


فهرست

5
سرمقاله

_______________

11
شاخص های تربیتی خانواده مطلوب گام دوم انقالب اسالمی از منظر قرآن کریم

عطیه برغمدی
_______________

29
جایگاه زن در تعالی اخالقی و معنوی جامعه با تأکید بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

فاطمه سمواتی
_______________

51
کرامت زن، تبلیغات صداوسیما و گام دوم انقالب

سیده زینب توسلی
_______________

75
جایگاه فرزند آوری در تمدن نوین اسالمی با تأکید بر گام دوم انقالب اسالمی

سیده زهرا عابدیان
_______________

99
نقش توبه در رشد اجتماعی جوانان در قرآن و بیانیه گام دوم

مقدسه معتمدی
_______________

113
آسیب شناسی رفتار حاکمان اسالمی در مواجه با مردم از منظر نهج البالغه 

و بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
محبوبه میرائی

_______________

133
Abstract

_______________

141
خالصه المحتویات 



دوفصلنامه علمی 
مطالعات اسالم پژوه 
hصاحب امتیاز : مدرسه علمیه عالی حضرت آمنه

مدیر مسئول: سلیمه سایری
سردبیر : هاجر شعبانی موسی کالیه

مدیر اجرایی: مریم حامدی
ویراستار: هاجرشعبانی موسی کالیه

صفحه آرا: منصوره شهاب
اعضای هیئت تحریریه :)به ترتیب حروف الفبا(

شریفی،  معصومه  سایری،  سلیمه  خائفی،  سهیله  حیاتی،  طاهره  امامی،  زهرا  سیده 
فاطمه فرخنده، فاطمه قنبری

     هیئت تحریریه در تلخیص، اصالح و ویرایش علمی و ادبی مقاالت آزاد است.

  دیدگاه های مطرح شده در مقاالت، نماینده ی دیدگاه نویسندگان محترم آن هاست.
کلیه ی حقوق مادی و معنوی مطالعات اسالم پژوه محفوظ است.

سال سوم، پیش شماره سوم، بهاروتابستان 1400 

hنشانی:  میدان بسیج، خیابان شیخ عباس قمی، مدرسه علمیه عالی حضرت آمنه
Ameneqom@whc.ir : پست الکترونیکی

تلفن: 02537239884



تحت  بیانیه ای  اسالمی،  انقالب شکوهمند  پایان چهل سالگی  در  رهبری  معظم  مقام 
عنوان گام دوم انقالب اسالمی را مطرح کردند. با توجه به اینکه بیانیه از سوی شخصیت 
باالیی  اهمیت  از  موضوع  به  پرداختن  تدوین شده،  اسالمی  انقالب  رهبر  و  واالمقام 
برخوردار است. این بیانیه ابتدا با اشاره به پیروزی انقالب اسالمی و گذشت چهل سال 
از آن، دومین گام انقالب را »خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی« معرفی کرده 

است.
با مخاطب قرار دادن جوانان به عنوان محور تحقق نظام پیشرفته اسالمی، ضمن بیان 
پیشینه وقوع انقالب و دشواری های آن، به دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی ایران 
پژوهش،  و  علم  ازجمله  مختلفی  بخش های  در  را  انقالب  آینده  و چشم انداز  پرداخت 
معنویت و اخالق، عدالت و مبارزه با فساد تبیین کرد. مؤثرترین روش در تحقق بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی که توسط رهبر معظم انقالب اسالمی ارائه شد، مسیر علم و پژوهش 

است. دانش، آشکارترین وسیله ی عزت و قدرت یک کشور است.
جامعه علمی و نخبگانی بایستی به صورت پژوهش های فردی یا جمعی وارد مرحله 
راهکارهای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در بیانیه شوند، تحقق این مهم کمک می کند 
تا  است  نیاز  دلیل  همین  به  نشوند؛  متوقف  یا  متمرکز  تبیین،  مرحله  در  فعالیت ها  تا 
به  بیانیه را  پژوهش ها و پروژه های مرتبط و استخراج شده از موضوعات و محورهای 
در  حوزوی  و  علمی  رویکرد  با  باید  انقالب  پایه  مفاهیم  برد.  پیش  عملی  کار  سمت 
بیانیه  این  پرچم دار  باید  این رسالت  عین  در  و روحانیت  تبیین شود  علمیه  حوزه های 

باشند.
عالی حضرت  علمیه  مدرسه  اسالم پژوه”  علمی “مطالعات  نشریه  پیش شماره سوم 
کارکردهای  و  اندیشه سازی  جهت  در  پژوهشگر،  بانوان  علمی  تالش  حاصل   ،hآمنه

عملی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ایران است.
نهایی  پذیرش  تأیید  مورد  اصالح،  و  ارزیابی  از  پس  مقاله  شش  شماره  این  در 

طلیعه سخن





موردبررسی قرارگرفته است و در آن اشاره شده است که منظور از رشد و تکامل اجتماعی 
این است که فرد بتواند روابط اجتماعی برقرار کند یا رشد ونمو الزم برای برقراری در 
روابط اجتماعی را به دست آورده باشد. اگر به بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که در ۲۲ 
بهمن 1۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده است توجه کنید نکات بسیار مهمی در 
نوین اسالمی اشاره  به نقش جوانان در تمدن سازی  بیانیه  این  نهفته است شاه بیت  آن 
و  توبه  باشد  اسالمی  پیشرفت  محور  باید  پرانگیزه  و  دانا  مؤمن  نسل جوان  که  می کند 
انسان  به  تنها  که  است  خداوند  رحمت  درهای  از  دری  الهی  فطرت  به سوی  بازگشت 
آن  از  بهره وجودی خویش  به اندازه  که هستند  مرتبه ای  در هر  تا همه  داده  اختصاص 

استفاده کنند.
در مقاله ششم رفتار حاکمان جامعه اسالمی از منظر نهج البالغه با تأکید بر بیانیه گام 
که  است  اشاره شده  جستار  این  در  است.  قرارگرفته  آسیب شناسی  مورد  انقالب  دوم 
و  عدالت  و  علم  مهم  ویژگی  با سه  را حاکمی  اسالمی  بهترین حاکم   bحضرت علی
توانمند در اجرای اوامر الهی می داند. مقام معظم رهبری هم در متن بیانیه گام دوم چهار 
مرتبه از صفت کارآمد در ترکیب هایی چون جوان کارآمد، نیروی انسانی کارآمد، مدیر 
آسیب  دچار  زمانی  حکومت  کارگزاران  و  می کند  استفاده  کارآمد  دستگاه  و  کارآمد 
می شوند و جوامع را به نابودی می کشانند که از سه عنصر اصلی علم و عدالت و توانمندی 
در اجرای اوامر الهی فاصله بگیرند چراکه عدم علم مساوی با جهل است که بسیار مخرب 
و آسیب زا است و عدم عدالت مساوی با ظلم و عدم توانمندی در اجرای فرمان ها الهی 

مساوی با ضعف نظارت، ایجاد و گسترش فساد در جامعه است.
امیداست، در جهت اندیشه سازی و کارکردهای عملی بیانیه گام دوم، از انظار و افکار 
محققان و پژوهشگران در حوزه های مختلف بتوان استفاده کرد و با تداوم رشد علمی، 
شاهد جهاد چشمگیری برای ساختن ایران اسالمی بزرگ درزمینه علمی باشیم که این 

مطالبه مقام معظم رهبری هم به حساب می آید.
و آخر دعوانا أَِن الَْحْمُد ِلَّ َرِبّ الْعالَِمین
                                                               هاجر شعبانی موسی کالیه    

                                                                 تابستان 1400



قرارگرفته اند. در مقاله اول شاخص های تربیتی خانواده مطلوب موجود در گام دوم از 
منظر قرآن کریم مورد تفحص قرارگرفته است که شامل مواردی ازجمله پرورش افراد 
خودساخته، توجه به فطرت و ارزش های فطری، پرهیز از تکبر و پذیرش استکبار است 
و خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد شکل دهی شخصیت فرد، نقش مؤثری در ایجاد جامعه 
متعالی و بهبود شرایط حاکم بر آن دارد. این امر در بیانیه گام دوم موردتوجه مقام معظم 

رهبری قرارگرفته است.
در مقاله دوم جایگاه زن در تعالی اخالقی و معنوی جامعه با تأکید بر بیانیه گام دوم 
هر  اساسی  ارکان  بانوان  نوشتار  این  در  است.  قرارگرفته  بررسی  مورد  اسالمی  انقالب 
جامعه قلمداد شده اند زیرا مسئولیت های مادری، همسری و انسان سازی را بر عهده دارند، 
سالمت و رشد هر جامعه وابسته به خانواده هاست و رشد و تعالی خانواده وابسته به زن 
خانواده است، بنابراین برای تعالی جامعه، نقش های مادری و همسری زن اهمیت دارد 
هم چنین حضور زن در جامعه ملزم به رعایت مؤلفه هایی است؛ بنابراین با توجه به اهمیت 
مسئله ی اخالق و معنویت در بیانیه گام دوم انقالب، این مقاله بررسی می کند که رعایت 
چه مؤلفه هایی توسط زن به مثابه مادر، همسر و فرد حاضر در اجتماع موجب رشد و 
اخالق  همسری  مدارانه،  اخالق  مادری  یعنی  می شود؛  جامعه  معنوی  و  اخالقی  تعالی 
مدارانه، حضور اخالق مدارانه زن در اجتماع و مادری معنوی، همسری معنوی، حضور 

معنوی زن در اجتماع.
در مقاله سوم کرامت زن، تبلیغات صداوسیما و گام دوم انقالب مورد تأکید قرارگرفته 
است. حوزه زن و خانواده یکي  از حوزه هاي تأثیرپذیر از سوي رسانه ها در آن معرفی شده 
است. در کشور ما وضعیت زنان و خانواده با حاکمیت گفتمان اسالمي پیوند دارد و زن 
به عنوان نیمي از پیکر جامعه و رکن اصلي خانواده، همواره کانون توجه اندیشمندان و 
متفکران جامعه اسالمي بوده است. در این میان صداوسیما به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز 
فراهم  و  بسترسازي  ازجمله  ویژه اي  کارکردهاي  دارد،  قرار  اسالمي  که تحت حاکمیت 
کردن زمینه هاي الزم جهت رسیدن زن به جایگاه واقعي که چارچوب آن در آموزه هاي 
دین مبین اسالم مشخص شده دارد و بدیهي است که براي رسیدن به این هدف راهبردهایي 
را در پیش گیرد. ازجمله این راهبردها مي توان به توجه به بعد انساني زن، الگوسازي 
جهت تبیین اهمیت و تکریم نقش همسري زنان، باور به وجود تفاوت بین زن و مرد و 
در عرصه هاي  زنان  مؤثر  و  به حضور جدي  تشویق  و  باور  زنانه،  ویژگي هاي  تقویت 

مختلف سیاسي و اجتماعي در کنار توجه به وظیفه  مادري در خانواده، اشاره کرد.
در مقاله چهارم جایگاه جمعیت در تحقق تمدن نوین اسالمی با تأکید بر بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی تبیین شده است. در این پژوهش عنوان شده است که حکومت های 
اسالمی به منظور تشکیل تمدنی بااقتدار و قدرتمند، نیازمند ایجاد قدرت در ابعاد مختلف 

حکومت اسالمی ازجمله بعد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی و... می باشند.
در مقاله پنجم نقش توبه در رشد اجتماعی جوانان و بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
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 چکیده
خانواده در جایگاه محوری ترین عنصر در شکل گیری شخصیت، افکار و رفتار افراد، 
انقالب  بیانیه گام دوم  نقش بسزایی در آرمان سازی و جریان سازی در جامعه دارد. 
اسالمی سرشار از مواردی است که خانواده می تواند در زمینه سازی برای آن مؤثر باشد. 
به مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن  انقالب  این موارد می توان ورود  ازجمله 
سازی، حفظ آرمان و مقابله با وسوسه ها، جهانی اندیشیدن و آرزو کردن، بازگشت به 
فطرت، منفعل نبودن، پذیرش خطا و قدرت اصالح، ساختن گذشته برای داشتن آینده ای 
بهتر و مدیریت جهادی اشاره کرد. پرورش افراد خودساخته، تقویت ویژگی های زمینه ساز 
ایجاد آرمان شهر مهدوی، برجسته سازی ویژگی های اخالقی متعالی و ارزش های فطری، 
تالش برای اصالح خطاها، پرهیز از تکبر و پذیرش استکبار و تالش برای این آینده 
بهتر ازجمله شاخص های شناسایی شده برای خانواده مطلوب در گام دوم انقالب اسالمی 

است.
واژگان کلیدی: خانواده مطلوب، شاخص ها، قرآن، گام دوم انقالب اسالمی.

شاخص های تربیتی خانواده مطلوب گام دوم انقالب اسالمی
 از منظر قرآن کریم





می کنند. ۳. مجموعه خویشاوندان، خاندان. 4. تیره، خاندان )معین، 1۳88، ج 1، ص 1۳۹4(.
خانواده ازنظر اصطالحی نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن شکل می گیرد و 
با تولیدمثل، توسعه می یابد. این نهاد، اساس سازندگی شخصیت انسان و مهم ترین عامل 
تکامل جامعه بشر است و ازاین رو اسالم که برنامه ی تکامل انسان است برای تأسیس و 
تحکیم این نهاد سرنوشت ساز و پیشگیری از فروپاشی آن، رهنمودهای بسیار مهمی ارائه 
کرده است )ری شهری، 1۳8۷، ص 11(. خانواده واحد نشئت گرفته از ازدواج یک زن و مرد 

است که فرزندان پدید آمده از آن ها آن را تکمیل می کنند )همان، ص ۲0(.

بیانیه گام دوم
»بیانیه گام دوم انقالب« یا بیانیه گام دوم نوشته سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری 
اسالمی ایران، به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی در ۲۲ بهمن 1۳۹۷ صادر 
شد و با مخاطب قرار دادن جوانان، ضمن بیان پیشینه وقوع انقالب و دشواری های آن، 
به دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی ایران پرداخت و چشم انداز آینده انقالب را در 
بخش های مختلفی ازجمله علم و پژوهش، معنویت و اخالق، عدالت و مبارزه با فساد 

تبیین کرد )شیعه دانشنامه مجازی اهل بیت(.

 شاخص های خانواده مطلوب در قرآن کریم
برای ایجاد، شناسایی و توسعه شاخص ها روش های مختلفی وجود دارد، از برترین 
روش ها می توان به متون دینی اشاره کرد. فعالیت ها و تحقیقات مربوط به حوزه تربیت بر 
اساس متون دینی در کشورها و ادیان مختلفی صورت گرفته است و چون معانی، تعاریف 
و حدود مختلفی برای آن توسط اندیشمندان مطرح شده است، روش های تعلیم و تربیت 
بر اساس آن متفاوت می شود، به عالوه قدرت ادیان تا حدودی ناشی از تفاوت در میزان 

موفقیت در تربیت دینی است.
دین  دلیل  همین  به  است،  شده  پی ریزی  دینی  احکام  پایه  بر  قوانین  ما،  کشور  در 
نقشی  افرادش  کاربردی در جهت راهنمایی و رشد و سعادت  متعالی و  به عنوان راهی 

بسزا دارد.
و  بودن حکومت، روش ها  اسالمی  و  دین  مقبولیت  به  توجه  با  است  این  بر  فرض 
نهاد خانواده جهت تأثیرگذاری بر روند  افراد، بخصوص در  معیار های دینی در تربیت 
دینی  اثبات حقانیت  کتاب  بهترین  اسالم  پیامبر گرامی  معجزه  قرآن  مؤثر است.  جامعه 
است چراکه عالوه بر عدم نیاز به معجزه ای دیگر تمام نیازهای بشری را در ابعاد مختلف 
اعتقادی )رعد: 16، جمعه:۲(، عبادی )لقمان:1۷(، اخالقی )آل عمران: 15(، عرفانی )انعام:۹1(، تربیتی 

)نور: ۲8(، اقتصادی )بقره: ۲۷5( و سیاسی )نساء،141( در برگرفته است.



مقدمه
نهاد خانواده یکی از ارکان حیاتی و زیرساختی هر جامعه و هسته اولیه دیگر نهادها 
به شمار می رود که عالوه بر تکثیر نسل و ابقای بشری وظایفی چون تولید، اقتصاد، تعلیم 

و تربیت و رشد و تعالی افراد را بر عهده دارد.
با توجه به وجود ادوار مختلف این نهاد دچار تغییرات آشکاری شده است. به همین 
دلیل جوامع مختلف برای ایجاد و برجسته کردن شاخص های الگویی خانواده مطلوب 
جهات  همه  در  شایسته  افراد  ایجاد  با  بدین وسیله  تا  هستند  جامعه  شرایط  با  متناسب 
جامعه ای مترقی را ایجاد کنند، جامعه ای که مسیر رشد و بالندگی را همراه رضایت افراد 

و تعاون پشت سر می گذارد.
برای ایجاد، شناسایی و توسعه شاخص ها روش های مختلفی وجود دارد، از برترین 
روش ها جهت معرفی شاخص ها می توان به متون دینی اشاره کرد. قرآن در بطن خود 
منبع عظیمی از دستورات تربیتی، هم برای افراد و هم برای خانواده جای داده است. در 
بیانیه گام دوم سیر فکری و حرکتی جامعه اسالمی ترسیم و به گذشته با چشمان مفتخر 

و به آینده با چشمانی امیدوار نگاه شده است.
با عنایت به تحقیقات انجام شده به طور جداگانه مقاالتی در مورد شاخص های خانواده 
ازنظر قرآن و مقاالتی در مورد گام دوم منتشرشده است )تقی پور، محمدرضا، خانواده تراز اسالمی 
و صفورایی، محمدمهدی، شاخص های خانواده کارآمد( ولی مقاله ای که به تنهایی به بیان ویژگی های 
مطرح شده در بیانیه - که خانواده در ایجاد و تعالی آن مشخصه ها نقش داشته باشد - و 

بررسی آن ها از منظر قرآن بپردازد به رشته تحریر درنیامده است.
این مقاله بر آن است با توجه به نقش و جایگاه مهم خانواده در تکامل افراد و ایجاد 
جامعه ای شکوفا، با معرفی شاخص های تربیتی خانواده مطلوب گام دوم انقالب اسالمی 
قرارگرفته است و بررسی آن ها از منظر قرآن الگویی برای رشد و تکامل افراد در نهاد 
خانواده فراهم آورد و روش صحیحی برای زندگی به سبک اسالمی ایرانی را بیان کرده 
که درنهایت منجر به تعالی جامعه می شود. جامعه ای که با توجه به افراد و سازمان دهی ها، 
زمینه طلوع خورشید امامت، حضرت بقیه الf را فراهم کند. این پژوهش به صورت 

کتابخانه ای جمع آوری و پردازش آن از طریق تحلیلی- استنباطی است.

مفهوم شناسی
خانواده

است  آمده  تبار  و  دودمان، خیل خانه  به صورت خاندان،  لغوی خانواده  تعریف  در 
)دهخدا،1۳۷۳ ص 8۲۹۲(. معین نیز برای خانواده این تعابیر را استفاده کرده است: 1. اهل 
خانه، اهل البیت. ۲. مجموعه افراد دارای پیوند سببی یا نسبی که در زیر یک سقف زندگی 



گذاشته شده توسط نسل های گذشته جهت ایجاد و باروری انقالب اسالمی، گام دوم را 
به این مهم ویژگی-هایی را  ساخت تمدن نوین اسالمی معرفی می کند و برای رسیدن 
طرح می کند که غالبًا ریشه در شخصیت افراد دارد، شخصیتی که در گام نخست توسط 

خانواده ساخته می شود.
در ادامه تالش می شود با بررسی سند و آیات مصحف شریف شاخص هایی را برای 

خانواده مطلوب معرفی کند که این شاخص ها به شرح ذیل است:

شاخص اول؛ پرورش افراد خودساخته
آنچه بر سر یک انقالب می آید در وهله نخست برگرفته از افکار و رفتار و اعمال 
سازندگان انقالب و در وهله بعد نگهبانان انقالب است، افرادی که با ایدئولوژی و عملکرد 

خود سیر حرکت انقالب را به سوی تعالی و یا انحطاط مشخص می کنند.
با توجه به گذشت چهل سال از انقالب و روبرویی افراد زیادی با مفاهیم و اهداف 
انقالب جمهوری اسالمی ایران، نقش خانواده در پیشبرد انقالب بر همگان مبرهن است.

در بیانیه گام دوم آمده است انقالب وارد مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن 
سازی شده است، ورود انقالب به این مرحله نیاز به افراد خودساخته دارد، خودشناسی 
مقدمه خودسازی است، خودشناسی یعنی درون نگری، خودکاوی در خود که منجر به 
کشف عیوب و استعدادها و کماالت می شود که به وسیله آن انسان می تواند به ارزیابی 
و تحلیل درستی از صفات و استعدادهای خود دست یابد و درنتیجه آن، خصلت های 
ناروا را از خود دور کرده و درصدد تقویت جنبه های مثبت خود باشد. Nَمن عَرف نفَسُه 
جاهَدها و َمن َجَهَل نفَسُه اهَمَلَهاM: کسی که نفس خود را شناخت با آن جهاد می کند و 

کسی که آن را نشناخت از خودسازی کوتاهی می کند.
مراحل خودسازی عبارت اند از: مشارطه )شرط کردن که برخالف فرمان خدا رفتار 
کنترل خویش  و  نظارت  را تحت  گفتار خویش  و  اعمال  )انسان همواره  مراقبه  نکند(، 
درآورد از خویش مراقبت کند تا در دام گناه نیفتد و از صراط مستقیم خارج نگردد(، 
محاسبه )آن است که انسان باید وقتی را برای محاسبه آنچه انجام داده تخصیص دهد 
تا در آن از خویش بپرسد که چه کرده ای(، مراقبه )آن است که اگر انسان بعد از مرحله 
محاسبه معلوم شد آنچه را که با خود و خدای خود شرط کرده بود انجام دهد و یا ترک 
کند، در آن کوتاهی و تقصیر کرده خود را سرزنش و مواخذه نماید تا بتواند بدین وسیله 

بر نفس خود مسلط شود( )طه: ۹۹ - 100(.
هر عملی از اعمال و رفتار آدمی برای دو منظور انجام می گیرد: یا برای رسیدن به 
عزت و سربلندی آن عمل را انجام می دهد و یا به خاطر ترس از نیرویی آن را انجام 
می دهد تا از شر آن نیرو در امان بماند. قرآن کریم هم عزت را منحصر در خدا می داند: 



بشر در برابر این مصحف شریف وظایفی بر عهده دارد ازجمله اینکه درآیات شریفش 
َکثِیًراM آیا در  اْختاَِلفًا  فِیِه  لََوَجُدوا  اَلّ  َغْیِر  ِعْنِد  ِمْن  َکاَن  َولَْو  الْقرآن  یَتََدبَُّروَن  تدبر Nأَفاََل 
قرآن از روی فکر و تأمل نمی نگرند؟ و اگر از جانب غیر خدا بود در آن اختالفی بسیار 
می یافتند. تفکر Nأَیََوُدّ أََحُدُکْم أَْن تَُکوَن لَُه َجنٌَّة ِمْن نَِخیٍل َوأَْعنَاٍب تَْجِري ِمْن تَْحتَِها الْنَْهاُر 
یٌَّة ُضَعَفاُء فََأَصابََها إِْعَصاٌر فِیِه نَاٌر فَاْحتََرقَْت  لَُه فِیَها ِمْن ُکِلّ الثََّمَراِت َوأََصابَُه الِْکبَُر َولَُه ُذِرّ
ُروَنM: آیا هیچ یک از شما خواهد که او را باغی  ََذلَِک یُبَیُِّن اَلّ لَُکُم اْلیَاِت لََعَلُّکْم تَتََفَکّ
باشد از درخت خرما و انگور و زیر آن درختان جوی های روان و در آن هرگونه میوه 
موجود باشد، آنگاه ضعف و پیری بدو فرارسد و او را فرزندان خرد و ناتوان باشد، پس 
در باغ او بادی آتشبار افتد و همه بسوزد؟ )حال کسی که به ریا انفاق کند بدین ماند(. 
خداوند آیات خود را برای شما این چنین روشن بیان کند، باشد که )در مآل کارها و حقیقت 
احوال( فکر کنید؛ و تشکر Nاَل یَُؤاِخُذُکُم اَلّ بِالَلّْغِو فِي أَیَْمانُِکْم َولَِکْن یَُؤاِخُذُکْم بَِما َعَقّْدتُُم 
الْیَْماَن فََکَفّاَرتُُه إِْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِکیَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهلِیُکْم أَْو ِکْسَوتُُهْم أَْو تَْحِریُر 
َرقَبٍَة فََمْن لَْم یَِجْد فَِصیَاُم ثاََلثَِة أَیَّاٍم َذلَِک َکَفّاَرُة أَیَْمانُِکْم إَِذا َحَلْفتُْم َواْحَفُظوا أَیَْمانَُکْم َکَذلَِک 
یُبَیُِّن اَلّ لَُکْم آیَاتِِه لََعَلُّکْم تَْشُکُروَنM: خدا به قسم های لغو بیهوده، شمارا مؤاخذه نخواهد 
کرد، ولیکن بر )شکستن( آن قسمی که از روی عقیده قلبی یاد کنید مؤاخذه خواهد نمود؛ 
و کفاره آن قسم طعام دادن ده فقیر است از آن طعام متوسط که بر اهل خود غالبًا تهیه 
می کنید، یا جامه بر آن ها پوشانده و یا یک بنده آزاد کنید و هر کس توانایی آن ندارد سه 
روز روزه بدارد. این است کفاره )شکستِن( سوگندهایی که یاد می کنید؛ و باید )حرمت( 
سوگندهای خود را نگاه دارید. خدا بدین گونه روشن آیات خود را برای شما بیان می کند، 
َة  شاید که شکر او به جای آرید؛ و تعلیم Nَما َکاَن لِبََشٍر أَْن یُْؤتِیَُه اَلّ الِْکتَاَب َوالُْحْکَم َوالنُّبَُوّ
ثَُمّ یَُقوَل لِلنَّاِس ُکونُوا ِعبَاًدا لِي ِمْن ُدوِن اَلّ َولَِکْن ُکونُوا َربَّانِیِّیَن بَِما ُکْنتُْم تَُعلُِّموَن الِْکتَاَب 
َوبَِما ُکْنتُْم تَْدُرُسوَنM: هیچ بشری را نرسد که خدا وی را به رسالت برگزیند و به او کتاب 
و حکمت و نبوت بخشد آنگاه به مردم گوید: مرا به جای خدا بپرستید، بلکه )پیغمبران 
برحسب وظیفه خود به مردم گویند( خداشناس و خداپرست باشید چنانکه این حقیقت 
Nرا از کتاب به دیگران می آموزید و خود نیز می خوانید قرار دهد؛ و با تمسک به آن

اَلَة إِنَّا اَل نُِضیُع أَْجَر الُْمْصلِِحیَنM: و آنان که متوسل  ُکوَن بِالِْکتَاِب َوأَقَاُموا الَصّ َوالَِّذیَن یَُمِسّ
به کتاب آسمانی شوند و نماز به پادارند، ما اجر درستکاران را ضایع نخواهیم گذاشت؛ 

راه سعادت را بپیماید.
بیانیه گام دوم در سال 1۳۹۷ به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی توسط مقام 
ایران و سایر  استقبال مردم  امام خامنه ای منتشر و مورد  انقالب اسالمی  معظم رهبری 

مسلمانان و هر فرد آزاداندیش قرار گرفت.
در این بیانیه که مخاطب اصلی آن جوانان است ضمن بیان دشواری های پشت سر 



الِِحیَنM: پروردگارا بخشی )عظیم(  نْیَا َواْلِخَرِة تََوفَّنِي ُمْسلًِما َوأَلِْحْقنِي بِالَصّ أَنَْت َولِیِّي فِي الُدّ
آفریننده  ای  ساختی!  آگاه  خواب ها  تعبیر  علم  از  مرا  و  بخشیدی  من  به  حکومت  از 
آسمان ها و زمین! تو ولی و سرپرست من در دنیا و آخرت هستی، مرا مسلمان بمیران؛ و 

به صالحان ملحق فرما )یوسف:101(.
انبیا ـ آرزو خردمندان نیز در همین جهت  همان طور که مالحظه می شود آمالی که 
حرکت می کند ـ )آل عمران: 1۹4-1۹۳( به عنوان الگوی بشریت به دنبال آن بوده اند، همگی 

در جهت سیر تکاملی خود و افراد خانواده شان بوده است.
گروه دوم: آرزوهای کافران و منافقان

در مقابل دسته اول، کفار و آرزوهای آنان قرارگرفته است.
َسَواًءM: آنان آرزو می کنند که شما هم مانند  فَتَُکونُوَن  َکَفُروا  َکَما  تَْکُفُروَن  لَْو  وا  Nَوُدّ

ایشان کافر شوید و یا مساوی یکدیگر باشید )نسا: 8۹(.
Nَوَدّ الَِّذیَن َکَفُروا لَْو تَْغُفُلوَن َعْن أَْسلَِحتُِکْم َوأَْمتَِعتُِکْم فَیَِمیُلوَن َعَلْیُکْم َمْیَلًة َواِحَدًة َواَل 
ُجنَاَح َعَلْیُکْم إِْن َکاَن بُِکْم أًَذی ِمْن َمَطٍر أَْو ُکْنتُْم َمْرَضی أَْن تََضُعوا أَْسلَِحتَُکْم َوُخُذوا ِحْذَرُکْم 
إَِنّ اَلّ أََعَدّ لِْلَکافِِریَن َعَذابًا ُمِهینًاM: کافران آرزو دارند که شما از سالح ها و متاع های خود 
غافل شوید و یک باره به شما هجوم آورند؛ و اگر از باران ناراحتید و یا بیمار )مجروح( 
هستید، مانعی ندارد که سالح های خود را بر زمین بگذارید؛ ولی وسایل دفاعی )مانند 
زره و خود را( با خود بردارید خداوند، عذاب خوارکننده ای برای کافران فراهم ساخته 

است )نسا:10۲(.
ٌة یَا لَْیتَنِي ُکْنُت َمَعُهْم  Nَولَئِْن أََصابَُکْم فَْضٌل ِمَن اَلّ لَیَُقولََنّ َکَأْن لَْم تَُکْن بَْینَُکْم َوبَْینَُه َمَوَدّ
فََأفُوَز فَْوًزا َعِظیًماM: و اگر غنیمتی از جانب خدا به شما برسد، درست مثل اینکه هرگز 
میان شما و آن ها دوستی و مودتی نبوده، می گویند: ای کاش ما هم با آن ها بودیم و به 

رستگاری )پیروزی( ِ بزرگی می رسیدیم )نسا:۷۳(.
ُر أَلَْف َسنٍَة  Nَولَتَِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعَلی َحیَاٍة َوِمَن الَِّذیَن أَْشَرُکوا یََوُدّ أََحُدُهْم لَْو یَُعَمّ
َر َواَلّ بَِصیٌر بَِما یَْعَمُلوَنM: و آن ها را حریص ترین  یَُعَمّ الَْعَذاِب أَْن  بُِمَزْحِزِحِه ِمَن  َوَما ُهَو 
مردم -حتی حریص تر از مشرکان بر زندگی )این دنیا و اندوختن ثروت( خواهی یافت؛ 
)تا آنجا( که هر یک از آن ها آرزو دارد هزار سال عمر به او داده شود! درحالی که این عمر 
طوالنی، او را از کیفر )الهی( بازنخواهد داشت؛ و خداوند به اعمال آن ها بیناست )بقره: ۹6(.
سلسله  که  می شود  مشاهده  منافقین  و  کفار  با  خردمندان  و  انبیا  آرزوی  تقابل  در 
خواست انبیا در جهت تکامل و نیل به فرمان ها الهی است که درنهایت آرامش نفس و 
سعادت فرد و جامعه را به دنبال دارد، برخالف کفار که به دنبال پایین کشیدن دیگران در 
حد خودشان و یا گمراهی آنان هستند و هم چنین است که هر گروه آرزوهایشان را بسط 
داده و سعی در نفوذ در دیگری دارند که مصداقی برجهانی خواستن و اندیشیدن است. لذا 



ِ َجِمیعًاM: تمام عزت از آن خداست )یونس: 65( و هم قدرت و نیرو را منحصر  Nإِّن الِْعّزَة ِلّ
ِ َجِمیعًاM: تمام نیرو از آن خداست )بقره: 165(. در او کرده و فرمود: Nأَّن الُْقّوَة ِلّ

انحرافی در  انجام دهد، هرگز  را  نکته، عملی  این دو  به  اعتقاد  و  با علم  اگر کسی 
رفتار و اخالقش آشکار نخواهد شد )طباطبایی،1۳80، ج 1، ص ۳55(. پس ساده ترین راه برای 
اصالح اخالق این است که با شناخت، معرفت، اعتقاد و ایمان به خالق متعال، مانع ورود 
رذایل اخالقی در دل شوند؛ یعنی نگذارند رذایل اخالقی در قلب جای گیرد و سپس به 

فکر زدودن و پاک کردن آن برآیند.
تهذیب نفس و  با  بااقتدار و عزم کافی و  انقالب دراین باره می فرمایند:  رهبر معظم 
خودسازی علمی و خودسازی اخالقی پیش بروید. ان شاءال روزی را خواهد دید که 
کشورتان به برکت مجاهدت های شما در اوج افتخار و در قله ی اقتدار باشد )بیانات مقام 

معظم رهبری در دیدار دانش آموزان، دانشجویان و خانواده های شهدا 1۳88/8/1۲(.
با توجه به نقش بیان شده برای خانواده در ابتدای بحث، یکی از شاخص های این نهاد 
باید اصل خودسازی قرار داده شود تا عالوه بر پرورش افراد خودساخته، دیگر سازی 

بر اساس اصل الگوسازی رخ دهد.

شاخص دوم؛ پرورش افراد مطابق با ایدئولوژی آرمان شهر مهدوی
مورد دیگری که در بیانیه به آن اشاره شده است شناخت و حفظ آرمان ها و مقابله با 
وسوسه ها است. نهاد خانواده در ایجاد، پرورش و تثبیت آرمان ها نقش مهمی دارد چراکه 

از طریق والدین اولین مواجهه فرزندان باهدف، منطق و آرمان ها رخ می دهد.
در قرآن کریم این آرمان ها تعریف شده اند به طوری که در جوامع امروزی قابل تشخیص 

و پیگیری هستند و آن ها را در دو گروه دسته بندی می کند:
گروه اول: آرزوها و درخواست های پیامبران و خردمندان که شامل موارد زیر است:

یَّتِي َربَّنَا َوتََقبَّْل ُدَعاءM: پروردگارا، مرا و از ذّریه ام  اَلِة َوِمْن ُذِرّ Nَرِبّ اْجَعْلنِي ُمِقیَم الَصّ
نیز کسانی را نمازگزار گردان و بار الها دعای مرا بپذیر )ابراهیم:40(.

علت چنین دعایی آثاری است که بر نماز - به عنوان رکن اصلی عبادات - مترتب 
می شود، ازجمله اینکه ناهی فحشا و منکر )عنکبوت:45(، از بین برنده گناهان )هود:114(، 

عامل رستگاری )اعلی: 14( و خشنودی )مریم:۹( خداوند است.
به عالوه در قرآن در کنار اقامه دین خدا )شوری:1۳( و اقامه قرآن )مائده:68( از اقامه 
نماز )انعام:۷۲( نام برده است که می توان نتیجه گرفت اقامه دین خدا در پرتو اقامه نماز و 

تمسک به قرآن است.
Nَوقُْل َرِبّ ِزْدنِي ِعْلًماM: دائم بگو: پروردگارا بر علم من بیفزا )طه:114(.

َماَواِت َوالْْرِض  Nَرِبّ قَْد آتَْیتَنِي ِمَن الُْمْلِک َوَعَلّْمتَنِي ِمْن تَْأِویِل الَْحاِدیِث فَاِطَر الَسّ



دچار رکود نشده است، البته این اصالح به نحوی نبوده که متناقض ارزش های اسالمی 
باشد و از نظریه نظام انقالب دفاع کرده است.

اصالح درجایی به کار می رود که در چیزی استعدادی یافت می شود و تنها نیاز به 
از ضرورت  برسد، قرآن درآیات مختلفی  فعلیت خود  به  تا  دارد  بازپروری و پرورش 

اصالح سخن به میان آورده است )احقاف: -15 حجرات: -10 انفال: 10(.
Nَوَواَعْدنَا ُموَسی ثاََلثِیَن لَْیَلًة َوأَتَْمْمنَاَها بَِعْشٍر فَتََمّ ِمیَقاُت َربِِّه أَْربَِعیَن لَْیَلًة َوقَاَل ُموَسی 
موسی، سی  با  ما   :Mالُْمْفِسِدیَن َسبِیَل  تَتَّبِْع  َواَل  َوأَْصلِْح  قَْوِمي  فِي  اْخُلْفنِي  َهاُروَن  ِلَِخیِه 
شب وعده گذاشتیم؛ سپس آن را با ده شب )دیگر( تکمیل نمودیم؛ به این ترتیب،  میعاد 
پروردگارش )با او(، چهل شب تمام شد؛ و موسی به برادرش هارون گفت: جانشین من 
در میان قومم باش؛ و )آن ها( را اصالح کن! و از روش مفسدان، پیروی منما )اعراف: 14۲(.

در فرهنگ قرآن اصالح انواع مختلفی دارد:
• اصالح فرد

اصالح فرد یعنی خودسازی و تهذیب نفس که در تعالیم پیامبران فراوان بر آن تأکید 
ِریَن َوُمْنِذِریَن فََمْن آَمَن َوأَْصَلَح فاََل َخْوٌف َعَلْیِهْم  شده است. Nَوَما نُْرِسُل الُْمْرَسلِیَن إاَِلّ ُمبَِشّ
َواَل ُهْم یَْحَزنُوَنM: ما پیامبران را، جز )به عنوان( بشارت دهنده و بیم دهنده، نمی فرستیم 
آن ها که ایمان بیاورند و )خویشتن را( اصالح کنند، نه ترسی بر آن ها است و نه غمگین 
بَْعِد ُظْلِمِه َوأَْصَلَح فَِإَنّ اَلّ یَتُوُب َعَلْیِه إَِنّ اَلّ َغُفوٌر  می شوند )انعام:48(؛ و Nفََمْن تَاَب ِمْن 
َرِحیٌمM: اما آن کس که پس از ستم کردن، توبه و جبران نماید، خداوند توبه او را می پذیرد؛ 

و از این مجازات معاف می شود، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است )مائده: ۳۹(.
• اصالح خانواده

Nَوإِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق بَْینِِهَما فَابَْعثُوا َحَکًما ِمْن أَْهلِِه َوَحَکًما ِمْن أَْهلَِها إِْن یُِریَدا إِْصاَلًحا 
داشتید  بیم  آن ها  میان  ناسازگاری  از  اگر  و   :Mَخبِیًرا َعلِیًما  َکاَن  اَلّ  إَِنّ  بَْینَُهَما  اَلّ  یَُوفِِّق 
داوری از کسان مرد و داوری از کسان زن انتخاب کنید، اگر این دو قصد اصالح داشته 

باشند خداوند آن ها را به توافق خواهد رساند؛ زیرا خدا دانای آگاه است )نسا: ۳5(.
• اصالح اموال یتیمان

لَُهْم َخْیٌرM: و از تو درباره  الْیَتَاَمی قُْل إِْصاَلٌح  َویَْسَألُونََک َعِن  نْیَا َواْلِخَرِة  الُدّ  Nفِي 
یتیمان سؤال می کنند، بگو: اصالح کار آنان بهتر است )بقره:۲۲0(.

• اصالح اجتماعی
Nَوإِْن َطائَِفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمنِیَن اْقتَتَُلوا فََأْصلُِحوا بَْینَُهَما فَِإْن بََغْت إِْحَداُهَما َعَلی اْلُْخَری 
فََقاتُِلوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّی تَِفيَء إِلَی أَْمِر اَلّ فَِإْن فَاَءْت فََأْصلُِحوا بَْینَُهَما بِالَْعْدِل َوأَْقِسُطوا إَِنّ 
اَلّ یُِحُبّ الُْمْقِسِطیَنM: و هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به نزاع و جنگ پردازند، آن ها 



می توان گفت یکی از شاخص ها در خانواده های اسالمی، تعیین اهدافی در جهت تکامل 
و هدایت افرادش به سوی سعادت است.

 
شاخص سوم؛ برجسته سازی ویژگی ها و ارزش های فطری

عدالت،  معنویت،  اخالق،  آزادی،  چون  جهانی  شعارهای  است،  واردشده  بیانیه  در 
این  ندارد چراکه  به یک نسل و برهه زمانی خاص اختصاص  برادری  استقالل، عزت، 
امور فطری هستند و هرگز افراد از این امور دل زده نمی شوند و از تالش برای دست یابی 

به آن ها دست برنمی دارند.
در قرآن کریم نیز از فطرت خداجوی انسان سخن به میان آمده است که گاهی به 
علت غفلت از ذات خود و دل بستگی به دنیا، از پروردگارش غافل می شود و باز به هنگام 

شداید به سمت او بازمی گردد.
حال این فطرت که طالب خداست، طالب هر آنچه در وجود خدا هست نیز است و 

در وجود واجب تعالی، جز کماالت نمی توان یافت.
یِن َحنِیًفا فِْطَرَت اَلّ الَّتِي فََطَر النَّاَس َعَلْیَها اَل تَْبِدیَل لَِخْلِق اَلّ ذلَِک  Nأَقِْم َوْجَهَک لِلِدّ
یُن الَْقیُِّم َولَِکَنّ أَْکثََر النَّاِس اَل یَْعَلُموَنM: پس روی خود را متوّجه آیین خالص پروردگار  الِدّ
کن! این فطرتی است که خداوند، انسان ها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی 
یک  دین  که  به عالوه  )روم:۳0(  نمی دانند  مردم  اکثر  ولی  استوار؛  آیین  است  این  نیست؛ 
حقیقت فطری است و دین هادی و واجب االطاعه دینی است که خلقت به آن دعوت و 

فطرت به سویش هدایت می کند فطرتی که تبدل ناپذیر است )همان(.
  تناسب بین آنچه فطرت می خواهد و آنچه فرد به سویش حرکت می کند، سبب ایجاد 
اطمینان  و  و صالبت  پشیمانی  عدم  به موقع،  عمل  تصمیم گیری صحیح،  آرامش خاطر، 
خاطر می شود. پرورش افرادی که از مسیر فطرت خارج نشده اند به تمرکز خانواده بر 
استعدادها و حفظ قابلیت پذیرش توحید و حقیقت آن وابسته است چراکه ذات اقدس 
الهی این سر الهی را به صورت یک حس درون ذاتی در نهاد انسان به ودیعه گذاشته، هم 

در عقل و خردشان به صورت یک حقیقت خودآگاه )دهقان، 1۳8۹. ص 4۲(.
خدا مردم را بر اساس فطرت خدایی آفریده است )روم:۳0( و والدین موظف هستند 
این فطرت را که در ابتدا مظهر پاکی است، حفظ و دوام بخشند. چراکه کودک از ارزش 

و ضد ارزش تصوری در ذهن ندارد و آنچه به دست می آورد از کانون خانواده است.

شاخص چهارم؛ پرورش افراد فعال و کوشا در اصالح خطا
انقالبی منفعل نیست بلکه همواره پویا و  انقالب اسالمی  بیانیه آورده شده ست  در 
باقدرت دست به اصالح امور زده است و  با پذیرش خطاهایش،  منعطف بوده است و 



صاحبان اندیشه بود )یوسف: 111(.
خانواده می تواند با عبرت دهی از طریق بیان نقاط مثبت و منفی پیشینیان خط مشی 
سیاسی و تعامالت اجتماعی جوانان را جهت دهی کند. چنان که در قرآن کریم به خواندن 

تاریخ و عبرت گرفتن از آن سفارش شده است.
امام علیb در سخنانشان تاریخ را به منزله چراغ راهنما در تاریکی های سیاسی و 
اجتماعی دانسته و فرزندانشان را به عبرت گرفتن از تاریخ وصیت کرده اند. لذا انسان ها 
با شناخت سرگذشت اقوام گذشته، آداب و سنن نیک و جریان های سیاسی و اجتماعی 

می توانند بینش سیاسی و عملکرد اجتماعی خود را تقویت کنند.
سه شاخص برای عبرت دهی معرفی شده است. )موسوی کاشمری، 1۳۹4، ص 1۲۹(:

1. یادآوری تاریخ اقوام پیشین
است.  خاصی  قوانین  و  اصول  تابع  مختلف  زمان های  باوجود  مختلف  اقوام  تاریخ 
چنانکه حضرت علیb اشاره می کنند که شرایط شبیه یکدیگر هستند و آخرشان پیرو 
اول آن ها بوده است. پس آگاه کردن جوانان از تحوالت اجتماعی و سیاسی گذشته در 

روشن شدن راه آن ها و تصمیم گیری درست مؤثر است.
2. یادآوری آداب و سنن نیکوی گذشتگان

همان طور که آداب و فرهنگ کنونی میراث گذشتگان ماست وظیفه خانواده است که 
آداب و سنن نیکو را گلچین کرده و به نسل بعد انتقال بدهد؛ و جوانان را به وسیله آن 
جامعه پذیر سازند. چراکه این تغذیه ارزشی برای نسل های آینده است. چنانکه امام علی

b در نامه خود به مالک اشتر وی را توصیه به آموختن ویژگی ها و روش های پسندیده 
و باارزش درگذشتگان می کنند. ازنظر تربیتی یادآوری سنت های نیکو زمینه نهادینه شدن 

آن و گرایش فرزندان به آن و دوری از ناهنجاری ها و سنن ناروا را فراهم می کند.
3. یادآوری جریان های سیاسی و اجتماعی گذشته

از  را  متربی  کامل تر  شناخت  گذشته  اجتماعی  و  سیاسی  جریان های  بازخوانی 
جریان های سیاسی و اجتماعی موجود تسهیل می کند؛ و عبرت گرفتن از آن فرد را در 
برابر شبهات و صف بندی های سیاسی و اجتماعی آگاه کرده و در تصمیم گیری به وی 
یاری می رساند. امام علیb در خطبه قاصعه با همین روش جریان موسی و فرعون را 
جریان حق و باطل معرفی کرده و از دو جبهه مؤمنان و مستکبران نام برده اند و مشخصات 

سیاسی و اجتماعی آن ها را نیز معین فرموده اند.
پس با تمرکز بر این مسائل و ایجاد بستر مناسب در خانواده، کودکان استفاده از تجربه 
نهادینه  این ویژگی در وجود آن ها  دیگران را جایگزین تجربه کردن های مدام کرده و 

می شود.
در مورد توجه به سیر آینده جهان در قرآن می توان به آیه Nُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَُه 



را آشتی دهید؛ و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید 
تا به فرمان خدا بازگردد؛ و هرگاه بازگشت )و زمینه صلح فراهم شد(، در میان آن دو 
به عدالت صلح برقرار سازید؛ و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست 

می دارد.
• اصالح جامعه

Nَوَواَعْدنَا ُموَسی ثاََلثِیَن لَْیَلًة َوأَتَْمْمنَاَها بَِعْشٍر فَتََمّ ِمیَقاُت َربِِّه أَْربَِعیَن لَْیَلًة َوقَاَل ُموَسی 
ِلَِخیِه َهاُروَن اْخُلْفنِي فِي قَْوِمي َوأَْصلِْح َواَل تَتَّبِْع َسبِیَل الُْمْفِسِدیَنM: و موسی به برادرش 
هارون گفت: جانشین من در میان قومم باش و )آن ها( را اصالح کن و از روش مفسدان، 

پیروی منما )اعراف:14۲(.
قرآن اصالح در امور مختلف را مورد بیان قرار داده است که از سویی دارای آثار 
فراوانی چون آمرزش الهی )نساء:1۲۹( و توفیق الهی )نساء:۳5( دارد و از سویی نشان دهنده 
این  باید  قرآن  از  پیروی  به  است،  استعداد ها  و  ظرفیت ها  از  استفاده حداکثری  اهمیت 

ویژگی را در افراد جامعه به کمک تمامی نهادها ازجمله خانواده تقویت کرد.
قرآن راهکارهایی برای اصالح شامل موعظه )نسا: ۳4(، تعیین داور )همان:۳5( و تقوا و 
سخن استوار )احزاب:۷0 - ۷1( است و برای آن موانعی چون پیروی از مفسدان )اعراف:14۲( 

و تقلید کورکورانه )هود:8۷ - 88( را نامبرده است.

 شاخص پنجم؛ تالش برای ایجاد آینده ای بهتر با توجه به گذشته
در بیانیه واردشده است که با ورود به فصل جدیدی از انقالب، باید از آن حراست 
کرده و مسیری در جهت ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت 
عظمی فراهم آوردند، در غیر این صورت رهزنان حق، دروغ را جایگزین حقیقت می کنند 

و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت.
در متون دینی نیز عبرت گرفتن از گذشته و توجه به آینده و آماده سازی زمینه ظهور 

مورد تأکید قرارگرفته است.
یکی از اهداف نقل تاریخ و داستان گذشتگان در قرآن، عبرت و پند برای مسلمانان 
است. در بسیاری از آیات الهی، داستان های پیامبران بزرگ الهی بیان شده است. در این 
از  رهنمود  ارائه  هدف  بلکه  نیست،  محض  داستان سرایی  قرآن  هدف  هرگز  داستان ها، 
رهگذر این داستان های سازنده است. بر همین اساس است که در هیچ یک از داستان های 
پیامبران، از مسائل بی فایده یا کم فایده ای که نقشی در هدایت ندارد سخن به میان نیامده 
است. برای مثال از تاریخ والدت، تاریخ وفات، عدد اوالد و همسر انبیاء و... سخنی به 

میان نیاورده است.
Nلََقْد َکاَن فِي قََصِصِهْم ِعْبَرٌة ِلُولِي الْلْبَاِبM: در سرگذشت آن ها درس عبرتی برای 



ما برای مردم می زنیم و جز دانایان آن را درک نمی کنند )عنکبوت:4۳(؛ و سپس می فرماید 
فقط باید از عالم پیروی کرد: Nیا أَبَِت إِنِّي قَْد َجاَءنِي ِمَن الِْعْلِم َما لَْم یَْأتَِک فَاتَّبِْعنِي أَْهِدَک 
بنابراین از من  نیامده است؛  َسِویًّا«: ای پدر! دانشی برای من آمده که برای تو  ِصَراًطا 
پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. آیات مذکور بیان کننده ارزش علم در دین 

اسالم است.
• عزت

خداوند کمال مطلق است و هر آنچه نزد اوست از بدی و نقص به دور است خداوند 
ُة َجِمیًعا  َة فَلَِلِّه الِْعَزّ در آیاتی عزت را در پرتو اعتقاد به حق و عمل صالح Nَمْن َکاَن یُِریُد الِْعَزّ
الُِح یَْرفَُعُهM: کسی که خواهان عزت است )باید از خدا  یُِّب َوالَْعَمُل الَصّ إِلَْیِه یَْصَعُد الَْکلُِم الَطّ
بخواهد چراکه( تمام عزت برای خداست؛ سخنان پاکیزه به سوی او صعود می کند و عمل 
صالح را باال می برد )فاطر:10( و عزت مؤمن را در پرتو ایمان Nَواتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اَلّ آلَِهًة 
اM: و آنان غیر از خدا، معبودانی را برای خود برگزیدند تا مایه عزتشان  لِیَُکونُوا لَُهْم ِعًزّ
باشد! )چه پندار خامی!(؛ و خودش را عزت بخش مؤمن معرفی می کند )آل عمران:-1۲۳ 
ایمان هستند  اهل  انبیا و  افراد عزیز می پردازد که خدا،  به معرفی  منافقون:-8 فاطر:10(؛ و 

)منافقون: 8(. قرآن عزت را به دو نوع تقسیم می کند:
عزت خیالی که از غیر خدا طلب می شود Nالَِّذیَن یَتَِّخُذوَن الَْکافِِریَن أَْولِیَاَء ِمْن ُدوِن 
َة ِلَّ َجِمیًعاM: همان ها که کافران را به جای مؤمنان،  َة فَِإَنّ الِْعَزّ الُْمْؤِمنِیَن أَیَْبتَُغوَن ِعْنَدُهُم الِْعَزّ
دوست خود انتخاب می کنند. آیا عزت و آبرو نزد آنان می جویند؟ بااینکه همه عزت ها از 

آن خداست )نسا:1۳۹( و عزت واقعی که شامل عزت فردی و اجتماعی است.
عزت فردی در سایه ایمان و عمل صالح و ترک معصیت محقق می شود )فاطر:10( و 
عزت اجتماعی زمانی است که جامعه در پرتو نور امام معصوم باشد. »ان االمه الزمان 
الدین و نظام المسلمین و صالح الدنیا و عز المومنین«)مجلسی، ج ۲5، ص 1۲۳( و از آن بهره 

ببرد محقق خواهد شد.
افراد عزیز همت  باید خانواده در تالش برای پرورش  ابتدا  طبق آیات بررسی شده 
بگمارد که درنهایت منجر به سوق آن ها به سمت مبدأ پایین عزت که امام معصوم و اولی 

االمر می باشد، شود و درنهایت جامعه ای عزتمند به وجود خواهد آمد.
یکی از روش های عزتمند پیروی از افراد عزیزی است که خداوند آن ها را در قرآن 
عزیز خوانده است که انبیا و اهل ایمان هستند Nیَُقولُوَن لَئِْن َرَجْعنَا إِلَی الَْمِدینَِة لَیُْخِرَجَنّ 
ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمنِیَن َولَِکَنّ الُْمنَافِِقیَن اَل یَْعَلُموَنM: آن ها می گویند:  الَْعُزّ ِمْنَها الَْذَلّ َوِلَّ الِْعَزّ
اگر به مدینه بازگردیم، عزیزان ذلیالن را بیرون می کنند درحالی که عزت مخصوص خدا 

و رسول او و مؤمنان است؛ ولی منافقان نمی دانند )منافقون: 8(.
روش دومی که طبق آیات می توان از آن بهره گرفت بررسی عوامل ایجاد ذلت و نهی 



یِن ُکلِِّه َولَْو َکِرَه الُْمْشِرُکوَنM: او کسی است که رسولش  بِالُْهَدی َوِدیِن الَْحِقّ لِیُْظِهَرُه َعَلی الِدّ
را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همه آیین ها غالب گرداند، هرچند مشرکان 

کراهت داشته باشند )توبه:۳۳(؛ اشاره کرد.
این آیه در دو سوره فتح و صف نیز آمده است، هرچند اسالم ازنظر منطق همواره 
پیروز است ولی این آیه تأکید دارد که وعده حاکمیت کلی اسالم محقق خواهد شد که 
آن هم با ظهور منجی موعود حضرت صاحب الزمان خواهد بود، حکومت مستضعفان که 

آن وعده خداوند به مؤمنان و صالحان است.
الَِحاِت لَیَْستَْخلَِفنَُّهْم فِي الْْرِض  هم چنین آیه Nَوَعَد اَلّ الَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُکْم َوَعِمُلوا الَصّ
لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم  نََنّ لَُهْم ِدینَُهُم الَِّذي اْرتََضی لَُهْم َولَیُبَِدّ َکَما اْستَْخَلَف الَِّذیَن ِمْن قَْبلِِهْم َولَیَُمِکّ
أَْمنًا یَْعبُُدونَنِي اَل یُْشِرُکوَن بِي َشْیئًا َوَمْن َکَفَر بَْعَد َذلَِک فَُأولَئَِک ُهُم الَْفاِسُقوَنM: خداوند به 
کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعًا آنان 
را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آن ها خالفت روی زمین 
را بخشید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت؛ 
و ترسشان را به امنیت و آرامش مبّدل می کند، آن چنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را 

شریک من نخواهند ساخت؛ و کسانی که پس ازآن کافر شوند، آن ها فاسقان اند )نور:55(.
تا مسیر  به فرد کمک می کند  بیان کننده سرانجام عالم و عالمیان است و  این آیات 
درست را انتخاب و امیدوار در آن گام بردارد، البته که نقش خانواده و روش های انتخابی 

آن برای تربیت در این زمینه مشهود است.

شاخص ششم؛ توجه به ارزشمندی برخی صفات و تقویت آن ها
در بیانیه آمده است کلمه انقالب اسالمی در کنار کلماتی چون صداقت و صراحت و 
اقتدار معنا شده است. هرگز منفعل و مردد نبوده و درگیر افراط نشده است، سیاست آن 
دفاع بود نه جنگ. نتیجه ظهور چنین انقالبی وجود افرادی پایبند به ارزش های اسالمی 
و اخالقی است که مسلمًا در دامان خانواده هایی مقید به ارزش ها رشد کرده اند. در قرآن 
کریم ارزش های نفسانی بیشتر از جسمانی موردتکریم قرارگرفته است Nَوَزاَدُه بَْسَطًة فِي 
الِْعْلِم َوالِْجْسِمM در این آیه که در زمان انتساب طالوت به فرماندهی سپاه بنی اسراییل 
نازل شده است صفت علم را بر جسم مقدم کرده است. از ارزش های نفسانی می توان به 

عزت، علم، صداقت اشاره کرد.
• علم

قرآن علم را مقدمه ای برای رسیدن به هدف می داند و می فرماید علم چون سرپلی 
است که باید فرد را به ممثل برساند و تذکر می دهد که فقط دانشمندان این مسیر را طی 
می کنند. Nَوتِْلَک الْْمثَاُل نَْضِربَُها لِلنَّاِس َوَما یَْعِقُلَها إاَِلّ الَْعالُِموَنM: این ها مثال هایی است که 



بِاَلّ َواْصبُِرواM: از خدا یاری جویید و استقامت پیشه  است، باید با استعانت Nاْستَِعینُوا 
کنید؛ از او مسیر درست را پیمود.

• صبر
در کالم الهی آن چنان دارای اهمیت است که ۹۳ بار در قرآن به کاررفته است، فرمان 

به صبر درآیات زیادی به چشم می خورد.
در اهمیت صبر همین بس که از خدا و برای خداست: Nَواْصبِْر َوَما َصْبُرَک إاَِلّ بِاَلّ 
ا یَْمُکُروَنM: صبر کن و صبر تو فقط برای خدا و  َواَل تَْحَزْن َعَلْیِهْم َواَل تَُک فِي َضْیٍق ِمَمّ
به توفیق خدا باشد! و به خاطر )کارهای( آن ها، اندوهگین و دلسرد مشو و از توطئه های 

آن ها، در تنگنا قرار مگیر )نحل:1۲۷(.
اِرM: به آنان می گویند:  و وصفی کلیدی است: Nَساَلٌم َعَلْیُکْم بَِما َصبَْرتُْم فَنِْعَم ُعْقبَی الَدّ
جاویدان  سرای  آن  سرانجام  نیکوست  چه  استقامتتان  و  صبر  خاطر  به  شما  بر  سالم 
)رعد: ۲4(؛ و صابران موردتمجید خدا قرارگرفته اند، Nَولَنَْبُلَونَُّکْم بَِشْيٍء ِمَن الَْخْوِف َوالُْجوِع 
از  چیزی  با  شمارا  همه  قطعًا   :Mابِِریَن الَصّ ِر  َوبَِشّ َوالثََّمَراِت  َوالْنُْفِس  الْْمَواِل  ِمَن  َونَْقٍص 
ترس، گرسنگی و کاهش در مال ها و ژوئن ها و میوه ها، آزمایش می کنیم؛ و بشارت ده به 
ابِِریَنM: خداوند استقامت کنندگان را دوست  استقامت کنندگان )بقره:N .)155َواَلّ یُِحُبّ الَصّ
 :Mابِِریَن اَلِة إَِنّ اَلّ َمَع الَصّ ْبِر َوالَصّ دارد )آل عمران: N .)146یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اْستَِعینُوا بِالَصّ
ای افرادی که ایمان آورده اید از صبر )و استقامت( و نماز، کمک بگیرید! )زیرا( خداوند 

با صابران است.
صبر آثاری چون ایمنی از دشمنان )آل عمران: 1۲0(، رسیدن به نعم بهشتی )نحل: ۹6 - 
مؤمنون:111(، تکریم فرشتگان )رعد:۲4(، پیروزی بر دشمنان )انفال:65(، امداد غیبی )آل عمران: 
1۲5( را به دنبال دارد. صبر و استقامت عصاره همه فضیلت ها و خمیرمایه همه سعادت ها 
و ابزار وصول به هرگونه خوشبختی است که برای آن راه های مختلفی وجود دارد که 
مشکالت،  رمز  و  راز  شناخت  باخدا،  رابطه  تقویت  ایمان،  پایه های  تقویت  به  می توان 
پایین دست،  افراد  به  توجه  بحران ها،  بودن  گذرا  به  توجه  صبر،  اخروی  آثار  به  توجه 
الگوپذیری از اولیای خدا، آمادگی روحی، توجه به آثار جسمانی صبر و عدم آن اشاره 

کرد )دیلمی،1۳80، ص 155(.

 



از آن امور است، درآیات مصحف شریف بنی اسرائیل که تحت سلطه فرعون بود با ایجاد 
حکومت مستقل حضرت موسیb عزت یافته و خداوند در مورد آن ها فرمود: Nیَا بَنِي 
ْلتُُکْم َعَلی الَْعالَِمیَنM: ای بنی اسرائیل!  إِْسَرائِیَل اْذُکُروا نِْعَمتَِي الَّتِي أَنَْعْمُت َعَلْیُکْم َوأَنِّي فََضّ
نعمت هایی را که به شما ارزانی داشتم به خاطر بیاورید؛ و )نیز به یادآورید که( من، شمارا 
برجهانیان، برتری بخشیدم )بقره:4۷(. دچار ذلت شده و قهر و عذاب الهی دامن گیر آنان 
M: آنان پیوسته مستحق خشم خدا و اسیر بدبختی و ذلت شدند  شد Nَوبَاُءوا بَِغَضٍب ِمَن اَلّ

)آل عمران:11۲(. ازجمله علل ذلت بنی اسرائیل می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 :Mفُوَن الَْکلَِم َعْن َمَواِضِعِه علما و دانشمندان یهود قانون آسمانی را تغییر دادند Nیَُحِرّ
سخنان )خدا( را از موردش تحریف می کنند )مائده:1۳( در حقیقت با تحریف اصل وفرع، 
درست و غلط، ارزش و ضد ارزش را جایگزین کرده و راه درست زیستن را به انحراف 

می کشانند.
بَا َوقَْد نُُهوا َعْنُهM: و )همچنین( به  تجار و بازرگانان آنان به دنبال ربا رفتند »أَْخِذِهُم الِرّ
خاطر ربا گرفتن، درحالی که از آن نهی شده بودند که آثار و تبعات آن هم بر فرد و هم 

اجتماع عیان است.
گروهی جذب گوساله سامری شدند و به دنبال او رفتند و گوساله پرست شدند Nإِنَُّکْم 
َظَلْمتُْم أَنُْفَسُکْم بِاتَِّخاِذُکُم الِْعْجَلM: ای قوم من! شما با انتخاب گوساله )برای پرستش( به 

خود ستم کردید.
َوَربَُّک  أَنَْت  Nفَاْذَهْب  داشتند  پرهیز  دفاع  و  از جنگ  و  رفاه طلب شده  مردم  عموم 
فََقاتاَِل إِنَّا َهاُهنَا قَاِعُدوَنM: ما هرگز وارد نخواهیم شد تو و پروردگارت بروید و )با آنان( 

بجنگید، ما همین جا نشسته ایم )مائده: ۲۳(.
در آیاتی از قرآن در مورد قدرت الهی سخن به میان آمده است، Nقُِل الَلُّهَمّ َمالَِک 
ْن تََشاُء َوتُِعُزّ َمْن تََشاُء َوتُِذُلّ َمْن تََشاُء بِیَِدَک  الُْمْلِک تُْؤتِي الُْمْلَک َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع الُْمْلَک ِمَمّ
الَْخْیُر إِنََّک َعَلی ُکِلّ َشْيٍء قَِدیٌرM: بگو: بارالها مالک حکومت ها تویی؛ به هر کس بخواهی، 
حکومت می بخشی؛ و از هر کس بخواهی، حکومت را می گیری؛ هر کس را بخواهی، 
عزت می دهی؛ و هر که را بخواهی خوار می کنی. تمام خوبی ها به دست توست؛ تو بر هر 

چیزی قادری )آل عمران:۲6(.
این آیات بیان می کند تمام قدرت از آن خداست و هر که را بخواهد عزت می دهد و 
هر که را نخواهد ذلت می دهد. هر امری برای خدا آسان است، طبق مسلک قرآنی نباید 
بهانه وجود حکومت های استعماری و سلطه گر و  به  از ارزش ها و آنچه صواب است، 

قدرت زیاد آن ها فاصله گرفت.
َة ِلَّ َجِمیًعاM: قدرت خاص خدا  ازآنجاکه قدرت مطلق از آن خداوند است Nأََنّ الُْقَوّ
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 نتیجه گیری
پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص های تربیتی خانواده مطلوب گام دوم انقالب 
اسالمی از منظر قرآن موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش شاخص های تقویت و 
توسعه جامعه اسالمی که خانواده در پرورش و تقویت آن ها مؤثر است، مورد شناسایی قرار 
گرفت و این شاخص ها باهم ترازهای قرآنی تطبیق داده شد. شاخص های شناسایی شده 
شامل پرورش افراد خودساخته، پرورش افراد مطابق با ایدئولوژی آرمان شهر مهدوی، 
برجسته سازی ویژگی ها و ارزش های فطری، پرورش افراد فعال و کوشا در اصالح خطا، 
تالش برای آینده با توجه به گذشته و توجه به ارزشمندی برخی صفات و تقویت آن ها 

است.
تأیید و توجه قرارگرفته است  به دست آمده مورد  از شاخص های  در قرآن هر یک 
با  از قرآن کریم و هماهنگی  که نشان دهنده تبعیت سند راهبردی آینده جامعه اسالمی 
آن است. به عالوه این تطبیقات تأییدی برای به کارگیری محتوای سند در جهت نیل به 
اهداف جامعه اسالمی است، چراکه هماهنگی ظاهرشده باعث تقویت مقبولیت و عمل 
به آن است. موضوع موردبررسی نیاز به تحقیقات بیشتری در زمینه های دیگر ازجمله 
اینکه  به عالوه  دارد.  و...  مدنی  روان شناختی،  اجتماعی،  درزمینه  شاخص ها  شناسایی 

می توان راهکارهایی برای رشد شاخص های مطرح شده معرفی کرد.



فاطمه سماواتی1 

f.sama1377@gmail.com  قم h1. دانش آموخته سطح دو، حوزه علمیه عالی  حضرت آمنه

 چکیده
زنان در جامعه نقش بسیار مؤثری دارند. به تنهایی نیمی از جمعیت جامعه هستند اما 
در جایگاه مادر و همسر که قرار می گیرند گویی کل جامعه را زنان تشکیل می دهند. 
تعالی جامعه درگرو تعالی افرادی است که از خانواده وارد جامعه می شود. در بیانیه گام 
دوم ضمن تبیین پیشینه انقالب، چشم انداز آینده تشریح و در چند محور بیان شده است. 
معنویت و اخالق دومین محور مورد تأکید است. هدف نوشتار، بررسی جایگاه زن در 
اسالم و جایگاه زن در تعالی اخالقی و معنوی جامعه به مثابه مادر، همسر و فرد حاضر 
در اجتماع، با تأکید بر بیانیه گام دوم و فرمایشات رهبر معظم بود. مطالب و اطالعات 
این نوشتار به روش کتابخانه ای جمع آوری شد و به صورت توصیفی- تحلیلی پردازش 
با  و هم چنین  و همسر  فرزندان  معنوی  و  اخالقی  تعالی  با  زن  داد  نشان  نتایج  گردید. 
رعایت مؤلفه های اخالق و معنویت در هنگام حضور در اجتماع، جایگاه ویژه در تعالی 

اخالقی و معنوی جامعه دارد.
واژگان کلیدی: بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، زن، اخالق، معنویت

جایگاه زن در تعالی اخالقی و معنوی جامعه
با تأکید بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی





روحیات جامعه، مسیر اصلی جامعه و تکامل انسانی را تعیین می کند؛ بنابراین، زنان در 
هر جامعه ای تعیین کننده مسیر حرکت آن جامعه اند. اگر زن در جامعه بتواند به علم و 
معرفت و کماالت معنوی و اخالقی که خدای متعال و آیین الهی برای همه انسان ها به طور 
یکسان در نظر گرفته است برسد، تربیت فرزندان بهتر خواهد شد و محیط خانواده گرم تر 

و باصفاتر خواهد شد و جامعه پیشرفت بیشتری خواهد کرد )آونج، 1۳۹6(.
در خصوص اخالق و معنویت کتب و مقاالتی نوشته شده است. نظیر؛

•کتاب اخالق و معنویت در آئینه نگاه مقام معظم رهبری که در 6 فصل به مطالب 
ایمان و معنویت، اخالق، تقوا، اخالص، ذکر و نماز، مناجات و استغفار می پردازد.

•کتاب اخالق و معنویت فطری تألیف گندم آبادی؛ که به انسان شناسی اسالمی، 
فطرت و معنویت فطری و سیستم ایمنی معنوی می پردازد.

•مقاله شـکوفایی اخالق و معنویت در جـامعه سالمت نوشته ی نیکنام در سال 
1۳۹8 که اخالق پزشکی و سالمت معنوی بحث موردنظر آن است.

•مقاله جایگاه زن در ارتقاء معنوی جامعه از دیدگاه امام خمینیe نوشته ی 
شریفی در سال 1۳۹0 که به مباحثی نظیر زن در نگرش اسالم، زن در جوامع 
الگودهی،  مثل؛ خودباوری،  اجتماع  در  مسلمان  زن  مؤلفه های حضور  و  غربی 

تعلیم و تعلم، حجاب، تهذیب و تقوا و انسان بودن پرداخته است.
بنابر تبیین جایگاه زن مسلمان و ضرورت نقش او در خانواده و جامعه؛ سؤال پیش 
می آید که نقش زن در تعالی اخالقی و معنوی جامعه با تأکید بر بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی چیست؟ به تعبیر دقیق تر رعایت چه مؤلفه هایی توسط زن به مثابه مادر، همسر 
و هم چنین رعایت چه  است؟  اخالقی جامعه  تعالی  در  مؤثر  اجتماع  در  فرد حاضر  و 

مؤلفه هایی باعث تعالی معنوی جامعه خواهد شد؟

مفهوم شناسی
اخالق

اخالق در لغت به معنای خلق وخوی و طبیعت باطنی و سرشت درونی آمده و در 
اصطالح ملکه است که در نفس انسان پدیدار می شود و موجب می گردد افعال نفس با 
سهولت و بدون نیاز به فکر صادر شود. ازنظر اسالم اخالق جزئی از دین است و دین 
سرچشمه و منشأ اخالق است و انسان ها با عمل به دین می توانند در کسب معرفت های 

اخالقی و عمل به آن ها توفیقات الزم را به دست آورند )اخوی،1۳۹0، ش 16(.
مقام معظم رهبری حفظه ال در بیانات بسیاری به اخالق اشاره نموده اند. مهم ترین 
آن ها بیانیه گام دوم انقالب است که در آن اخالق را این گونه تعریف می کنند: »اخالق 
به معنی رعایت فضیلت هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راست گویی، 



مقدمه
بانوان از ارکان اساسي جوامع بشری اند و سبب قوام و دوام خانواده و جامعه هستند؛ 
زیرا نقش همسری و مادری و وظیفه انسان سازی را بر عهده دارند. خداوند متعال جلوه ای 
از جمال خود را در وجود زن به تجلی آورده است. اسالم به زن ارزش و مقام داده و 
به شخصیت او احترام گذاشته و او را عضو کامل و مستقلی در جامعه می داند. اّما نقش 
زن در جامعه باالتر از نقش مرد است؛ زیرا آن ها عالوه بر اینکه خودشان یک قشر فعال 
ابعاد هستند، قشرهاي فعال را در دامن خودشان تربیت می کنند. تعالی جامعه  در همه 
درگرو تعالی روحی افرادی است که از خانواده وارد جامعه می شود و شمع فروزان محفل 
خانواده زن است و اگر خانواده سالم باشد مسلمًا جامعه نیز رو به صالح و ترقي می رود. 
همچنین همسرداری نیکو توسط زن هنری است که اگر آن را هنرمندانه درصحنه زندگی 
به اجرا بگذارد، به ایفای بهتر نقش مرد در جامعه کمک می کند. در گام دوم انقالب و 
افق ترسیم شده، زنان جایگاه بسیار ویژه ای دارند. گام دوم انقالب در حقیقت بازهم بر 
نفس گرم مادرانه و شور و عاطفه  همسری و عظمت غیرقابل انکار زنان مسلمان، بسیار 
تأکید کرده است. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی؛ ضمن تبیین اجمالی 
پیشینه انقالب اسالمی، چشم انداز آینده آن را تشریح و این چشم انداز را در چند محور 
بیان می کنند. معنویت و اخالق« دومین محور مورد تأکید مقام معظم رهبری حفظه ال 
و  است  پژوهش مطرح شده  و  علم  مبحث  از  بعد  بالفاصله  که  است  دوم  گام  بیانیه  در 
بیانیه  این حاکی از اهمیت و ضرورت توجه به معنویت و اخالق است. ایشان در این 

می فرمایند:
معنویت به معنی برجسته کردن ارزش های معنوی از قبیل اخالص، ایثار، توکل، ایمان 
فضیلت هایی، چون خیرخواهی،  رعایت  معنی  به  اخالق  و  است  در جامعه  و  در خود 
گذشت، کمک به نیازمند، راست گویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه نفس و دیگر خلقیات 
نیکو است. معنویت و اخالق، جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی 
و نیاز اصلی جامعه است؛ بودن آن ها، محیط زندگی را حتی با کمبود های مادی، بهشت 
می سازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادی، جهنم می آفریند...شعور معنوی و وجدان 

اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار می آورد )1۳۹۷/11/۲۲(.
طبق فرموده ی مقام معظم رهبری »زن اگر به خانواده پایبند شد، عالقه نشان داد، به 
تربیت فرزند اهمیت داد...برای آن ها آذوقه های فرهنگی ـ قصص، احکام، حکایت های 
مثل غذای  فرزندان خود  به  فرصتی  و در هر  کرد  فراهم  ـ  آموزنده  ماجرا های  قرآنی، 

جسمانی چشاند، نسل ها در جامعه بالنده و رشید خواهند شد«)1۳۷5/1۲/۲0(.
جامعه،  در  خود  سازنده  و  مثبت  حضور  با  نه فقط  زن   eخمینی امام  دیدگاه  از 
در  با حضور  درنهایت  و  فرزندان در خانواده  و  مردان  با حضور درروان و ذهن  بلکه 



شیوه ی برخورد اخالقی با فرزند موجب پرورش فضیلت هایی در او می شود که با 
ورود به جامعه و بنا بر نیازهای اخالقی در رشد اخالقی جامعه تأثیر می گذارد. محبت به 
فرزند نیازی ذاتی و اساسی است. این نیاز باید از طریق والدین به خصوص مادر برطرف 
شود زیرا مادر سرچشمه ی محبت و تجلی عشق الهی است. آرامش، شادابی و سالمت 
روان کودک و جامعه درگرو تأمین نیاز محبت است. پیامبر اکرمnمی فرمایند: کودکان 
را دوست بدارید و به آن ها اظهار محبت کنید )حر عاملی،1۳۹1، ج ۲1، ص 48۳(. محبت به 
فرزند چنان اهمیت دارد که ازنظر مقام معظم رهبری موجب سالمت و عزت نفس فرزند 

می شود:
بهترین روش تربیت فرزند انسان، این است که در آغوش مادر و با استفاده از مهر و 
محبت او پرورش پیدا کند. زنانی که فرزند خود را از چنین موهبت الهی محروم می کنند، 
اشتباه می کنند؛ هم به ضرر فرزندشان، هم به ضرر خودشان و هم به ضرر جامعه اقدام 
کرده اند... یکی از وظایف مهم زن، عبارت از این است که فرزند را با عواطف، باتربیت 
انسانی -چه  موجود  این  که  بیاورد  بار  آن چنان  دقّت،  و  و رعایت  دادن  بادل  صحیح، 
دختر و چه پسر- وقتی که بزرگ شد، ازلحاظ روحی، یک انسان سالم، بدون عقده، بدون 
گرفتاری، بدون احساس ذلت و بدون بدبختی ها و فالکت ها و بالیایی که امروز نسل های 

جوان و نوجوان غربی در اروپا و امریکا به آن گرفتارند، بار آمده باشد )1۳۷5/1۲/۲0(.
مادر با اظهار محبت به فرزندان خود، نیاز اساسی آن ها را پاسخ داده است. درنتیجه 
افرادی وارد جامعه خواهند شد که عالوه برنداشتن کمبود و عقده، مهربانی و محبت را به 

هم نوعان خویش هدیه می دهند و این فضیلت اخالقی در جامعه رواج می یابد.
»صداقت و راستی از خصوصیات عالی اخالق انسانی است که در آموزه های اسالمی 
)احسانی، ساجدی،  انسان ها شناخته شده است«  از زمینه های اساسی ارجمندی و نیکبختی 
1۳۹۲(. جامعه سالم و اخالق مدار نیاز به انسان هایی صادق دارد. انسان هایی که صداقت 
به  »هرگاه  می فرمایند:   b کاظم  امام  خودآموخته اند.  والدین  از  کودکی  دوران  در  را 
کودک وعده دادید به آن وعده عمل کنید زیرا آن ها شمارا روزی دهنده ی خود می بینند« 
)حر عاملی،1۳۹1، ج 15، ص ۲01(. »نخستین تأثیر این فضیلت جلب اطمینان و اعتماد است. 
مادر اگر با فرزندان، همسر و اطرافیان خود صادق نباشد نفوذ و ارزش خود را از دست 
می دهد« )هوشیاری، صفورایی، 1۳۹4، ص 6۷(. رهبر کبیر انقالب صداقت را رمز پیروزی جامعه 

می دانند و می فرمایند:
انسان اگر صادق باشد، حرف و کار و راه او، در عالَم واقع و خارج برکت پیدا می کند. 
صدِق یک ملت و یک اّمت، می تواند آن ها را در میدان های گوناگون پیروز کند. امام 
نیز  ایمان مردم را جلب کنند و مردم  بزرگوار ما درراه خود صادق بودند که توانستند 
صادق بودند که توانستند نهضت را به اینجا برسانند و اال اگر آن صدق و صفا و ایمان 



معنای  )1۳۹۷/11/۲۲(.»به  است«  نیکو  خلقیات  دیگر  و  اعتمادبه نفس  تواضع،  شجاعت، 
پروراندن صفات نیکو و خلقیات فاضله در دل وجان خود و انعکاس آن ها در عمل خود 
است«)1۳85/1/6(. »اخالق آن هوای لطیفی است که در جامعه ی بشری اگر وجود داشت، 

انسان ها می توانند با تنفس او زندگی سالمی داشته باشند« )1۳88/4/۲۹(.
معنویت

معنویت نزد اندیشمندان مسلمان معاصر عبارت است از شناخت خداوند و قرب به 
او. قرب الی ال یعنی رابطه حقیقی بین خدا و انسان به گونه ای که روح انسان براثر درک، 
باور و اعمالی خاص رابطه وجودی و آزادانه باخدای متعال برقرار و به طور مداوم آن 
را تشدید می کند و درنتیجه، مراتب کمال در وجود او محقق می شود. این ارتباط واقعیت 
تکوینی است ولی حصول آن امری اکتسابی و اختیاری است و این ارتباط وجودی با 
امری  معنویت  یابد.  تنزل  یا  که می تواند تشدید  مراتب و درجات است  دارای  خداوند 
از طریق  باید  به معنویت  باوجود خالق معنا می یابد و دستیابی  ارتباط  ذاتی است، در 

راهنمایی های دین باشد )کیانی،1۳۹4، ص 11(.
می کنند:  تعریف  این گونه  را  معنویت  انقالب،  دوم  گام  بیانیه  در  رهبری  معظم  مقام 
»معنویت به معنی برجسته کردن ارزش های معنوی از قبیل اخالص، ایثار، توّکل، ایمان 

در خود و در جامعه است« )1۳۹۷/11/۲۲(.

یافته ها
اول( جایگاه زن در تعالی اخالقی جامعه

آن   اخالقی  هویت  جامعه،  حقیقی  هویت   « ال  حفظه  رهبری  معظم  مقام  ازنظر 
است؛درواقع سازه ی اصلی برای یک اجتماع، شاکله ی اخالقی آن جامعه است و همه چیز 
دارند.  دستگاه خلقت  در  نقش عظیمی  بانوان  می گیرد«)1۳85/1/6(.  آن شکل  محور  بر 
برخورد  شیوه  با  و  اجتماع  در  حضور  هنگام  به  اسالمی  اخالق  ارزش مداری  با  آنان 
اخالق مدارانه در جایگاه مادر و همسر، سهم بزرگی در رشد و تعالی جامعه بر عهده دارند. 

الف( تعالی اخالقی فرزندان، آینده سازان ایران اسالمی
در نظر رهبر کبیر انقالب اسالمی، اخالق مادر تأثیر بسزایی در فرزندان، قوم و جامعه 

دارد. ایشان می فرمایند:
 نقش مادر از دوران حمل و بارداری شروع می شود و تا آخر زندگی انسان ادامه 
دارد. مردی که به دوران جوانی رسیده یا از دوران جوانی هم عبور کرده، باز تحت تأثیر 
و  فرهنگ  که  است  است...مادر  مادر  مادرانه ی  خاص  شیوه های  و  محبت  و  عطوفت 
معرفت و تمدن و ویژگی های اخالقِی یک قوم و جامعه را با جسم خود، باروح خود، با 

ُخلق خود و با رفتاِر خود، دانسته و ندانسته به فرزند منتقل می کند )1۳84/5/5(.



نکته آشنا هستند  این  به  دقیق و ظریف،  را می کند؛ وزنان  کار  بچه ی کوچک آن  یک 
.)1۳۷0/10/4(

این را شما خانم ها بدانید، وجود شما آن تحولی را در روحیات مرد به وجود می آورد 
که گاه هیچ عاملی نمی تواند آن تحول را ایجاد کند. شما می توانید دل مرد را گرم کنید و 
به او امیدواری به زندگی و شوق ادامه کار بدهید. اصاًل این توان در شما هست که در 

وجود مرد نیرو بدمید. وجود شما این قدر مهم است )1۳81/۷/11(.
بنابراین وجود زن و برخوردهای اخالق مدارانه ی او با شوهرش، تأثیر زیادی در 

تعالی اخالقی مرد دارد.
جامعه ی اخالقی اسالمی، به افرادی محترم و باکرامت نیاز دارد. تکریم و احترام به 
مرِد زندگی و حفظ اقتدار او، از فضائل مهم اخالقی برشمرده در بیانات رهبر امت اسالمی 
است که در زندگی دنیوی و اخروی تأثیر بسزایی دارد. امام صادقb فرمود: »هر زنی 
که به شوهرش احترام کند و آزارش نرساند خوشبخت و سعادتمند خواهد بود«)مجلسی، 
ج 10۳، ص ۲5۳(. احترام و درک ویژگی های شخصیتی همسر، درک تفاوت ها، احترام به 
از مصادیق  مرد  مالکیت  و  استقالل طلبی، مدیریت  به حس  احترام  او،  نظرها و سالیق 
احترام به شوهر است. احترام زن به همسرش نه از روی ضعف و ذلت بلکه از روی عقل و 
محبت است. مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: »زن و شوهر باید به یکدیگر 

احترام بگذارند، نه احترام ظاهری و تشریفاتی، بلکه احترامی واقعی« )1۳80/1/۲(.
هم  کنند}این  آداب صدا  و  القاب  با  را  همدیگر  مثاًل  که  نیست  معنا  این  به  احترام 
هست{بلکه قلبًا مرد نسبت به زن خود و زن نسبت به مرد خود، احساس احترام داشته 
اداره ی  این در  باشید.  برای هم حرمت قائل  باشند. احترام را در قلب خود نگهدارید، 

زندگی مهم است. بین زن و شوهر، اهانت و تحقیر و تذلیل نباشد )1۳۷1/۹/1۹(.
بانوان با حفظ کرامت و احترام همسر خود، افرادی را روانه ی جامعه ی اخالقی ایران 
می کنند که جامعه به آن ها با چنین ویژگی هایی نیاز دارد. تعاون، همکاری و همراهی زن 
با همسر خود، فضیله ی دیگری است که در تعالی اخالقی شوهر، خانواده و جامعه تأثیر 
می-گذارد. رهبر کبیر انقالب می فرمایند: مراد از همکاری، همکاری روحی است. اینکه 
زن ضرورت های مرد را درک کند، فشار اخالقی روی او وارد نیاورد، کاری نکند که او 
در امر زندگی مستأصل شود و خدای نکرده به راه های نادرست متوسل بشود. او را به 
ایستادگی و مقاومت در میدان های زندگی تشویق کند و تحریص نماید. اگر چنانچه کار 
او مستلزم این است که یک مقداری به وضع خانوادگی مثاًل رسیدگی کافی نداشته باشد، 

این را به رخ او نکشد )1۳۷5/۲/10(.
از هر چیزی که محیط خانواده را متشنج و دچار افسردگی و هیجان های بی مورد 
نماید، اجتناب کنید. هم زن و هم مرد بنا را بر سازش و همزیستی و همراهی بگذارند... 



نمی بود، این نهضت محکوم به شکست می شد...صدق الزم است. صدق یعنی این که گفتار 
انسان به وسیله ی عمل و کردارش تأیید شود )1۳۷4/10/۲۷(.

ازنظر ایشان اساس در همه ی مسئولیت ها تدین، امانت و صداقت است )1۳85/۹/۲۲(. 
مادر اخالق مدار، با راست گویی و صداقت خود در رفتار با فرزندانش این فضیلت را به 
آن ها می آموزد و افراد راست گو و درستکار را روانه ی جامعه اسالمی می کند؛ بنابراین این 

فضیلت در جامعه زیاد شده و تعالی اخالقی جامعه را در پی خواهد داشت.
صبر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری از دیگر فضائل اخالقی است که موجب تعالی 
اخالقی و پیشرفت و پیروزی جامعه می شود. ایشان صبر را موجب پیروزی، پیشرفت و 

بیداری امت اسالمی می دانند:
قرآن به ما آموخته است که اگر شما صبر و ایستادگی کنید، جای خودتان را تغییر 
ندهید، جهت خودتان را تغییر ندهید، شما پیروزید؛ این درس قرآن است. اگر ملتی صبر و 
تحمل و استقامت کند، نه فقط دشمن را ناکام، بلکه پیشرفت خواهد کرد؛ این اتفاقی است 
که در کشور ما افتاده است )1۳۹1/4/4(. شما ملت ایران در این سال ها صبر و مقاومت 
کردید، مقاومت را از نسلی به نسل دیگر منتقل کردید؛ و این ها امروز اثر بخشیده است، 

امت اسالمی بیدار شده است )1۳۹0/۷/۲5(.
تعدادي از مادران خدمت رسول اکرمn مراجعه و از بازیگوشی و آزار و اذیت های 
فرزندانشان شکایت کردند. حضرت آنان را به صبوری توصیه و فرمودند: »بازیگوشی 
طفل در دوران کودکی مایه فزونی عقل او در بزرگی است « )پاینده،1۳۳6، ص 564(. صبر در 
برابر مشکالت و سختی های زندگی، دشواری های تربیت و اذیت های فرزندان و نیز صبر 
در برابر خواسته های نفسانی خویش«. صبر و تحمل بر شیطنت ها و کنجکاوی های کودک 
افزون بر این که مایه آرامش خانه و خانواده خواهد شد با روش الگو گیری صبر و تحمل 
را آموزش می دهد و کودک را برای تحمل سختی شکست ناکامی و ایفای نقش والدینی 
در آینده آماده می سازد«)هوشیاری و صفورایی پاریزی،1۳۹۳، ص ۷4(. با ورود انسان های صبور 

به جامعه، تعالی اخالقی جامعه رخ خواهد داد.
ب( تعالی اخالقی همسر

در نگاه مقام معظم رهبری »مرد و زن، هرکدام طبیعت، اخالق، روحیات و غرایزی 
دارند که ویژه ی خودشان است. آن ها اگر از خلقیات ویژه ی خود به طور صحیح استفاده 
کنند، در خانواده، زوجی کامل و هماهنگ و مساعد تشکیل می دهند«)1۳۷5/6/۲8(؛ اما در 

این میان طبیعت مرد خام تر و شکننده تر است، چنانکه ایشان می فرمایند:
شوهر که مرد است و طبیعت مرد، طبیعت خام تری نسبت به زن است و در میدان 
خاصی، شکننده تر است و مرهم زخم او، فقط و فقط نوازش همسر است حتّی نه نوازش 
مادر؛ باید نوازش ببیند. برای یک مرد بزرگ، این همسر کاری را می کند که مادر برای 



وفاداری کنید، امانت نشان بدهید... هر دو نسبت به هم این وظیفه رادارند )1۳۷6/1۲/1۹(.
به زن  ازدواج که خداوند  امانت داری موهبت  یعنی رعایت حقوق شوهر،  وفاداری 
شکر  و  مسئولیت  احساس  خانواده،  به  توجه  وجدان،  طبق  بر  عمل  است،  کرده  هدیه 
نعمت خداوند متعال. این ها فضائلی است که جامعه برای تعالی اخالقی خود به آن ها نیاز 
دارد. زن وفادار، مردی را روانه جامعه می کند که از این فضائل غنی است آن ها را در 

فعالیت های اجتماعی اش اِعمال می کند که باعث تعالی اخالق اجتماع خواهند شد.
در محور اقتصاد خانواده، زن نقش کلیدی دارد. »این که زن در ضمن همراهی با شوهر 
برای بهبود وضع زندگی، روحیه قناعت و سپاسگزاری داشته باشد و به مقدار ناچیزی از 
وسایل زندگی در حد ضرورت و نیاز اکتفا کند؛ در استحکام بنیان خانواده بسیار مؤثر 

خواهد بود«)عالیی رحمانی، معتمد لنگرودی، 1۳۹4(.
امام رضاb می فرمایند: »هر کس به ماِل اندِک حالل راضی باشد؛ هزینه های زندگی 
وی کاهش می یابد، خانواده اش نعمت می یابند، خداوند او را به درد و درمان دنیا مبتال 

نسازد و او را سالم از دنیا به بهشت ببرد«)کلینی، 140۷ ق، ج 8، ص ۳4۷(.
کشور  در  قناعت  اخالقی  فضیلت  ضرورت  خصوص  در  خامنه ای  العظمی  ال  آیه 
اسالمی می فرمایند: »یکی از مهم ترین فضایل اخالقی برای یک کشور قناعت است و 
اگر امروز ما در برخی زمینه ها دچار مصیبت هستیم، به خاطر این است که این اخالق 
به  توصیه  در  ایشان  کرده ایم«)1۳8۳/۹/11(.  هم چنین  فراموش  را  اسالمی  مهم  حسنه ی 

زوج های جوان می فرمایند:
اول زندگی را ساده بردارید، هر چه می توانید در این جهت سعی کنید. البته،  اعتقاد 
نداریم که افراد بایستی بر عیال خودشان، بر نزدیکان خودشان سخت گیری های تنگ نظرانه 
بکنند. این عقیده را نداریم،  اما عقیده داریم که همه از روی عقیده و ایمان و عشق و دل 

خودشان به یک حدی قانع باشند )1۳۷۷/۹/1۲(.
به جای آن  بیهوده و اسراف است و می تواند  از هزینه ها  قائل اند که بسیاری  ایشان 
در کشور سرمایه گذاری و موجب تعالی جامعه شود )1۳88/1/1(. بانوان بیشتر از مردها 
به دنبال صرف هزینه برای تجمالت هستند زیرا حس زیبا گرایی در آنان قوی تر است، 
و دچار  نیاز مصرف شود  در حد  و  معتدل  در حد  هر چیزی  باشند  داشته  توجه  ولی 
هزینه های  می توان  مشترک  زندگی  در  قناعت  ارزش  تقویت  با  نشوند.  مصرف زدگی 
مصرف گرایی را بر کشور تحمیل نکرد و هزینه های زیادی را صرف پیشرفت و آبادانی 
کشور کرد. هم چنین با تقویت این ارزش در خانواده ی خود، آن را به جامعه نیز منتقل 

کرد و مایه ی تعالی اخالقی و اقتصادی جامعه شد.
ج( تعالی اخالقی اجتماع

رهبر کبیر انقالب می فرمایند: اگر در جامعه ای فضایل اخالقی بر دل وجان مردم حاکم 



اگر خدای ناکرده در محیط خانواده بی محبتی و عدم اطمینان و صمیمت باشد، رنج مال 
هر دو طرف است )1۳۷6/۹/6(.

هم چنین ایشان قائل هستند که اگر مرد موفقیت و فضیلتی کسب می کند، نیم سهمش 
برای زن است؛ چراکه همراهی و همکاری او با مردش بوده که به این نقطه از موفقیت 

رسیده است. مخصوصًا میدان جهاد و تالش برای زمینه سازی تمدن نوین اسالمی؛
اگر همسر یک کسی که وارد میدان است - وارد میدان مجاهدت و کار و تالش - با 
او همراه نباشد - یا نق بزند یا مزاحمت کند یا زندگی با او را سخت بداند، همراهی نکند 
با او - او نمی تواند کار بکند. اگر خوب می توانید کارکنید، ناشی از برکاِت وجود این 
همسر خوب و مهربان است... مردی را که در بنای رفیع نظام جمهوری اسالمی و نظام 
اسالمِی نوین - که ان شاءال زمینه ساز تمدن نوین اسالمی است - نقش دارد، شما قدر 

بدانید. این مردی که همسر شماست )1۳۹1/6/۲8(.
بانوان با تعاون و همراهی با شوهر خود؛ از طرفی این فضیلت- که موردنیاز جامعه 
است- را به آن ها می آموزند و از طرف دیگر موجب پیشرفت کشور و تمدن اسالمی 

خواهند شد.
وفاداری و لزوم عمل به عهد ازجمله خصایص فطری نهادینه شده در بشریت است. 
خداوند در قرآن کریم خویشتن را باوفاترین معرفی می نماید: و من اوفی بعهده من ال... 

و چه کسی بهتر از خداوند به عهد خود وفا خواهد کرد؟)توبه:111(
افرادی که خود را در چارچوب ازدواج و خانواده قرار می دهد باید پایبند یکسری 
تعهدات اخالقی گردد و خود را ملزم به رعایت تعهدات خاصی نماید و در این راه باید 
بسیاری از رفتارها و حتی چشم و گوش و قلب خود را مهار کند تا مبادا دچار لغزش 
 شود. وفاداری زن در نقش همسری تنها در حوزه امور جنسی منحصر نمی شود؛ بلکه 
را  تربیتی  و  مالی  و  عاطفی  امور  و  دارد  خانواده  در  گسترده  کارکرد  همسر  وفاداری 
شامل می شود. به گونه ای که می توان گفت وفاداری همسر از کارکرد اخالقی و ارشادی 
برخوردار است )عالیی رحمانی، معتمد لنگرودی، 1۳۹4(. امام رضاb می فرمایند: »بزرگ ترین 
موهبتی که نصیب بنده خدا می گردد این است که همسری شایسته داشته باشد که هرگاه 
مرد او را می بیند شاد شود و در غیاب شوهر حافظ عفت خویش و اموال وی باشد«)کلینی، 

140۷ ق، ج 5، ص ۳۲۷(.
هم چنین در نظر مقام معظم رهبری، وفاداری یعنی جامه ی عمل پوشیدن به محبت:

محبت ورزیدن، یک امری است که در اّول کار خدای متعال این را به شما می دهد، 
سرمایه ای است که در اّول ازدواج، خدا به دختر و پسر هدیه می کند. به یکدیگر محبت 
پیدا می کنند. این را باید نگه داشت. محبت همسِر شما به شما، وابسته به عمل شماست. 
اگر بخواهید همسرتان به شما آن محبتش محفوظ بماند، باید رفتار خودتان را محبت 
برانگیز کنید. حاال معلوم است که انسان چه کار باید بکند تا محبتش معلوم شود. بایستی 



آن ها تعبیر به ثروت عظیم کشور می کنند. توجه به این مطلب ضروری است که بانوان 
فی نفسه نیمی از پیکره ی جامعه اسالمی را تشکیل می دهند اما وقتی در جایگاه مادری و 
همسری قرار می گیرند گویی کل جامعه به دست آن هاست. بنابراین بانوان کشور با انجام 
راهکارهای پنج گانه ی موجود در کالم رهبری معظم، عالوه بر اینکه فضائل اخالقی را 
در خود ایجاد کرده، آن ها را وارد جامعه اسالمی کرده و موجب تقویت و تعالی اخالقی 

جامعه می شوند.
امت  رهبر  است.  الزم  بردباری  اجتماعی،  تعامالت  در  که  است  این  دیگر  نکته ی 

اسالمی ضرورت بردباری را این گونه بیان می کنند:
یکی از چیزهایی که ما در تعامل اجتماعی احتیاج داریم، روحیه ی بردباری است؛ 
حلم. اینکه در اسالم و در اخالق اسالمی این قدر حلم ذکرشده، به این خاطر است. نبود 
بردباری، بسیاری از مشکالت را در سطوح پائین و سطوح فردی و سطوح اجتماعی به 
وجود می آورد. نوع برخورد، موردنظر است؛ »ادع الی سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة 
الحسنة و جادلهم بالّتی هی احسن« مجادله ی با دیگری آن هم »بالّتی هی احسن« باشد 

.)1۳۹1/۷/۲0(
پیامبرn می فرمایند: »سه چیز است که هر کس نداشته باشد نه از من است و نه از 
خدای عزوجل...بردباری که به وسیله آن جهالت نادان را دفع کند، اخالق خوش که با آن 
در میان مردم زندگی کند و پارسایی که او را از نافرمانی خدا بازدارد« )شیخ صدوق،1۳81، 

ص 145، ح 1۷۲(.
زنان به دلیل روحیه لطیف و حساس تری که نسبت به مردان دارند -که این روحیه 
یک هدیه الهی است و برای مادری و همسری الزم است-و همچنین نمود نگرانی آن ها 
برای تربیت فرزندشان بیشتر است، در بحث های اجتماعی گاهی زودتر ناراحت شده و 
تمام زحماتی که کشیده بودند نابود می شود. به خصوص اگر با وجهه و چهره ی مذهبی 
بانوان ایران اسالمی،  بنابراین  وارد این عمل شده باشند چهره ی دین نیز لطمه می بیند؛ 
هنگام برخورد با اقشار مختلف جامعه باید حلم و بردباری بیشتری نشان دهند و نحوه 
پذیرش  و  دین داری  تقویت  امر هم موجب  این  کنند.  تقویت  را در خود  احسن  جدال 

مسائل دینی مردم جامعه شده و هم اخالق مداری را در جامعه ترویج می دهد.
مسئله ی مهم دیگر، تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی است. رهبر کبیر انقالب برای 

این مسئله دستوراتی بیان می فرمایند: 
1. پرهیز از غیبت

بعضی از آیات هست که مربوط به تنظیم مناسبات اجتماعی است؛ این دستورهای 
کاربردی مربوط است به مناسبات اجتماعی. فرض بفرمایید: َوالیَغتَب بَعُضُکم بَعًضا؛ غیبت 
نکنید؛ این ]دستور[، مناسبات اجتماعی را تنظیم می کند. شما وقتی غیبت می کنید، دل 



باشد، مردم نسبت به یکدیگر مهربان باشند، نسبت به یکدیگر گذشت و عفو و اغماض 
به  نورزند،  بخل  دارند  آنچه  به  نسبت  نورزند،  دنیا حرص  مال  به  نسبت  باشند،  داشته 
یکدیگر حسد نورزند، در مقابل راه پیشرفت یکدیگر مانع تراشی نکنند و مردِم آن دارای 
صبر و حوصله و بردباری باشند، این جامعه حتی اگر ازلحاظ مادی هم پیشرفته ای زیادی 
نداشته باشد، باز مردم در آن احساس آرامش و آسایش و سعادت می کنند؛ اخالق، این 
است. ما به این احتیاج داریم. ما باید در دل خود، خلقیات اسالمی را روزبه روز پرورش 
دهیم. قانون فردی و اجتماعی اسالم در جای خود، وسیله هایی برای سعادت بشرند )در 

این تردیدی نیست(؛ اما اجرای درست همین قوانین هم احتیاج به اخالق خوب دارد.
و  تمرین  داریم: یکی  کند، دو چیز الزم  پیدا  استقرار  اینکه در جامعه اخالق  برای 
مجاهدت خود ماست و یکی هم آموزش های اخالقی. بنا بر فرمایشات حضرت آقا، فرد 
و جامعه بدون اخالق پیشرفت حقیقی نمی کند حتی اگر ازلحاظ مادیات و امکانات به سر 

حّد اعلی رسیده باشد )1۳85/1/6(.
ایشان برای ترویج اخالق و تعالی جامعه راهکارهایی را بیان می فرمایند:

1. پروراندن صفات نیکو و خلقیات فاضله در دل وجان خود و نیاز به تمرین و 
مجاهدت در این راه

۲. انعکاس این فضائل اخالقی در جامعه
۳. آموزش فضائل اخالقی به مردم و اجتماع 

4. محبت خدا و پیامبر و معصومینb الگو گیری از آن ها 
5. تهیه ی فهرستی از فضائل اخالقی و رذایل نفسی و سعی در ایجاد، تقویت یا 

برطرف نمودن آن ها )1۳85/1/6(.
هم چنین نکته ی مهم در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی این است که خطاب رهبر معظم 
بیانیه وجود دارد.  تمام متن  این نشان می دهد که نقش زنان در  به آحاد جامعه است. 
نشان می دهد که این اعتماد، بصیرت و خودآگاهی به جامعه زنان وجود داشته است. نیز 
در قسمت های مهمی از بیانیه، خطاِب ایشان برای ادامه راه رسیدن به آرمان های نظام 

جمهوری اسالمی ایران به جوانان کشور است:
ابتکار شما جوانان طی شود.   }این راه{باید باهمت و هشیاری و سرعت عمل و 
مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فّعاالن جوان، در همه ی میدان های 
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز در عرصه های دین و اخالق و معنویت 

و عدالت، باید شانه های خود را به زیر بار مسئولیت دهند )1۳۹۷/11/۲۲( .
هم چنین مقام معظم رهبری اشاره می کنند: »مهم ترین ظرفیت امیدبخش کشور، نیروی 
انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است« )1۳۹۷/11/۲۲(؛ 
و در ادامه آمار جمعیت جوان کشور و افراد با تحصیالت عالیه آن را بیان می کنند و از 



و  تشنگان  زنانه،  احساسات  و  محبت  و  عاطفه  از  جوشانی  مثل چشمه ی  درعین حال 
محتاجان نوازش را از چشمه ی صبر و حوصله و عاطفه ی خود سیراب می کند. انسان ها 
در چنین آغوش پُربرکتی می توانند تربیت شوند. اگر زن با این خصوصیات در عالِم وجود 
نبود، انسانیت معنا پیدا نمی کرد. این، معنای ارزش زن و تشخص زن است؛ چیزی که مغز 
متحجِر مادی غربی ها نمی تواند آن را بفهمد. کسانی که از دین و معنویت بهره ای نبرده اند، 
تاریخ یک  برای زنان ما در طول  کنند...زینب کبری  نمی توانند چنین عظمتی را درک 
الگوست؛ عقل و متانت، قدرت و شجاعت، شور و احساس عاطفی، صراحت زبان، متانت 
دل، استواری روح؛ درعین حال، مادرانه، خواهرانه، با همه ی انسان ها برخورد کردن، در 
محیط خانه شمع محبت را روشن نگه داشتن، همسر و فرزندان را بر سر سفره ی محبت و 

عاطفه ی خود دورهم جمع کردن؛ این ها خصوصیات زن مسلمان است.
امروز در جامعه ی ما خوشبختانه از این نعمت بزرگ، سهم وافری باقی است...اما 
در کشورها و جوامعی که زن چنین هویتی ندارد، می بینید پایه های تربیت مردم می لنگد 
و فضای اخالقی و معنوی جامعه هم دچار مشکل می شود. همه ی ارزش های معنوی را 
می توان از درون کانون گرم خانواده بیرون کشید و معنویات را در سطح جامعه گستراند. 
امیدواریم دختران جوان وزنان جامعه ی ما در الگوی زینب کبری دقت کنند و هویت و 

شخصیت خود را در آن ببینند )1۳88/۳/۲5(.
در این قسمت از مقاله، به نقش زن در تعالی معنوی فرزند، همسر و اجتماع می پردازیم.

الف( تعالی معنوی فرزندان
فرزندی که در محیط خانواده متولد می شود در ابتدا نسبت به معنویات بی طرف است 
و قدرت تشخیص خوب و بد را ندارد؛ اما به تدریج و با الگو گیری از والدین، رفتارهای 
معنوی او شکل می گیرد. فرزند به خاطر محبتی که به والدینش دارد از آن ها تقلید می کند 
ولی نسبت به مادر الگو گیری بیشتری دارد زیرا مادر نمود محبتی بیشتری دارد و به 
فرزند اظهار محبت بیشتری می کند؛ بنابراین مادر باید مراقب اعمال و رفتار خود باشد و 
اگر می خواهد فرزندان معنوی تربیت کند باید به مسائل معنوی توجه بیشتری داشته باشد 

و آن ها را در خود تقویت کند و به آن ها عمل کند.
ایمان و تقوای مادر اولین ارزش معنوی تأثیرگذار در تربیت معنوی فرزند است.»ایمان 
و تقوا افزون بر این که در مقام زن و همسر بودن ضروری است، در ایفای نقش مادری 
ضرورت مضاعف دارد و از ویژگی های پایه ای مادر است. مادر باید خود فردی سالم 
و صالح باشد تا بتواند افرادی پاک و شایسته و پرورش دهد«)هوشیاری، صفورایی پاریزی، 

1۳۹۳، ص 60(.
است.  مؤثر  بسیار  فرزندان  معنوی  تعالی  در  معنوی خود  اعتالی  برای  مادر  تالش 
از  پرهیز  معنوی و روحی،  اعتالی  برای  کار  معظم رهبری می فرمایند: »مهم ترین  مقام 



برادر  پنهان یک  خودتان را چرکین می کنید، دل مخاطبتان را چرکین می کنید، واقعیت 
مؤمنی، خواهر مؤمنی را هم بیخودی به رخ این وآن می کشید؛ یک کار غلط و نادرست. 
او هم نسبت به شما ممکن است که همین کار را بکند. این کار، زندگی را، روابط اجتماعی 

را از نظم صحیح خارج می کند )1۳۹۹/۲/6(.
2. پرهیز از شایعه پراکنی و تهمت

پرهیز از قول به غیر علم، از غیبت، از تهمت...به این مسئله هم اهتمام داشته باشید. 
اگر چنانچه ما چیزی را به کسی نسبت بدهیم که در او نیست، خب این می شود تهمت. 
نداریم؛ مثاًل یک شایعه است - یک نفری  به آن علم  اگر چنانچه چیزی را بگوییم که 
یک حرفی را از قول یکی نقل می کند، ما هم همان را دوباره تکرار می کنیم - خب، این 
کمک کردن به شایعه است، این شایعه پردازی است؛ قول به غیر علم است.  قول به غیر 
علم، خود قولش هم اشکال دارد، عمل کردن به آن امر غیر معلوم و بدون علم هم اشکال 

دارد )1۳۹1/5/16(.
امام حسینb می فرمایند: »وقتی که برادر دینی ات از تو جدا شد، سخنی پشت سر 
او نگو، مگر این که دوستداری او در پشت سر تو آن را بگوید« )مجلسی، ج ۷8، ص1۲۷(. 
هرچند خطاب رهبر معظم در این صحبت ها تفکیک جنسیتی نشده اّما زنان باید بیشتر 
به آن توجه کنند. زیرا آن ها با توجه به ویژگی های متفاوت از مردان و ساختار ذهنی 
درک  گفتن،  دل  درد  هم صحبتی،  احساسات،  ابراز  به  بیشتری  تمایل   ، مخصوص خود 
بنابراین احتمال  شدن، به اشتراک گذاشتن تجارب و استفاده از تجارب دیگران دارند؛ 
خطا در گفتارشان باالتر است. بانوان ایران اسالمی، برای تعالی اخالقی جامعه، باید سعی 
کنند تا در گفتارشان غیبت، تهمت و شایعه پردازی وجود نداشته باشد. از این طریق عالوه 
بر اینکه طرز صحیح گفتار اخالقی را به فرزندانشان و به خانواده شان آموزش می دهند 
موجب از بین رفتن این گونه رذایل در جامعه می شوند و روابط اجتماعی صحیح و منظمی 

را در سطح جامعه اسالمی شکل می دهند.

دوم( جایگاه زن در تعالی معنوی جامعه
معنویت به معنای رو به سوی خدا داشتن در تمامی امور زندگی است. طبق بیانیه گام 
دوم انقالب، ارزش های معنوی از قبیل اخالص، ایثار، توکل و ایمان می باشد. برای درک 
اهمیت جایگاه زن در تعالی معنوی جامعه باید به این سخن رهبر معظم توجه کرد که 

می فرمایند:
اتکا  از  با استقرار ناشی  باایمان عمیق، همراه  نقاط قّوت زنانه ی خود همراه  با  زن 
به خداوند و همراه باعفت و پاک دامنی - که فضای پیرامون او را نورانیت می بخشد - 
ایمان،  از  استواری  کوه  کند...مثل  ایفا  این گونه  استثنایِی  نقش  یک  جامعه  در  می تواند 



رعایت کنید، شما اعتالی روحی پیدا خواهید کرد« )1۳۹4/4/۲0(.
  فرزند از مادر خود در امور عبادی تقلید می کند، همان گونه که امام حسنb از 
مادرش الگو گرفته بود. رهبر کبیر انقالب عبادت حضرت فاطمه زهراc را این گونه 

بیان می کنند:
عبادت فاطمه زهراc یک عبادت نمونه است. »حسن بصری« که یکی از عباد 
دختر  به قدری  می گوید:   cزهرا فاطمه  درباره  است،  اسالم  دنیای  معروف  زهاد  و 
پیغمبر عبادت کرد و در محراب عبادت ایستاد که »تورمت قدماها«. پاهای آن بزرگوار 
می گوید: شبی -شب   bمجتبی امام حسن  کرد!  ورم  عبادت،  محراب  در  ایستادن  از 
جمعه ای- مادرم به عبادت ایستاد و تا صبح عبادت کرد. »حتی انفجرت عمود الصبح«. 
بود و دعا و  تا صبح مشغول عبادت  از سر شب  مادر من  تا وقتی که طلوِع فجر شد. 
تضّرع کرد. امام حسنb می گوید -طبق روایت- شنیدم که دائم مؤمنین و مؤمنات را 
دعا کرد؛ مردم را دعا کرد؛ برای مسائل عمومی دنیای اسالم دعا کرد. صبح که شد گفتم: 
»یا اُّماه!«؛ »مادرم!« »لم ال تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک«؛ »یک دعا برای خودت 
نکردی! یک شب تا صبح دعا، همه برای دیگران؟!« در جواب فرمود: »یا بنی، الجار ثم 

الدار«؛ »اّول دیگران بعد خود ما!« این، آن روحیه واالست. )1۳۷1/۹/۲5(.
نحوه ی رفتار در نماز با کودک بسیار مهم و تأثیرگذار است. جواز شیر دادن طفل در 
نماز و آرام کردن حالت گریان او مؤید این مطلب است. پرهیز از عصبانیت و بردباری در 

شیطنت کودک در نماز از مصادیق رفتار صحیح در نماز با کودک است.
راوی می گوید: رسول خداn در هنگام یکی از دونماز ظهر یا عصر به نزد ما آمد 
و یکی از دو فرزندش حسن و حسینb را به همراه خود داشت، پس آن حضرت در 
جلوی صفوف ایستاد و آن دو کودک را نزد پای راست خود گذارد، سپس به سجده رفت 
و سجده را طوالنی کرد. راوی گوید: پدرم گفت: من از میان مردم سرم را از سجده بلند 
کردم و دیدم که رسول خداn در سجده است و آن کودک بر پشت آن حضرت سوار 
شده، من به حال سجده برگشتم و چون نماز آن حضرت تمام شد مردم عرض کردند: ای 
رسول خداn در این نمازی که امروز خواندی سجده ای طوالنی داشتی که در نمازهای 
دیگر نداشتی، آیا دستوری به شما دراین باره رسیده بود یا وحی بر شما نازل گردید؟ 
فرمود: هیچ یک از این ها نبود، بلکه پسرم بر پشت من سوار شده بود و نخواستم او را 

ناراحت کنم تا هر کاری که می خواهد انجام دهد )طبسی، 1۳۹۲، ص 65(.
محیط تربیت نیز در تربیت معنوی فرزندان مؤثر است. فراهم کردن فضای معنوی در 
منزل، اهتمام و بزرگداشت مناسبات معنوی، همراه بردن کودک به اماکن مقدس و معنوی 
و مساجد با بازی و شادی برای کودک و شرکت دادن او در انجام امور معنوی و عبادی، 
همگی ازجمله امور مؤثر در تعالی معنوی فرزندان است که از عهده ی مادر بر می آید و با 



گناه است...گناه ها را بشناسید، خودتان را مراقبت کنید. تقوا! تقوا یعنی همین؛ تقوا یعنی 
مراقبت...از گناه پرهیز کنید؛ این مهم ترین راه اعتالی معنوی است«)1۳۹4/4/۲0(.

توکل مادر و اعتماد او بر خداوند متعال، که هیچ کاری به غیر اراده ی او انجام نمی شود، 
در تربیت فرزندان و تعالی معنوی آن ها بسیار مؤثر است. توکل مانند یک نیروی محرک 
بردباری و  نیروی مقاومت می دهد و سبب شجاعت،  به مادر  در سختی ها و مشکالت 
آرامش معنوی مادر است. توکل سبب بی نیازی انسان از غیر خدا می شود. مادر متوکل بر 
خدا افزون بر استقرار ناشی از اتّکا به خداوند، توکل را به فرزندان خود آموزش می دهد 
و باعث می شود فرزندانش به کسی غیر از خدا تکیه نکنند و عزت نفسشان را حفظ کنند. 

این امر در جهت تعالی معنوی جامعه بسیار مؤثر است.
معنوی  تعالی  در  دیگری  راهکار  فرزندان،  تربیت  در   bاهل بیت به  مادر  توسل 
بابرکت  عمر  در  تالششان  تمام  و  هستند  شیعیان  معنوی  والدین  آن ها  زیرا  آن هاست؛ 
بوده است. همان طور که در آیه ۳5 سوره  انسان ها  خویش در جهت تربیت و هدایت 
مائده، راه رستگاری معنوی انسان بعد از ایمان به خداوند متعال، توسل معرفی شده است. 
Nأَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اتَُّقوا اَلّ َو ابْتَُغوا إِلَْیِه الَْوِسیَلَة َو جاِهُدوا فِي َسبِیلِِه لََعَلُّکْم تُْفلُِحوَنM: ای 
کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پروا کنید و )برای تقرب( به سوی او وسیله بجویید و 
درراه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید. بنابراین سزاوار است مادر برای تربیت معنوی 
فرزندان خویش، متوسل به ائمهb بشود و از آن ها بخواهد تا واسطه ی فیض الهی شده 

و بهترین طریق تربیت را در مقابل او قرار دهند.
عبادات نمود معنویات هستند و در دین اسالم، معنویت همواره با عبادت همراه بوده 
است. اهتمام والدین به خصوص مادر در انجام عبادت و بندگی تأثیر زیادی در تعالی 

معنوی فرزندان دارد.
اهتمام مادر به نماز که مهم ترین عمل عبادی است، به نماز شب، نماز جمعه و نماز 
اذان، مقدمات  به گونه ای که مادر هنگام شنیدن صدای  از مصادیق آن است.  اول وقت 
مقابل  در  و  محیط خانه  در  مادر  و  پدر  عبادت های  گزارد.  نماز  و  کند  فراهم  را  نماز 
قیام و  به سجود و  بسیار شگفت انگیز و جالب است. کودک  برای وی  چشمان کودک 
تمامی حرکات نماز مادر دقت می کند و این تصویر در ذهن کودک زنده و فعال می گردد 
رفتار عبادی  تقویت  تمرین موجب  تکرار و  به تدریج در دل وجان و رسوخ می کند.  و 
در کودک می شود به طوری که اگر این روند ادامه یابد روحیه عبادت و پرستش فرزند 

پرورش یافته و بسیار قوی خواهد شد )احسانی، ساجدی، 1۳۹۲، ص ۷6(.
رهبر امت اسالمی به نقش نماز برای اعتالی روحی و معنوی تأکید کرده و می فرمایند: 
»بالفاصله بعدازاین ]پرهیز از گناه[، انجام فرایض است؛ در میان فرایض هم از همه مهم تر 
نماز است؛ نماز اّول وقت، با حضور قلب...حتی المقدور نماز به جماعت، این چیزها را 



تربیت کرده، تربیت کند...آیا این ها نمی تواند برای یک دختر جوان، یک خانم خانه دار یا 
مشرف به خانه داری الگو باشد؟)1۳۷۷/۲/۷(.

که  دارند  زمینه ها  تمام  در  واال  الگویی  که  مفتخرند  ایرانی  مسلمان  زنان  که  حقیقتًا 
با نگاهی به زندگی ایشان می توانند پایه های معنویت را در جان همسر خود و در نهاد 
خانواده محکم و استوار سازند و از این راه در تعالی معنوی جامعه ی خود عمیقًا مؤثر 

باشند.
زن و شوهر پس از ازدواج متوجه تفاوت های یکدیگر می شوند. گاهی برای یک زن 
سخت است که این تفاوت ها را بپذیرید یا برای حل اختالف از موضع فکری خود کوتاه 
بیاید. در این هنگام اخالص و نیت قرب الهی اوست که به کمکش می آید و او را مطمئن 
می کند که با اخالص و نیت قرب خدا همراه با عمل طبق نظر همسر و ایثار، عالوه بر 
اینکه خشنودی خدا و ثواب الهی را به دست آورده، رضایت همسر را در پی دارد و 
خداوند متعال در جای بهتر برای او جبران خواهد کرد. در تنگنا قرار ندادن همسر و 
عدم فشار بر روی او، خشمگین نکردن شوهر و حفظ آرامش همسر و محیط خانواده از 
عوامل مهم پایبندی همسر به معنویات است. امیرالمؤمنین درباره فاطمه زهراc فرمود: 
»ما اغضبنی و ال خرج من امری«. یک بار این زن در طول دوران زناشویی، مرا به خشم 
نیاورد و یک بار از دستور من سرپیچی نکرد )1۳۷1/۹/۲5(؛ بنابراین زن با تقلید از حضرت 
فاطمه زهراc در جهت نیک همسرداری کردن، می تواند همسر را در جهت معنویات 
اخالص،  استواری،  آرامش،  می شود؛  جامعه  وارد  مردی  چنین  هنگامی که  دهد.  تعالی 
توکل و سایر ارزش های معنوی همراه با خود را که در محیط خانوادگی اش به وفور یافت 
می شود که این شاهکار زنش است، به جامعه منتقل می کند. هم چنین برقراری ارتباط 
با انسان های اهل معنویت و دین دار و ایجاد ارتباط خانوادگی با آن ها تأثیر بسزایی در 

جهت تحکیم پایه های معنویت در همسر و خانواده دارد.
ج( تعالی معنوی اجتماع

این  مختلف  میدان های  در  خانم ها  می فرمایند: »خصوصیت حضور  عزیزمان  رهبر 
واردند.  او هم  فرزندان  و  یعنی همسر  میدان می شود،  وارد  وقتی زن خانواده  که  است 
حضور مرد به این معنا نیست...در هر میدانی که زن وارد شود زنی که خانم و کدبانوی 

یک خانه است در حقیقت همه ی آن خانه را در آن میدان وارد می کند« )1۳۷6/۷/۳0(.
اجتماعی   شخصی ،  زندگی   در  مسلمان   زنان   رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  طبق    
و خانوادگی  خود باید زندگی  فاطمه  زهراc را  الگو و سرمشق  خود قرار دهند و از 
خانه داری ،  اجتماعی ،  عظیم   تصمیم گیری های   درصحنه   حضور  مجاهدت ،  عبادت ،  بعد 

همسرداری  و تربیت  فرزندان  صالح  از زهرای  اطهرc پیروی  کند )1۳۷۲/۹/1۷(.
بنابراین یک زن مسلمان می تواند عالوه بر اینکه مادری و همسری کند در اجتماع 



برنامه ریزی او و تسهیل انجام امور توسط مادر رخ می دهد.
ب( تعالی معنوی همسر

از  معنویت  جنبه ی  به خصوص  زندگی  جهات  همه ی  در  باید  ایرانی  مسلمان  زنان 
حضرت فاطمه زهراc الگو بگیرند. چنانکه مقام معظم رهبری می فرمایند:

اسالم، فاطمه را به عنوان نمونه و اسوه ی زن معرفی می کند. آن زندگی ظاهری او، 
او،  مادری  او،  او، شوهرداری  فداکاری  او،  او، سخنوری  دانش  او،  مبارزه ی  او،  جهاد 
انقالبی و  همسری او، مهاجرت او، حضور او در همه ی میدان های سیاسی و نظامی و 
برجستگِی همه جانبه ی او که مردهای بزرگ را در مقابل او به خضوع وادار می کرد؛ این 
هم مقام معنوی او، رکوع او، سجود او، محراب عبادت او، دعای او، صحیفه ی او، تضّرع 
او، ذات ملکوتی او، درخشندگی عنصر معنوی او و خالصه هم پایه و هم وزن و همسنگ 
امیرالمؤمنین و پیغمبر بودن او است؛ زن، این است؛ الگوی زنی که اسالم می خواهد بسازد 

این است )1۳68/10/۲0(.
یکی از شئون الگو گیری از حضرت فاطمهc، همسرداری ایشان است. آن هنگام 
که پیامبرn از تازه داماد می پرسد همسرت را چگونه یافتی و امیرالمؤمنین در جواب 
می گوید برای طاعت و بندگی خدا یاور بزرگی است. روحیه معنوی قوی حضرت فاطمه
c، همکاری و همراهی و تشویق همسر، تجهیز معنوی امام علیb و دل آرام بودن 
برای شوهرش باعث پیشرفت و تعالی امیرالمؤمنین در میدان معنویت و جهاد فی سبیل 
ال که یکی از مصادیق معنویت و عبادت است شده بود. چنانکه آیت ال العظمی خامنه ای 

می فرمایند:
بپزد،  را  انسان در آشپزخانه غذا  یعنی  انسان فکر می کند که شوهرداری،  یک وقت 
اتاق را تروتمیز و پتو را پهن کند و مثل قدیمی ها تشکچه بگذارد که آقا از اداره یا از 
دکان بیاید! شوهرداری که فقط این نیست. شما ببینید شوهرداری فاطمه زهراc چگونه 
بود. در طول ده سالی که پیامبر در مدینه حضور داشت، حدود نُه سالش حضرت زهرا 
نُه سال، جنگ های  این  در  بودند.  با همدیگر زن و شوهر   bامیرالمؤمنین و حضرت 
کوچک و بزرگی ذکر کرده اند که در اغلب آن ها هم امیرالمؤمنینb بوده است. حاال شما 
ببینید، او خانمی است که در خانه نشسته و شوهرش مرتّب در جبهه است و اگر در جبهه 
همان چیزهایی  ندارند؛  روبه راهی  زندگی هم وضع  ِمهم اند...ازلحاظ  لنگ  نباشد، جبهه 
که شنیده ایم: Nو یطعمون الّطعام علی حبّه مسکینًا و یتیمًا و اسیراً انّما نطعمکم لوجه ال

M؛ یعنی حقیقتًا زندگی فقیرانه محض داشتند؛ درحالی که دختر رهبری هم هست، دختر 
پیامبر هم هست، یک نوع احساس مسؤولیت هم می کند. ببینید انسان چقدر روحیه قوی 
می خواهد داشته باشد تا بتواند این شوهر را تجهیز کند؛ دل او را از وسوسه اهل وعیال 
او  که  خوبی  آن  به  را  بچه ها  دهد؛  دلگرمی  او  به  کند؛  خالی  زندگی  گرفتاری های  و 



باشند، برای شوهران خودشان خود را آرایش و زینت دهند، در میان نامحرمان و در 
جامعه عفیف باشند«)احمدی جلفائی، 1۳۹۲، ص ۳0(.

  حجاب و حریم عفت زن، سنگر محکمي است که راه فساد و هرزگي ها می بندد. 
در جامعه اي که زنانش باحجاب و عفاف باشند، جوانان و مردان هم با خاطري آسوده و 
بدون تهییج غرایز به کار خود مشغول مي شوند و در زمان مناسب با رضایت و خرسندي 
به تشکیل خانواده عالقه مند مي گردند و ازدواج مي کنند. خداوند متعال در آیه 5۹ سوره 
احزاب در آثار عفت ورزی زنان می فرماید زنان باعفت به این خصیصه شناخته شده و 
امام می مانند. رهبر امت مسلمان رعایت عفاف و حجاب را  از تعرض و جسارت در 
راهی برای ورود آزادانه زنان به اجتماع و به خصوص میدان علم می دانند )1۳68/10/۲6(؛ 
بنابراین نیکوست زن مسلمان با توجه به نهاد معنوی خانواده، رعایت عفاف و حجاب، 

عدم تبرج و آرایش، عدم رفتارهای جالب توجه؛ سبب تعالی معنوی جامعه شود.



هم حضورداشته باشد؛ اما قابل توجه است که برای تعالی معنوی جامعه؛ در همین حضور 
در اجتماع توجه حداکثری زن به نهاد خانواده اش الزم است و خانواده را باید بر هر امر 
دیگری ترجیح دهد؛ زیرا چنانچه اهمیت به نهاد خانواده که یک نهاد ارزشمند معنوی و 
دینی است، در سراسر جامعه رواج پیدا کند و مردم جامعه پایبند به خانواده خود باشند 

در پیشرفت معنوی جامعه مؤثر است.
چنانکه رهبر امت اسالمی می فرمایند:  دنیایی که زن را از داخل خانواده جدا می کند 
و با وعده های توهم آمیز بیرون می کشد و او را در مقابل نگاه و حرکت هرزه ی جامعه، 
را  زن  هم  می کند،  باز  او  حقوق  به  تعرض  برای  را  میدان  و  می کند  بی دفاع  و  بی پناه 
تضعیف می کند، هم خانواده را نابود می کند، هم نسل های آینده را به خطر می اندازد...اسالم 
به معنای واقعی زن را تکریم کرده است. اگر روی نقش مادر و حرمت مادر در درون 
خانواده تکیه می کند، یا روی نقش زن و تأثیر زن و حقوق زن و وظایف و محدودیت های 
زن در داخل خانواده تکیه می کند، به هیچ وجه به معنای این نیست که زن را از شرکت 
در مسائل اجتماعی و دخالت در مبارزات و فعالیت های عمومی مردم منع کند... هم باید 

مادِر خوب و همسر خوبی باشد، هم در فعالیت اجتماعی شرکت کند...)1۳84/5/5(.
زنان واسطه ی آفرینش خداوند متعال و انسان سازهای جامعه ایران اسالمی اند. تمام 
پیشرفت های مادی و معنوی کشور از مرکز نهاد خانواده شروع می شود. پس حضور زنان 

در اجتماع نباید لطمه ای به این نهاد ارزشمند وارد کند.
همچنین بانوان هنگام حضور در اجتماع، عفت و حجاب خود را حفظ کرده و تبّرج 
به معنای خودنمایی و جلوه گری نداشته باشند. چنانکه خداوند در آیه ۳۳ سوره احزاب 
خانه هایتان  در  و   :Mاْلُولَی الَْجاِهلِیَِّة  َج  تَبَُرّ ْجَن  تَبََرّ َواَل  بُیُوتُِکَنّ  فِي  Nَوقَْرَن  می فرماید: 
دوره  مانند  و  نروید(  بیرون  منزل  از  و ضرورت  حاجت  بی  )و  گیرید  آرام  و  بنشینید 

جاهلیت پیشین با آرایش و خودآرایی بیرون نیایید.
زنان مسلمان باید به غریزه ی طبیعی زیبا گرایی که در وجودشان است رسیدگی کنند 
ولی نه اینکه موجب فتنه و فساد و تبرج بشود که ضررهایش تا نسل های متمادی گریبان 

گیر خانواده ها شود.
طبق فرموده رهبر عزیزمان رکن اصلی تمام حرکات مدافع حقوق زن؛ رعایت عفاف 
تکریم  و  تعالی  برای  وسیله ای  و  زن  شخصیت  برای  عنصر  مهم ترین  زن  عفت  است. 
شخصیت زن در چشم دیگران، حتّی در چشم خوِد مردان شهوت ران و بی بندوبار است. 
عفت زن، مایه ی احترام و شخصیت اوست. مسئله ی حجاب هم پیرو عفاف زن است 

.)1۳۷6/۷/۳0(
اهمیت عفت زن به قدری است که n زنان عفیف را بهترین زنان می دانند: »بهترین 
زنان شما کسانی هستند که...باحجاب و پوشیده باشند، در بین طایفه خودشان باعزت 
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نتیجه گیری
تعالی اخالقی و معنوی جامعه بسیار مهم است؛ زیرا آنان در همه ی    جایگاه زن در 
جوانب به خصوص اخالق و معنویت که دومین محور مورد تأکید در بیانیه گام دوم است، 
بر فرزندان و همسر خود تأثیر می گذارد. حضور زن در جامعه اگر همراه با امور اخالقی 
و معنوی باشد در تعالی اخالقی و معنوی جامعه مؤثر است. جامعه برای تعالی و پیشرفت 
خود، به افراد اخالق مدار و معنوی نیازمند است. زن با اِعمال محبت، صداقت و صبر 
در رفتار با فرزند، با احترام و تکریم، تعاون و همراهی، وفاداری، قناعت و شکرگزاری 
در رفتار با همسر، با پروراندن صفات نیکو و خلقیات فاضله در دل وجان خود، انعکاس 
این فضائل اخالقی در جامعه، آموزش آن ها به اجتماع، روحیه بردباری، پرهیز از شایعه، 

تهمت و غیبت در فضای خانواده و جامعه، در تعالی اخالقی جامعه مؤثرند.
   هم چنین مادر با تالش در جهات اعتالی معنوی خود، ایمان، تقوا، توکل، توسل، اهتمام 
به عبادات، فراهم کردن فضای معنوی در منزل، بزرگداشت مناسبات معنوی، همراه بردن 
کودک به اماکن مقدس و معنوی و مساجد با بازی و شادی برای کودک و شرکت دادن 
او در انجام امور معنوی و عبادی در تعالی معنوی فرزندان مؤثر است. زن در تعامل با 
شوهرش ضمن الگو گیری از حضرت زهراc، باروحیه معنوی، همکاری و همراهی و 
تشویق همسر، تجهیز معنوی، دل آرام بودن برای شوهر، در تنگنا قرار ندادن همسر و 

عدم فشار بر روی او در تعالی معنوی همسر تأثیر می گذارد.
   زنان هنگام حضور در اجتماع با نهایت توجه به نهاد خانواده، حفظ عفت و حجاب، 

عدم تبرج و جلوه گری سبب پیشبرد جامعه به سوی معنویات شوند.



سیده زینب توسلی1 

somita708@gmail.com قم c1. دانش آموخته سطح دو حوزه علمیه عالی  حضرت آمنه

چکیده
موضوع کرامت و ارزش زن مسئله ای است که در برخی از جوامع بشری به فراموشی 
سپرده شده است. در این گونه جوامع با زنان در حکم یک جنس دست دوم رفتار می شود 
و حتی پایین تر از آن در حکم یک ماشین و ابزار بهره کشی. حفظ کرامت زن از مفاهیمی 
است که در گفتمان اسالمی و در بیانیه گام دوم بر آن تأکید فراوانی شده است. ارزش های 
که باید موردتوجه خاص قرارگیری، چراکه شناخت دقیق آن و کشف رابطه اش با سایر 
عناصر، توجه به نقش کلیدي و حساس زن در خانواده و جامعه، توصیه هاي رهبر معظم 
انقالب، جهت رسیدن زنان به جایگاه واقعی و حفظ کرامت  بیانیه گام دوم  انقالب در 
افکار عمومي  و  فرهنگ  مدیریت  در  مهم سازمان صداوسیما  نقش  نیز  و  انساني خود 
شده  سعی  مقاله  این  در  مي کند.  روشن  را  موضوع  این  به  پرداختن  ضرورت  جامعه، 
چالش هاي موجود در تبلیغات کاالها توسط زنان در صدا و سیما ملی و حفظ کرامت 
انساني زن بررسي شود. محوریت بعد انساني زنان، تأکید بر وظیفه هاي اساسي زنان در 
خانواده در برنامه سازي و نیز تشویق به حضور جدي و مؤثر آنان در عرصه هاي مختلف 
سیاسي و اجتماعي با توجه به وظایف زن در خانواده و همچنین توجه به تأثیرگذاری 
زنان در پیشرفت جامعه و تمدن در امر برنامه سازي و... از راهکارهاي پیشنهادي در این 

زمینه است. این پژوهش به شیوه مطالعه کتابخانه ای و توصیفی نگاشته شده است.
واژگان کلیدی: کرامت اسالمي، گام دوم انقالب اسالمی، زن، صداوسیما، تبلیغات.

کرامت زن، تبلیغات صدا و سیما و گام دوم انقالب





هنوز در اعطای حقوق بانوان کوتاهی کرده و از آنان مثل دوران عرب جاهلی به عنوان 
و  لباس  مدل های  در  بانوان  از  استفاده  می کنند.  استفاده  ابزاری  و  تبلیغاتی  کاالی  یک 
شوهای تبلیغات کاالهای جنسی که فقط شهوت مردان عیاش را فراهم می کند عالوه بر 
تضییع حقوق بانوان و ظلم به آن ها، از ادعاهای میان تهی و خالی از حقیقت این جوامع 

پرده برمی دارد.
صداوسیما با نقش محوری در نقل و تزریق فرهنگ به جامعه، در تمامی این موارد 
نقش مهمی دارد. اینکه صداوسیما در بیان حفظ کرامت زن، داستان ها، فیلم ها و ... منتشر 
کند و آموزش خانواده ها و جامعه را در دست بگیرد از یک سو و همچنین از سویی دیگر 
بکار گیرد  الهی آن سعی  اینکه صداوسیما همتش را در شکستن حرمت زن و کرامت 
و برای مثال فیلم هایی را در بی عفتی دامن زنان پخش کند همان طور که در شبکه های 
برای حفظ کرامت  بیان، صداوسیما  بدین  بوده است.  نیز مؤثر  ماهواره ای دیده می شود 
زن از اسباب مؤثر و به تبع در شکل گیری جامعه و تمدن اسالمی نقش دارد. صداوسیما 
می تواند با معرفی الگوی صحیح یک زن و بیان راهکارهای مناسب برای رسیدن به این 

موقعیت در پیشرفت جامعه نقش محوری ایفا کند.
تولیدات  در  اشکاالتي  چه  که  است  پرسش  این  به  پاسخ گویی  درصدد  مقاله  این 
صداوسیما ملي در زمینه کرامت بخشي به زنان وجود دارد و براي رفع آن، راهکارهاي 
پیشنهادي کدم اند؟ نگارنده این مقاله تالش کرده بر اساس برخي از مهم ترین جلوه هاي 
تکریم زن در قرآن مواردي از چالش هاي موجود در کرامت بخشي به زن در سیما را 
استخراج و راهکارهایي در جهت برنامه سازي در این زمینه ارائه کند. این نوشتار درصدد 
پاسخگویی به این نیاز است که چگونه یک صدا و سیما می تواند کرامت زن را بیان کرده 

و زمینه ساز گام دوم انقالب و ایجاد تمدن نوین اسالمی شود.
هر موضوع پیشینه ای دارد که درخور اهمیت است. در خصوص اخالق در صداوسیما 
و رابطه تبلیغات صداوسیمای بازندگی زن ایرانی مسلمان کتب و مقاالت متعددی نگاشته 

شده است ازجمله:
1. کتاب زن در نگاه روشنفکری از خانم زهرا تشکری )1۳81( که در این کتاب به 
جایگاه زنان و شخصیت آنان در مکتب های روشنفکران غربی یا حتی مسلمان 
بررسی می شود. تفاوت این نوشته با کتاب زن در نگاه روشنفکران در چگونگی 

پرداختن به مسائل مهم و کرامتی زن می باشد.
نژاد و  اثر محمدرضا زیبایی  بر نظام شخصیت زن در اسالم  ۲. کتاب درآمدی 
در  غرب  فکری  مبانی  کتاب  این  اول  بخش  در  که   )1۳۷۹( سبحانی  محمدتقی 
نگرش به شخصیت زن و تفاوت آن با مبانی اسالمی در نگرش به شخصیت زن 
پرداخته می شود و سپس در بخش های بعدی به جریان شناسی نهضت زنان در 



 مقدمه
و  سیاسی  مذهبی،  گفتمان  در  ویژه ای  جایگاه  بانوان  و  زنان  اسالم  مبین  دین  در 
اجتماعی داشته اند. در مقاطع مختلف، پیامبر اسالمn درباره زنان سخن گفته و بارها 
از این گروه تمجید می کرده اند: Nَعِن النّبِّي ص قَاَل: ُحبَّب إِلَّي ِمَن الّدنْیَا النَّساُء َو الّطیُب َو 
قُّرُة َعْینِي فِي الّصاَلِةM )صدوق،1۳۷۷، ج 1، ص 165(. بی تردید این سخن پیامبرn از روی 
شهوت بیان نشده است و می توان از بزرگ ترین دالیل برای مطرح شدن این روایت را این 
مطلب دانست که در جامعه ی سخیف عرب جاهلی، زن از بی اهمیت ترین موجودات بوده 
و در زمره حیوانات قرار داشته است. بیان تاریخ و شهادت آن، گواه این مطلب است که 
آن ها زنانشان را به مثال بهایم و اموالشان خریدوفروش می کرده اند و به مثال مال فرد 
در هنگام موتش به ورثه ی او ارث می رسیده است. حضرت رسولn برای باال بردن 
جایگاه زنان، پیاپی و در مقاطع مختلف از این گروه مستضعف که ظلم های متعددی بر 
ایشان روا شده است تعریف و سخنان بسیاری را بیان کرده است و در روایت فوق زنان 
را در ردیف نماز قرار داده است که نشان از اهمیت و شأن زنان دارد. حفظ کرامت بانوان 
به طور کل و کرامت زن مسلمان به طور خاص دغدغه ی ائمه ی طاهرین و علمای اسالم 
بوده است و در این خصوص اوامر متعددی را صادر نموده که در همه ی مسائل واردشده 
است. در این دوران بیان و حفظ کرامت زن بر عهده ی تمام افراد است ولی صدا و سیما 

نقش ویژه ای در این خصوص ایفا می کنند.
معمار کبیر انقالب حضرت امام خمینیe دربیانی می فرماید: »زن باتربیت صحیح 
می کند«)امام  آباد  را  کشور  خودش  صحیح  باتربیت  و  می کند  درست  انسان  خودش 
را همه ی عقول  آبادی کشور  و  انسان  تربیت  بین  رابطه  این  خمینی،1۳6۹، ج 6، ص 186(. 
سالم و منصف به آن حکم می کنند. این تربیت صحیح جز از دامن یک مادر و زن وارسته 
اتفاق نمی افتد. مقام معظم رهبری در کالم های متعدد این حفظ کرامت را گوشزد کرده 
و در دستورات متعددی در پی رساندن جایگاه مهم زنان در جامعه به همه ی مردم بوده 
است )بیانات در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السالم،1۳۹5/1۲/۲۹(. این نوع از تعابیر همان دستورات 

وآموزه های رسول مکرم اسالمnو اهل بیتb است.
مقام معظم رهبری در ورود به چهل سالگی انقالب بابیان گام دوم انقالب و پیشبرد 
انقالب به تمدن نوین اسالمی، انتظار فراهم کردن بستر این تمدن را داشته و با تطبیق به 
سخنان امام راحل این تمدن درگرو بیان حقوق و کرامت زن است. مادامی که این کرامت 
به نحو احسن محقق شود، پیشرفت انقالب و ایجاد تمدن نوین اسالمی و بستر مناسب 

برای ظهور منجی نیز محقق خواهد شد.
هرچند در ملل غربی و غیر اسالمی، علیرغم ادعاهایی همچون آزادی زنان و داشتن 
حقوق مساوی با مردان در کار و مناسبات سیاسی و یا ادعاهای گزافی مثل فمینیسم، 



بزرگواری می شود. درخت به خاطر میوه دادنش، اسب به سبب سواری دادنش و ابر به 
علت باران مفید آن ُمثِمر ثمر هستند. گوهر معنایی کرامت، انعام کسی یا چیزی است. 
گاهی دادن چیز باارزشی مثل باران از جانب ابر است و گاهی مثل ثمره و میوه از جانب 
درخت است و گاهی فضل و بخشش چیزی است به مخلوق است از جانب پروردگار 

)ابن فارس،1401، ج ۲، ص 56۷(.
آنچه متعلّق اکرام قرار می گیرد، چیز باارزشی است: »وکّل شئ شرف فی بابه فإنّه 
یوصف بالکرم«. کرامت در عرف زبان ما گاهی اضافه به فاعل می شود )کرامت الهی( و 
گاهی اضافه به مفعول )کرامت انسانی(؛ و معنای موردبحث ما، معنای اخیر است که از 

جانب خداوند به انسان می شود.
خداوند متعال نیز اکرم االکرمین است و کرامت از صفات خدای متعال است و رب 
الکریم نیز به معنای بزرگ منش و دارای عزت است، هم چنان که کرامت و کریم بودن 
زیربنای همه خیرات و خوبی ها و ازجمله بخشش و بزرگواری و بلندنظری است. اطالق 
صفت کریم به رسول خدا و قول و فعل ائمه اطهار را ناشی از این است که این صفت 
سرچشمه همه خوبی ها بوده، لذا خداوند نیز بنیاد انسان را بر پایه کرامت قرار داده است 

)همان(.
وا ِکرامًا که به معنای  وا بِالَلّْغِو َمُرّ خداوند در تعریف عباد الرحمن می فرماید َو إِذا َمُرّ
برخورد  آن ها  با  وقتی که  که  هستند  افرادی  الرحمن  عباد  بلکه  نیست،  تنها  بخشندگی 
و  بزرگواری  و  باکرامت  را  بدی  و  نیست  جاهالنه  ایشان  برخورد  می شود،  جاهالنه 
بزرگ منشی جبران نمی کنند. در روایات نیز وقتی بزرگ منشی یعنی چشم پوشی و انتقام 

نگرفتن بعد از قدرت یافتن می گویند )همان(.
با اندک توجه به کرامات و نعمت های خداوند، دو گونه کرامت را می توان برای انسان 
متصور شد. نخست کرامت عامه که تمام موجودات را در برگرفته و اشاره به رحمت عام 
نوع دیگر کرامتی  از آن حق یکسانی دارند.  برخورداری  پروردگار دارد و همگان در 
است که تنها کسانی را شامل است که قدمی بیش از دیگران در مسیر سعادت خویش 
انسان درراه  اکتسابی می شود؛ یعنی همت و تالش  به کرامت  تعبیر  از آن  برداشته اند و 
تقرب خداوند تعیین کننده آن است که تا چه حد در ظل این نوع کرامات قرار گیرد. این 
نکته ای است که در طول تاریخ توسط برخی از جوامع بشری به باد فراموشی سپرده شده 
همواره  بی توجه اند.  آن  به  استعماری خود  اهداف  به  نیل  برای  ـ  آگاهی  روی  از  ـ  یا 
نادیده  را  دیگر  انسان های  اولیه  نژادی، حقوق  و  قومی  تعصبات  پایه  بر  حاکمان جور 
گرفته و آن ها را از نعمت هایی که با همنوعان خود در استفاده از آن ها مشترک بوده اند، 

محروم ساخته اند )همان(.



غرب و ایران می پردازد و نقش صداوسیماها در شکل گیری این جریانات را تبیین 
می کند. تفاوت کتاب مذکور با مقاله این محقق در این است که محقق به کرامت 

زن و تبلیغات صداوسیماها به طور خاص پرداخته است.
۳. مقاله کرامت اسالمی زن و صداوسیما ملی از خانم فریده پیشوای )1۳۹۲( است 
بررسی  ایرانی  زن  انسانی  کرامت  تبیین  در  نقش صداوسیماها  مقاله  این  در  که 
می شود. ولی در مقاله این نگارنده از چالش های که صداوسیما می تواند جهت 

حفظ نشدن کرامت زن به را بی اندازد سخنی نیامده است.

 مفهوم شناسی
معانی لغوی و اصطالحی کرامت

کرامت در مقابل لئامت و کریم در مقابل لئیم هست و به معنای بزرگواری، بزرگ منشی، 
بلندنظری، مردانگی، فتوت و جوانمردی است. منظور از کرامت انسان این است که انسان 
داراي حرمت است و حق دارد در جامعه به طور محترمانه زیست کند و کسي حق ندارد 
با گفتار و رفتار خویش حیثیت او را با خطر مواجه سازد )عمید، 1۳6۹، ج ۲، ص 16۲6(. 
کرامت از ریشه کرم به معناي شرافت و عزت، در مفاهیمي همچون بزرگي، ارجمندي و 

شرافت دادن به کار مي رود )قرشي، 1۳۷8، ج 6، ص 10۳(.
راغب اصفهانی در مفردات می گوید:

الکرم إذا وصف ال تعالی به فهو اسم الحسانه و إنعامه المتظاهر نحو قوله »إن ربی 
غنی کریم« وإذا وصف به االنسان فهو اسم لالخالق واالفعال المحمودة التی تظهر منه، 
وکل شئ شرف فی بابه فإنه یوصف بالکرم، قال تعالی: »وأنبتنا فیها من کل زوج کریم ـ 
إنه لقرآن کریم ـ وقل لهما قوال کریما« و إالکرام والتکریم أن یوصل إلی االنسان إکرام 

أی نفع ال یلحُقه فیه َغضاَضة، أو أن یجعل ما یوصل إلیه شیئا کریمًا أی شریفًا.
از عبارت راغب روشن می شود که صفت کرم وقتی متصف به خداوند می شود اسمی 
است که از احسان و انعام پروردگار خبر می دهد؛ و وقتی متصف به انسان می شود اسمی 
به طورکلی هر چیز شریفی  انسان می دهد؛ و  از اخالق و رفتار پسندیده  است که خبر 
در محدوده جنس خودش با وصف کریم بیان می شود. راغب درباره اکرام و تکریم که 
موضوع موردبحث ماست می گوید: اکرام و تکریم یعنی اینکه اکرام و نفعی به انسان برسد 
که در پی آن سختی و حرجی نباشد. یا آنکه آنچه به انسان می رسد چیز باارزشی باشد 

)راغب اصفهانی، بی تا 1۷۹(.
است  آن  ذاتی  کرامت  کرامت عرضی.  و  ذاتی  کرامت  دارد.  کرامت وجود  گونه  دو 
که چیزی فی ذاته و به خودی خود دارای شرافت و بزرگواری باشد »شرف فی الّشیِء 
و  شرافت  دارای  صفتی  داشتن  به واسطه  که  است  عرضی  کرامت  دوم  نوع  فی نفسه«. 



پاسخی داده باشیم )همان(.

1. مؤلفه های تکریم زن در نگاه قرآن
   در قرآن مجید خداوند بلندمرتبه دو نوع کرامت را برای انسان ها اشاره کرده است:

الف(کرامت ذاتي
آن است که خلقت انسان به طور تکویني به گونه ای است که استعدادها و توانایي هاي 
به  برتر نسبت  این ویژگي ها، در مرتبه ای  به خاطر  او بخشیده شده است و  به  ویژه ای 
بسیاري از مخلوقات جهان قرارگرفته است. در آیه ۷0 سوره نساء همه انسان ها از این 
َوالْبَْحِر  الْبَّر  فِي  َوَحَمْلنَاُهْم  آَدَم  بَنِي  َکّرْمنَا  قرارگرفته اند:Nَولََقْد  خداوند  موردتکریم  نظر 

Mَوَرَزْقنَاُهم ّمَن الّطیّبَاِت َوفَّضْلنَاُهْم َعَلي َکثِیٍر ّمّمْن َخَلْقنَا تَْفِضیاًل
و به راستی ما فرزندان آدم را گرامي داشتیم و آن ها را در خشکي و دریا سیر دادیم 
و از نعمت هاي پاکیزه روزي بخشیدیم و آن ها را بر بسیاري از مخلوقات خود برتري 

دادیم )اسراء: ۷0(.
در آیه چهاردهم سوره مؤمنون و آیه چهارم سوره تین نیز از این که انسان در بهترین 
نوع خلق شده، اشاره شده است. درآیات دیگر بر این که هر چه در آسمان ها و زمین است، 
براي انسان تسخیر یا براي او آفریده شده، تأکید شده است )جاثیه: 1۳(. این نوع کرامت، 
نشان دهنده عنایت ویژه خداوند به نوع انسان است و همه انسان ها از آن برخوردارند، 
ازاین رو هیچ کس نمی تواند به سبب داشتن این کرامت بر موجود دیگري فخر فروشد یا 
موردستایش قرار گیرد، زیرا این کرامت به اراده و اختیار انسان ربطي ندارد، بلکه باید 

خداوند را بر آفرینش انسان با چنین جایگاهي ستایش کرد.
ب(کرامت اکتسابي

به  ارادی خود  اعمال صالح  و  ایمان  پرتو  در  انسان  که  است  کمال هایي  به  رسیدن 
دست مي آورد. این نوع کرامت برخاسته از تالش انسان درراه کسب ارزش هاي معنوي و 
مالک نزدیکی در درگاه خداوند است. همه انسان ها استعداد رسیدن به این کمال و کرامت 
رادارند، ولي برخي به آن دست مي یابند و برخي از آن بي بهره اند )رجبي، 1۳81، ص 156(. 
تفاوت کرامت ذاتي با اکتسابي این است که کرامت ذاتي عام است، شامل همه انسان ها 
مي شود، اما کرامت اکتسابي خاص است و اختصاص به عده ای خاص از انسان ها دارد 

)واعظي،1۳۷۷، ص 145(.
برخي آیات قرآن کریم به کرامت اکتسابي اشاره دارند، مانند:

Nإِّن اْلِنَساَن لَِفي ُخْسٍر إاِّل الِّذیَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت و تواصوا بالحق و تواصوا 
بالصبرM )عصر: ۲ ـ ۳(

واقعًا انسان در زیان است، مگر کساني که ایمان آورده اند و کارهاي شایسته کردند و 



مفهوم تکریم زنان در اسالم
مراد از تکریم زن در اینجا، قرار گرفتن او در جایگاه انسان و رعایت شئوني است 
که خداوند متعال با توجه به ویژگي هاي جسمي و روحي و ظرافت هاي خلقت او در 
جنبه هاي شناختي، ارزشي و تکلیفي برایش پیش بیني کرده است. جایگاهي که تعالي، 
کمال، آرامش و امنیت رواني زن را در افقي فراتر از ابعاد مادي تصور مي کند و زمینه ساز 
عروج معنوي و تجلي توانمندي ها و کماالت انساني اوست. روشن است که پیش فرض 
این نگره، اعتقاد به خلقت هدفمند و حکیمانه جهان هستي است که خالق آن در کنار 
جنبه هاي مشترک انساني متناسب با انتظار خاصي که از هر جنس داشته، توانمندي ها و 
استعدادهاي متفاوتي به وي عطا کرده است و او را در جایگاهي متمایز قرار داده است 

)تشکري، 1۳81، ص 168(.
ملت های استعمارگر برای نیل به اهداف استعماری خود از هیچ ظلم و ستمی نسبت 
به انسان های دیگر دریغ نمی ورزند. نعمت هایی چون عقل، حق حیات و استفاده طبیعی 
این تعامل گونه ای  انسانی است.  انسان قرار داده حّق مسلم هر  ازآنچه خداوند مسّخر 
دام  در  بشری  جوامع  از  برخی  که  است  انسانی  کرامت  به  نسبت  تفریطی  رویکرد  از 
کرامت  تبیین  ضرورت  انسان،  کرامت  و  ارزش  حوزه  در  افراط وتفریط  گرفتارند.  آن 
و  دارند  اومانیستی  گرایش  که  کسانی  می سازد.  روشن تر  بیش ازپیش  را  انسان  واقعی 
برای انسان ارزش خاصی )افراطی( قائل اند و هماره دم از حقوق بشر و کرامت ذاتی وی 
می زنند، چنین وانمود می کنند که انسان آن قدر شرافت دارد که هیچ انسانی تحت هیچ 
شرایطی نباید مورد توهین واقع شود و به طریق اولی نباید به حیاتش لطمه ای وارد شود. 
ازاین روست که در بسیاری از کشورهای دنیا مجازات اعدام را برداشته اند و نیز مجازاتی 
را که توأم با توهین باشد، به هیچ صورت جایز نمی دانند و غالبًا به حبس یا پرداخت 

جریمه ای ـ آن هم باکمال احترام ـ اکتفا می شود )همان، 16۹(.
ازآن رو که انسان شرافت ذاتی دارد و نباید شرافتش ذره ای لکه دار شود. این گرایشی 
افراطی در ارزشیابی انسان است. البته ناگفته نماند که خداوند به صورت تکوینی تمامی 
انسان ها را با نعمت هایی که بر او ارزانی داشته، مورد کرامت خویش قرار داده اما این بدان 
معنا نیست که این کرامت تکوینی برای او تا ابد وجود دارد و در صورت انجام هرگونه 
عملی از جانب انسان پایدار خواهد بود یا به دیگر سخن کرامت تشریعی نیز در کنار 
کرامت تکوینی برای او حفظ خواهد شد. ازاین رو تبیین مقام و ارزش انسان و کرامتی 
که خداوند برای انسان قائل شده است، از جایگاهی بس مهم برخوردار است که در این 
گفتار به مدد خداوند سعی نمودیم در حد توان با استفاده از آیات قرآن و روایات، کرامت 
اصیل انسانی و اینکه چه کراماتی از سوی خداوند به او عطاشده و جایگاه انسان در بین 
مخلوقات خداوند را تبیین نماییم؛ و در حد توان بتوانیم به رویکرد اشتباه این دو گروه 



آنان بهتر ازآنچه انجام مي دادند، پاداش خواهیم داد.
در این نوع کرامت به تعبیر قرآن کریم زن و مرد با یکدیگر برابرند و کرامت و ارزش 
از زن و مرد، در دنیا و آخرت، درگرو اعمال و رفتار خوب خودشان است.  هر یک 
درآیات دیگري ازجمله آیه ۳5 سوره احزاب ۳ و آیه 40 4 سوره غافر نیز این مفهوم با 
تعابیر دیگري بیان شده است. طبق این دیدگاه زن مي تواند باالترین درجات معنوي را طي 
کند. باالترین مقامي که انسان سالک در پي دست یابی به آن است، خلیفه ال شدن است 
و خالفت به مقام انسانیت مربوط است نه شخص یا صنف خاص و در این مقام انساني، 
زن و مرد یکي هستند. بر این اساس زن نیز مي تواند به مقام خلیفه اللهی برسد و چنانکه 
زناني همچون مریمc، خدیجه کبريc و فاطمه زهراc به مقامات عالي نائل شدند.

4-1-1. توصیه در مورد نقش همسري و مادري زنان
قرآن کریم در آیه های فراوان برداشتن برخورد نیکو با زنان تأکید دارد:Nوعاشروهن 
بالمعروفM )نساء: 1۹(. با آن ها با نیکي رفتار وزندگی کنید؛ و حتي در مواقعي همچون 
جدایي نیز رعایت این مسئله ضروري مي داند )طالق: ۲(. معروف همان چیزي است که 
رفتار  داشتن  و  نیکو  و خوبی های خلق  فضیلت  به  و حکم شرع  هدایت عقل  متضمن 
پسندیده در عواطف و احساسات و اداي حقوق و تأمین نیازهاي زندگي است )طبرسي، 
1۳80،4، ص ۷۷6(. در روایات نیز مردان به نیکي کردن و حسن معاشرت با همسرانشان 
سفارش شده اند. سیره عملي پیامبر اسالمn نیز نشان مي دهد که ایشان درنهایت احترام 
با زنان به ویژه دختر گرامی شان و همسرانشان رفتار مي کردند. در قرآن کریم بر نقش مادر 
و سختی های او در دوران بارداری و بزرگ کردن فرزند نیز تأکید جداگانه ای صورت 

گرفته است.
5-1-1. داشتن حجاب مناسب و حیا در برابر نامحرمان

عفت ورزي و رعایت پوشش اسالمي وظیفه شرعي زن است و کرامت انساني وي 
نیز در سایه آن تأمین مي شود. از دیدگاه قرآن کریم حجاب عبارت است از یک نحوه 
احترام گذاردن و حرمت قائل شدن براي زن که نامحرمان او را از دید حیواني ننگرند 

)جوادي آملي، 1۳۷4، ص 4۲6(. قرآن کریم دراین باره مي فرماید:
Nیَا أَیَّها النّبِّي قُل ّلَْزَواِجَک َوبَنَاتَِک َونَِساء الُْمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعَلْیِهّن ِمن َجاَلبِیبِِهّن َذلَِک 
أَْدنَي أَن یُْعَرْفَن فاََل یُْؤَذیَْنM )احزاب: 5۹(. اي پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمن بگو: 
پوشش هاي خود را بر خود فروتر گیرند. این براي آنکه شناخته نشوند و مورد آزار قرار 

نگیرند )به احتیاط( نزدیک تر است.
در این آیه شریفه علت و فلسفه ضرورت حجاب، شناخته نشدن و در امان ماندن 
از آزار و اذیت بیان مي شود. آنجا که آدم و حوا به سبب عدم اطاعت از سفارش الهي 
دچار برهنگي شدند، آیات شریفه حکایت از دور شدن آن دو از شأن و منزلت انساني 



همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایي توصیه کرده اند.
Nإِّن أَْکَرَمُکْم ِعنَد اّلِ أَتَْقاُکْمM )حجرات: 1۳(

همانا گرامي ترین شما نزد پروردگار باتقواترین شماست
عليb مي فرمایند: »بر روي زمین کسي نزد خداي سبحان، کریم تر از کسي نیست 

که تسلیم اوامر پروردگار باشد« )تمیمي آمدي، 1۳4۲ ج 5، ص ۹۲(.
1-1. نمونه های از تکریم زنان در قرآن

قرآن کریم، براي زن کرامت و ارزش زیادي قائل شده است و جایگاه ارزشمندي 
براي او به تصویر کشیده است. روشن است که تبیین کلي جایگاه زن در نگاه اسالمي 
بحث مفصلي است و در این مقاله مجال پرداختن به همه آن وجود ندارد، به همین جهت 

به برخي از مهم ترین آن ها اشاره مي شود:
1-1-1. بعد انساني زن و مرد در خلقت

از دیدگاه قرآن کریم زن و مرد از یک گوهر و سرشت، بدون هیچ گونه برتري ازنظر 
خلقت نسبت به یکدیگر آفریده شده اند )جوادي آملي، 1۳۷4، ص ۳8( و جوهر خلقت زن و 
مرد از امر واحد است:Nیَا أَیَّها النّاُس اتُّقواْ َربُّکُم الِّذي َخَلَقُکم ّمن نّْفٍس َواِحَدٍةM )نساء: 1( 
 Mهو الذي خلَقکم من نفٍس واحدٍةN :این نکته درآیات قرآن کریم بارها تکرار شده است
)اعراف: 18۹(. اوست که همه شمارا از یک تن بیافرید و از آن یک تن زنش را نیز بیافرید. 
اَنُفِسُکم اَزواجًاM )روم: ۲1(؛ و از نشانه هاي قدرت اوست  Nَو ِمن ایاتِِه اَن َخَلَق لَُکم ِمن 
که برایتان از جنس خودتان همسراني آفرید. تعابیر »من نفس واحده« و »من انفسکم« 

درآیات یادشده، نشان از همین مطلب دارد )طباطبایي، 1۳۹4، 4، ص 1۳6(.
2-1-1. همسانی زن و مرد در کرامت ذاتي

بهترین  میان همه مخلوقات عالم در  مرد، در  انسان چه زن و چه  قرآني،  نگاه  در 
شکل ازنظر صورت و سیرت آفریده شده است: لََقْد َخَلْقنَا اْلِنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم )تین: 
4( هرآینه انسان را در بهترین صورت ممکن آفریدیم. قرآن کریم در داشتن کرامت ذاتي، 
هیچ تفاوتی بین مرد و زن نمي گذارد، بلکه به طور مطلق مي فرماید:Nَولََقْد َکّرْمنَا بَنِي آَدم 
M)اسراء: ۷0(. ما فرزندان آدم را بسیار گرامي داشتیم. عبارت »بنی آدم« تصریح در نوع 

انسان است که به مرد و زن به صورت تساوي اطالق مي گردد.
3-1-1. همسانی زنان با مردان در ایمان و بندگی

از دیدگاه اسالم، در عرصه  تکامل و رشد معنوي، زن به جهت نقش مهم تربیتي در 
خانواده مي تواند و باید به مقامات عالي معنوي برسد. خداوند در آیه ۹۷ سوره نحل به 
این مضمون اشاره مي کند:Nَمْن َعِمَل َصالًِحا ّمن َذَکٍر أَْو أُنثَي َوُهَو ُمْؤِمٌن فََلنُْحیِیَنُّه َحیَاًة َطیّبًَة 
َولَنَْجِزیَنُّهْم أَْجَرُهم بَِأْحَسِن َما َکانُواْ یَْعَمُلوَنM )نحل: ۹۷( . هرکس از زن و مرد کار شایسته 
کند و مؤمن باشد، قطعًا او را با زندگي پاکیزه ای، حیات )حقیقي( مي بخشیم و مسلمًا به 



و محدوده اسالم و اصول شرعی از زن و خانواده بوده و در این زمینه تولیدات خوبي 
نیز صورت گرفته است، اما به دلیل اهمیت و حساسیت و ظرافت هاي خاص طرح این 
موضوع، به برخي چالش هاي برنامه هاي سیما در حوزه زن با توجه به کرامت و جایگاه 

قرآني وي اشاره مي شود:
1-2. نبودن الگوي مناسب و مطلوب زن مسلمان ایراني

الگوي مناسب شخصیت زن، نخستین و مهم ترین پیش نیاز براي هرگونه برنامه ریزي و 
اصالح وضعیت جامعه زنان به سمت نقطه هاي مطلوب است و تا زماني که این امر تحقق 
نپذیرد، هرگونه تالش در این زمینه با رکود و ایستایي مواجه خواهد شد. از سوي دیگر 
پس از دست یابی به الگوي شخصیت زن در اسالم، این پرسش مطرح است که با شرایط 
پرداخت.  آرمان ها  و  ارزش ها  این  اجراي  به  مي توان  و کشور چگونه  بر جامعه  حاکم 
طبیعي است که این نیاز در حوزه برنامه سازي نیز وجود دارد. ارائه الگوهاي کلیشه ای، 
غیرواقعی و دور از دسترس بودن الگوهاي مثبت ارائه شده از زنان در برنامه ها مي تواند 

ناشي از این کمبود باشد )سبحاني، 1۳85، ص 141(.
2-2. به کارگیری جذابیت هاي ظاهري و جنسي زنان

یکي از زیباترین و پرکشش ترین تمایل هاي انساني ـ بنا بر ساختار طبیعي و خلقت 
خارجي  رسانه هاي  در  جذب  ابزار  این  از  استفاده  است.  جنسي  جذابیت هاي  ـ  وي 
بر کسي  ابتذال  تا سرحد  آن  پنهان ترین شکل  و  از ظریف ترین  غربي  فیلم هاي  به ویژه 
پوشیده نیست. پس از پیروزي انقالب اسالمي تحولي اساسي در کشور ما در نگاه به 
این مسئله به وجود آمد، بااین حال گاهي به شکلي ظریف و غیر محسوس از این ابزار 
به  مختلف  نقش هاي  در  شده  بزک  و  زیبا  زنان  حضور  و  مي شود  بهره برداری  جذب 
همراه لباس های جذاب ازنظر رنگ و مدل و گاه با طرح مضامین عشقي در سریال های 
تلویزیونی دیده مي شود. عالوه بر این، استفاده از زیبایی های زنان در پیام هاي بازرگاني 

نیز تا حدي زیاد شده و دائمًا در حال تکرار شدن است )پیشوایي، 1۳86، ص ۳8(.
این نوع نگاه ابزاري به زن در حقیقت باشخصیت انساني زن، روح حیا و کرامت او در 
تضاد کامل است و معمواًل ناشی از این نگاه است که اصل، جذب مخاطب به هر قیمت 
است و جاذبه جنسي از همه ابزارها براي جذب مخاطب ارزان تر و سهل تر است. همچنین 
در تولیدات نمایشي به نظر مي رسد توجه به زیبایي هاي ظاهري زنان بر بازي هنرمندانه 
از ویژگي ها و خصائص عاطفي زنان  این در حالي است که بسیاري  آن ها غلبه دارد. 
مانند محبت مادري یا فداکاري براي حفظ خانواده، تربیت فرزندان و کمک به موفقیت 
شوهران، قابلیت تبدیل شدن به محور جذابیت فیلم و سریال رادارند و البته این مسئله 

نیازمند خالقیت و ابتکار هنرمندان است )محبي، 1۳80، ص 1۳8(.



و به عبارت دیگر نزول از درجه کرامت دارد )اعراف: ۲0 ـ ۲4( و گویاي این مطلب است که 
پوشیدگي و حیا به معناي داشتن کرامت و ارزش است.

6-1-1. نقش زنان در فعالیت هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه
فعالیتشان صاحب حق مي داند،  و  کار  نتایج  در  را  مردان  که  کریم همان طور  قرآن 
الَْوالَِداِن  تََرَک  ّمّما  نَصیٌِب  لّلّرَجاِل  مي شناسد:  رسمیت  به  را  زنان  اقتصادي  استقالل 
َواَلْقَربُوَن َولِلنَّساء نَِصیٌب ّمّما تََرَک الَْوالَِداِن َواَلْقَربُوَنM. براي مردان، ازآنچه پدر و مادر 
و خویشاوندان از خود بر جاي مي گذارند، سهمي است و براي زنان نیز، ازآنچه پدر و 
مادر و خویشاوندان مي گذارند، سهمي خواه آن مال، کم باشد یا زیاد؛ این سهمي است 

تعیین شده و پرداختني  )نساء: ۷(.
عالوه بر آزادي اقتصادي زن در اموال خود، اسالم براي زن مهریه )مطهري، 1۳۷6، ص 
۲۳5 - ۲۳6( و نفقه )همان: ۲60 - ۲61( قرار داده است. همچنین در اسالم هیچ منعي براي 
حق  دادن،  شهادت  مانند  گروهي  فعالیت هاي  در  و  اجتماعي  مسائل  در  زنان  شرکت 
امربه معروف و نهي از منکر و... وجود ندارد:Nَوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْولِیَاء بَْعٍض 
یَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َویَْنَهْوَن َعِن الُْمنَکِر َویُِقیُموَن الّصاَلَة َویُْؤتُوَن الّزَکاَة َویُِطیُعوَن اّل َوَرُسولَُه 
َعِزیٌز َحِکیٌمM مردان مؤمن و زنان مؤمن برخي بر برخي  اّل  اّل إِّن  أُْولَـئَِک َسیَْرَحُمُهُم 
والیت سرپرستي دارند. به معروف یکدیگر را امر مي کنند و از منکر بازمی دارند و نماز 
اینان را رحمت  مي گذارند و زکات مي دهند و از خدا و پیامبرش فرمان مي برند، خدا 

خواهد کرد، خدا پیروزمند حکیم است )توبه:۷1(.
البته اسالم حضور زن در اجتماع را مشروط بر حفظ حجاب و پوشش کامل او و 
حفظ حریم محرم و نامحرم و عدم حضور با مردان دانسته است و این به معني محدود 
با  بلکه  نیست؛  مخالف  زن  اجتماعي  حضور  با  اسالم  به عبارت دیگر  نیست.  زن  کردن 
معني  به  اجتماعي مخالف است. حجاب در اسالم  بي عفتي  بي پروایي و  بي بندوباري و 

حضور تحت شرایطی است که خداوند برای حفظ کرامت زن قرار داده است.

2. موانع و آسیب ها در کرامت بخشی به زنان در تبلیغات صداوسیما
به تعبیر امام خمینی پایه گذار انقالب اسالمي، اهمیت رادیو و تلویزیون بیشتر از همه 
وسایل ارتباط جمعی است و باید تمام اقشار ملت با این دستگاه ها تربیت شوند )موسوي 
خمیني، 1۳61، ج 5، ص ۲0۳(. در جامعه ما بیش از اکثر جوامع دیگر از صداوسیما ملی انتظار 
مي رود به مسائل فرهنگي تربیتي توجه کند. یکي از اهداف و اولویـت هاي تولید و تأمین 
و  )مرکز طرح  است  اسالمي  در جامعه  زن  منزلت  و گسترش  گروه خانواده، حفظ  برنامه 
برنامه ریزي سازمان صداوسیمای جمهوري اسالمي ایران، 1۳84، ص ۷۲( . در این راستا گرچه تالش 
دیني  آموزه هاي  با  ارائه تصویري مطابق  ملی همواره در جهت  متصدیان صدا و سیما 



تبلیغات بازرگاني در مورد کاالهاي مختلف به ویژه کاالهاي لوکس خانگي و جلوه دادن 
آن ها به عنوان کاالهاي ضروري، زیبا و مفید براي زندگي و ایجاد رغبت شدید در زنان 
از طریق تیزرهاي بسیار جذاب، از مصادیق ترویج مستقیم مصرف گرایی است که روش 
مکرر  نمایش  مستقیم،  بازرگاني  پیام هاي  این  بر  عالوه  است.  غربي  ویرانگر  وارداتي 
ویالها و کاشانه های بسیار شیک، همراه با دکورها و اثاثیه هاي خیره کننده در فیلم ها و 
سریال ها در ترویج مصرف گرایی و رو آوردن به زندگي تجملي تأثیر دارد و بهتر است 
چنین صحنه هایي براي نقش هاي منفي در نظر گرفته شود تا از آثار سوء  آن کاسته شود 

)مؤسسه تحقیقاتي و فرهنگي مفید، 1۳8۳، ص 184(.
طبیعي است تکرار این صحنه ها توقعات زنان را از سطح زندگي باالبرده، در آنان 
آموزه هاي  با  تجمل گرایی،  و  مصرف گرایی  همچنین  مي کند.  ایجاد  غیرواقعی  نیازهاي 
دیني ازجمله توجه به فضائل و ارزش هاي اخالقي، قناعت، انفاق، ساده زیستي و الگوي 
زندگي بزرگان دین ما که از راه هاي رسیدن به کرامت اکتسابي انسان هاست، در تعارض 

کامل است.
5-2. زیاده روی زنان در مشاغل بیرون از خانه

در دو دهه اخیر به دنبال تغییر نگرش در جامعه و فراهم شدن زمینه هاي اجتماعي 
غلط  الگوهاي  رسوخ  است.  نهاده  گسترش  به  رو  نیز  زنان  اشتغال  کشور  در  مناسب 
و  فردي  مصلحت گرایی  مادري،  و  همسري  مهم  نقش  دانستن  کم ارزش  نظیر  غربي 
ازجمله  خانواده  معاش  تأمین  به  کمک  گاه  و  خواهي  برابري  اقتصادي،  استقالل طلبی 
عوامل عمده گرایش زنان به اشتغال خارج از منزل است. در این میان رسانه ها با نشان 
دادن زندگي هاي زنان شاغل به عنوان زندگي هاي موفق، در مقابل نمایش سرد و بي روح 
با مرداني تک درآمد، ناخودآگاه ارجحیت مشاغل اجتماعي  یا پردردسر بودن زندگي 
براي زنان را تلقین مي کنند و درنتیجه فاصله گرفتن از نقش و جایگاهي واقعي، به تدریج 
به هنجار تبدیل مي شود. البته توانمندي هاي زنان ایراني بر کسي پوشیده نیست، اما باید 
به این مسئله توجه کرد که نمایش اشتغال زنان نباید موجب تضعیف نقش هاي همسري 
و مادري شود. در غالب فیلم ها زنان خانه دار زناني درگیر با رشته ای بي پایان از کارهاي 
منزل نشان داده مي شوند که بدون هیچ گونه احساس خوشایندي، آن ها را تکرار مي کنند؛ 
زناني که حسرت تحصیالت دانشگاهي و استقالل مالي، آن ها را فرسوده است. نمایش 
چهره بي نشاط، عقب مانده، با سطح فهم و سواد پایین از زنان خانه دار، احساس بي فایده 
کارگران خانه  به عنوان  زنان خانه دار  نمایش  القا مي کند. همچنین  این قشر  به  را  بودن 
که تجربه هاي ارزشمندي در تربیت فرزند و مدیریت امور داخل خانه ندارند، شرکاي 
بي پایان  کارهاي  انجام  خاطر  به  پیوسته  و  نیستند  شوهرانشان  براي  دل چسبی  عاطفي 
منزل غر مي زنند، هرگونه رغبت را در دختران جوان براي گزینش این موقعیت تهدید 



3-2. ترویج روحیه رفاه طلبی و مادی گری
خانواده  برنهاد  نامطلوبي  آثار  برنامه ها  در  زندگي،  آسایش  و  رفاه  به  دادن  اصالت 
بر جاي مي گذارد. به طور مثال روحیه رفاه زدگی و آسایش طلبی منجر به کاهش تعداد 
فرزندان مي شود که درنتیجه کشور با بحران جمعیتي مواجه خواهد شد. البته این مسئله 
عوامل مختلفي دارد ولي یکي از زمینه هاي ذهني همسراني که در زندگي به آوردن یک 
یا دو فرزند اکتفا مي کنند، اصالت دادن به رفاه و افراط دراین باره است. ترویج روحیه 
رفاه زدگی و آسایش طلبی، انسان را از یاد خدا و عبودیت و رسیدن به کماالت معنوي 
غافل مي سازد و حال آنکه هدف نهایي انسان در این دنیا این نیست که از هرگونه سختي 
فرار کند و رفاه را سرلوحه تالش خود قرار دهد. نگاه افراطي و تک بعدی به زندگي 
مادي و قائل شدن نقش بیش ازحد براي مادیات در تأمین آرمش خاطر انسان، پیامدهاي 
منفي به دنبال دارد. چراکه هرگاه انسان با تکیه به علل مادي خود را غني مي یابد، غرور 
خطرناکي نسبت به داشته هایش پیدا مي کند و نسبت به خداوند احساس بي نیازي مي کند: 
Nکَل إِّن ااْلنَساَن لَیَْطَغي أَن ّرَءاُه اْستَْغنيM  )علق: ۷ ـ 6( نه این طور نیست، یقینًا این انسان 

طغیان و سرکشي مي کند، گاهي که خود را بي نیاز بنگرد.
عالوه بر این، وقتي چنین فردي راه افزایش روزي را به روي خود را بسته مي بیند، 
به طورکلی ناامید مي شود )عباسي، 1۳۹۲، ص ۹1(. درحالی که قرآن کریم و روایات بر مسئله 
اّلَ  یَتِّق  کرده اند:Nَمن  تأکید  روزي  و  رزق  کسب  در  به ویژه  خداوند  تکیه بر  و  اعتماد 
یَجَعل لُّه مخَرًجا َو یَْرُزْقُه ِمْن َحْیُث الیَحتَِسُبM هر کس از خدا پروا کند، ]خدا[ براي او 
راه خروج از مشکالت را قرار مي دهد و از جایي که حسابش را نمي کند، به او روزي 

مي رساند )طالق: ۲ - ۳(.
4-2. ترویج مصرف گرایی و تجمل گرایی

رهبر انقالب در زمینه پرهیز از تجمل گرایی بانوان مي فرمایند: »در لباس، در آرایش، 
در زروزیورها و طال و جواهرات، خانم ها بایستي خیلي اهمیت بدهند که امساک بشود 
و بي اعتنایي به این چیزها انجام بگیرد تا شاید ان شاءال به درخشندگي ها و زیبایي هاي 
واقعي تر بیشتر توجه بشود تا به این زیبایي هاي ظاهري« )بیانات  در دیدار اعضاي  شوراي  فرهنگي  

و اجتماعي  زنان  و مسئوالن  اولین  کنگره   حجاب  اسالمي 1۳۷0/10/4(.
ازجمله ارزش هایي که در سال های گذشته در سریال های فارسی ماهواره پخش شده، 
متنوع  و  متعدد  تبلیغات  است.  غربی  مادی گرایی  دنیاي  سبک  به  مصرف گرایی  ترویج 
که توسط روان شناسان و سازندگان برنامه های تبلیغاتي براي داشتن حداکثر تأثیر در 
مخاطب ساخته مي شوند، به دنبال قانع کردن افکار افراد به ویژه زنان براي خرید کاال یا 
خدمات خاص و تغییر نگرش و انتخاب سبک زندگي خاص هستند تا از طریق ایجاد 
برسانند. حجم گسترده  فروش  به  را  کاذب در مخاطبان، محصوالت صنعتي خود  نیاز 



2-3. تبیین کرامت زن در سخنان مقام معظم رهبری
به طورکلی زنان هر قومي در شکل گیری تاریخ، تمدن و فرهنگ آن قوم نقش مؤثر 
انقالب مي فرمایند: سعادت و شقاوت کشورها  کبیر  بنیان گذار  بر همین اساس  دارند و 
انقالب  معظم  رهبر  همچنین   .)160 15، ص  ج   ،1۳6۹ خمینی،  )امام  است  زن  وجود  به  بسته 
اسالمي مي فرمایند: مسئله زن؛ یکي از اساسي ترین مسائل هر تمدن، هر جامعه و هر 
کشوري است )بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعي از بانوان فرهیخته 1۳۹0/۳/1(. از منظر اسالم، 
زنان مي توانند عالوه بر ایفاي نقش پرارزش همسري و مادري در خانواده، در تمامي 
امور جامعه نیز نقش آفرین باشند. در این دیدگاه، یکي از تکالیف زنان، همچون مردان، 
اصالح جامعه است. رهبر انقالب اسالمي، دراین باره مي فرمایند: در عرصه هاي اجتماعي، 
سیاسي، علمي و دیگر فعالیت ها، زنان مسلمان، همانند مردان، حق دارند با توجه به شرایط 
زماني، به وظایف خود در قبال جامعه عمل کنند. زنان، همانند مردان، موظف هستند تا 
در جامعه حضور یابند تا دردهاي جامعه را درک کرده و در درمان آن ها بکوشند. البته 
روشن است که زن در تمدن اسالمي، بیش از آن که جلوه و تکلیف بیروني داشته باشد، 
با  و  گماشته  همت  خانواده  در  تربیتي  سیاست هاي  اجراي  به  و  خانه حضورداشته  در 
تأمین پشتوانه امنیت، آرامش و استحکام خانواده، هرزمانی که نیاز به حضور و ظهور 
درصحنه ها و میدان ها اجتماعي را احساس کند، همپاي مردان به وظیفه خود عمل خواهد 

کرد )بیانات رهبر معظم انقالب در کنفرانس زنان و بیداري اسالمي، 1۳۹1/4/۲8(.
3-3. آگاه سازي نسبت به آسیب های اجتماعی زنان در غرب

یکي از مهم ترین علل آسیب هاي اجتماعي در موضوع زنان و خانواده، وجود فاصله 
نظام سرمایه داري در حوزه مسائل  با حاکمیت گفتمان  بومي و اسالمي  الگوهاي  میان 
جنسیتي )زنان و خانواده( است. اقتدار این گفتمان در مجامع علمي و محافل رسانه اي 
به گونه ای است که امکان طرح دیدگاه هاي رقیب را در عمل منتفي مي سازد و این تصور 
نظام  اصول  از  بیرون  مسائل جنسیتي  درباره  دیگري  دیدگاه  که گویي  مي زند  دامن  را 
سرمایه داري مطرح نیست. در گفتمان حاکم بر جوامع غربي، زن از انساني با ویژگي هاي 
متعالي به کاالي جنسي سودآور، مشتري محصوالت رنگارنگ صنایع بهداشتي، آرایشي، 
پوشاک جهان سرمایه داری و ابزاري براي عرضه و فروش هر چه بیشتر کاالهاي تولیدي 

شرکت هاي بزرگ ملي و فراملیتي بدل شده است.
 زمینه سازي صداوسیما براي از بین بردن اقتدار گفتمان نظام سرمایه داري در حوزه 

مسائل زنان و خانواده باید به دو صورت شکل گیرد:
 اول، بیان چالش هاي عیني و آسیب هاي اجتماعي زنان در کشورهایي که به عنوان 
پایگاه اصلي نظام سرمایه داري مطرح اند. تبعیض هاي جنسیتي، آمار باالي سقط جنین، 
تجاوز، ناامني و... بخش هایي از واقعیت هاي کشورهاي غربي در حوزه مسائل مربوط به 



مي کند )عالسوند، 1۳8۹، ص 100(. در مقابل، گاهي تمام مقوله هاي مندرج تحت فرهنگ، در 
زنان شاغل نمایش داده مي شود. رفتار درست با فرزند، آرامش روحي، ارزش اجتماعي، 
احساس اعتمادبه نفس، قدرت گفت وگو، مهارت هاي شیک مانند نویسندگي، شعر سرایی، 
هنرشناسي، برخي از این موارد هستند. به نظر مي رسد همین مقدار، براي خنثي کردن همه 

مباحث کارشناسي در ارزش گذاری به نقش هاي خانگي، کافي است )همان: 10۳(.

3. وظایف و مسئولیت های صداوسیما در تبیین کرامت زن
رسانه هاي جمعي به عنوان یکي از ابزارهاي بسیار مهم براي انتقال ارزش ها و نمادها 
اشاعه  مردم  میان  در  را  مخصوصي  ارزش هاي  موارد  از  بسیاري  در  و  شناخته شده اند 
فرهنگ اند  انتقال  عامل  ارتباط جمعی  وسایل  که  است  این  است،  مسلم  آنچه  مي دهند. 
)دادگران، 1۳۷، ص ۹0(. در اثر وجود رسانه ها، رفتار هم نوای اجتماعي، همان رفتاري خواهد 
بود که صدا و سیما آن را طرح کرده و ارزش گذاری مثبت درباره آن انجام داده است 
)اعزازي، 1۳۷۳، ص ۲۷(. با توجه به این کارکرد رسانه ها، صدا و سیما ملی نیز مي تواند در 
باشد.  مؤثر  جامعه  و  خانواده  در  او  جایگاه  و  زن  به  نگرش  نحوه  تعیین  و  شکل دهی 
نمایش زنان در جایگاه مطلوب قرآني، داشتن  مهم ترین عامل تکریم زنان در سیما و 
استراتژي واحد درباره چگونگي ارائه تصویر زن در سیما است و براي تحقق آن تعیین 
بلندمدت ضروري است. الزمه تحقق این امر توجه به  اهداف کوتاه مدت، میان مدت و 
راهکارهایي متکي بر تعالیم اسالمي در حوزه زن و خانواده است که به برخي از مهم ترین 

آن ها اشاره مي شود:
1-3. ارائه الگو برای زن مسلمان ایرانی

یکي از مشکالت اساسي، نبود الگوي مناسب زن مسلمان ایراني با توجه به اقتضائات 
بنیادین شکل مي گیرند  بر پایه مباني و ارزش هاي  الگوها  زمان است. روشن است که 
با اندک تأملی مي توان دریافت که آنچه الگوي  و ریشه در تلقي آدمي از عالم دارند. 
در  اختالف  همین  ساخته  چندگونه  الهي،  ادیان  یا  مادي  مکاتب  در  را  زن  شخصیت 
نگرش ها، بینش ها و ارزش هاست )تشکري، 1۳81، ص 165(. بر اساس طراحي الگویي جامع 
از حقوق، جایگاه و ارزش هاي زنانه و هم چنین طراحي الگویي جامع از خانواده کارآمد، 
سیما  و  صدا  در  خانواده  و  زنان  موضوع  در  برنامه سازي  الگوي  طراحي  به  مي توان 
دست یافت. طراحي الگوي جامع شخصیت زن را نمي توان از وظایف ذاتي صدا و سیما 
دانست و باید نهادهاي باالتر از قبیل شوراي عالي انقالب فرهنگي و یا کارگروه خانواده 
به کمک نهادهاي تولید علم، به انجام آن مبادرت ورزند )ماهنامه حوراء، 1۳88، ش ۳۲(. صدا 
برنامه سازي در موضوع زن و  الگوي  به طراحي  الگو  بر اساس آن  باید  ملی،  و سیما 

خانواده اقدام کند.



آنان و گفت وگوی مفرح با آن ها و درنهایت امکان مشارکت در فعالیت هاي مردمي، امداد 
و کمک رسانی؛ )عالسوند،1۳8۹، ص 100(؛ مواردي است که به خوبی قابلیت طرح در تبلیغات 

صداوسیما رادارند.
5-3. دیدگاه مقام معظم رهبری و نقش مادری زنان و تبلیغات صداوسیما

از دیدگاه اسالمي یکي از مهم ترین وظایف زنان در خانواده مسئولیت خطیر مادري 
است و زن موفق، زني است که بتواند در ایفاي نقش همسري و مادري موفق باشد. به 
نقطه   امتیاز است، یک  نقطه   براي زن یک  انقالب اسالمي: زن بودن،  تعبیر رهبر معظم 
افتخار است. این افتخاري نیست براي زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، 
از اخالق زنانه دور کنیم. خانه داري را، فرزند داری را، شوهرداري را ننگ او به حساب 
دنیاي  بزرگ  از مشکالت  امروز یکي  را متالشي کرد.  بیاوریم. فرهنگ غربي خانواده 
غرب، متالشي شدن خانواده هاست )بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار شرکت کنندگان در اجالس جهاني 
زنان و بیداري اسالمي 1۳۹1/04/۲۳(. جز گروه هاي اندکي از فمینیست ها همگان بر ارزشمندي 
نقش مادر در تربیت فرزند تأکید مي کنند، قداست و اهمیت نقش مادري از گذشته تا 
امروز به عنوان قابلیت ویژه زنان تعریف شده است. رهبر معظم انقالب مي فرمایند: مسئله  
مادري، مسئله  همسري، مسئله  خانه و خانواده، مسائل بسیار اساسي و حیاتي است. در 
همه  طرح هایي که ما داریم، بایستي »خانواده« مبنا باشد )بیانات  در دیدار اعضاي  شوراي  فرهنگي  

و اجتماعي  زنان  و مسئوالن  اولین  کنگره   حجاب  اسالمي 1۳۷0/10/04(.
از سوي دیگر تعارض فردیت زنان با ازخودگذشتگی براثر وظیفه مادري موضوعي 
است که همواره موردتوجه بوده است، اما امروزه این حقیقت پذیرفته شده است که هیچ 
احساس،  جبران کننده  پرورشگاهی  هیچ  و  ندارد  وجود  مادر  محبت  براي  جایگزیني 

عاطفه، آرامش، نیروبخشي و سایر کارکردهاي رواني و عاطفي آغوش مادر نیست.
اجتناب ناپذیر بودن اشتغال زنان در جامعه و آثار مثبت آن، از یک سو و وظیفه مهم 
مادري از سوي دیگر، فراهم آوردن تمهیدات الزم جهت رفع پیامدهاي منفي ناشي از آن 
را ضروري مي نماید. بنابراین، در برنامه هاي صدا و سیما ملی نباید اشتغال زنان بر وظیفه 
مادري زن غلبه کند. هرچند صدا و سیما ملی در تبلیغات تلویزیونی الگویي انتقادي یا 
مخرب از نقش مادري ارائه نمی دهد، اما حجم کم  نمایش الگویي از مادراِن داراي کودک 
به خصوص در سنین نوزادي و خردسالي، مي تواند نقش مادري را به حاشیه براند. این 
رویه به ویژه با طرح افزایش موالید و مقابله با تهدید کاهش جمعیت نیز در تناقض است. 
باهدف آموزش  نمایشي  برنامه هاي  تهیه  تلویزیونی،  تبلیغات  به کارکرد آموزشي  توجه 
شیوه هاي مراقبت از نوزاد و راه هاي نگهداري از کودک در هنگام تبلیغ وسایل موردنیاز 

کودک در این راستا مي تواند مفید باشد )ماهنامه حوراء، 1۳88، ۳۲(.



زنان و خانواده است که طرح عالمانه آن ها در رسانه ها مي تواند به کاهش اقتدار گفتماني 
نظام سرمایه داري در این حوزه بیانجامد. بي شک تبیین برخي بحران هایي که امروز جهان 
براي تجربه اندوزی، ترسیم  با آن ها روبروست،  غرب در عرصه مباحث زن و خانواده 
آینده روشن و پیشگیري از بحران هاي مشابه آن در ایران و جلوگیري از تأثیرگذاری 
تبلیغات جذاب و فریبنده رسانه هاي غربي و تشویق به همسان سازي با آنان، قابل توجه 
است. بحران هایي نظیر بحران اخالقي )پورنو گرافی، روسپي گري(، بحران خانواده )کاهش 
میزان ازدواج رسمي، خانواده هاي تک والدیني، خانواده هاي بدون فرزند، افزایش طالق، 
و...( )شفیعي  زنانه  بحران هویت  پدران، خشونت علیه زنان و  تربیتي  نقش  بین رفتن  از 
سروستاني 1۳۹0، ص ۷5 ـ ۹6(. صدا و سیما ملی باید این بحران ها را به خوبی براي مخاطبان 
خود تبیین کند تا ناکارآمدي الگوي غربي براي سامان دهی مباحث حوزه زن و خانواده 

آشکار شود.
انجام بحث هاي نظري درباره نگاه هاي متفاوت اسالم و غرب به مسئله زنان  دوم، 
است که هم اکنون البته به صورت محدود در برخي از شبکه هاي سیما مانند شبکه قرآن 
در قالب میزگرد و گفتگو ارائه مي شود و تأثیرگذاري آن بر طبقه نخبگان و فرهیختگان 
قالب هاي  در  و  برنامه سازي  یک روند  به صورت  شود  تالش  باید  اما  است،  قابل توجه 
نمایشي نیز ارائه شود تا براي عموم مخاطبان قابل استفاده باشد. گفتمان سازي و همراه 

کردن افکار عمومي و ادبیات عامه.
4-3. تکریم نقش همسري زنان

نقش همسري  پذیرش  تعالي آن،  و  کارکردهاي خانواده  مهم تحقق  از عوامل  یکي 
توسط زنان است. آموزه هاي اسالمي نیز بر تقویت و حفظ نقش همسري زنان و تفاهم بین 
همسران تأکید بسیار دارند. ازاین رو تالش صدا و سیما ملی، ازجمله تبلیغات تلویزیونی 
باید در جهت ارائه الگو هاي رسانه اي و هنري در جهت تکریم نقش همسري زنان باهدف 
توسعه و تقویت آن باشد. ضمن آنکه تخریب نقش همسري زنان نیز نباید به هیچ بهانه ای 
دستمایه تبلیغات صداوسیما قرار گیرد. همچنین صدا و سیما ملی با استفاده از کارکرد 
الگودهي مي تواند تصویر مناسب از حضور زنان در خانه نمایش دهد و امتیازات این 
مسئله را تبیین کند و نقش ارزشمند همسري زن را در رشد همدلي و هماهنگي اعضاي 
خانواده را به تصویر بکشد. به عنوان مثال نشان دهد که اعضای خانواده دورهم جمع شدند 
و کانون توجه فرزندان و همسر به بانوی خانه است و بانوی خانه از فرصت هاي موجود 
کنار هم بودن بهترین استفاده را مي برد؛ فرصت هایي نظیر آرامش محیط خانه که موجب 
آرامش خاطر شوهر و فرزندان مي شود، انجام باسلیقه و خالقیت امور خانه، وقت کافي 
براي عبادت و ذکر، وقت کافي براي مطالعه و تفکر، وقت کافي براي تربیت لحظه به لحظه 
فرزندان، لذت بردن از وجود فرزندان در خانه، توجه دائمي به تغییرات روحي و رواني 



تفاوت جنسیتي است. آیت ا... جوادي آملي بر این که خلیفه اللهی به جنس ارتباط ندارد، 
چنین بیان مي کنند: سالمت معنوي و فضائل مربوط به قلب و جان است و این دو نه 
مذکرند و نه مؤنث. دررسیدن انسان به حیات طیبه فقط دو چیز نقش دارند: حسن فعلي 
باشد،  مذکر  است؛ خواه  بودن روح  مؤمن  که همان  فاعلي  نام عمل صالح و حسن  به 
خواه مؤنث )جوادي آملي، 1۳۷4، ص ۷5(. با توجه به نقش حساس تربیتي زنان در خانواده و 
جامعه، یکي از وظیفه هاي مهم صداوسیما ملی و شبکه های مذهبی قرآنی اطالع رسانی و 
تشویق به شیوه هاي جذاب و هنري براي دستیابي زنان به کماالت برتر انساني است. البته 
در طرح این موضوع نباید تنها از قالب هاي گفتگو یا بحث هاي کارشناسي متکلم وحده 
که ازنظر به بیننده بسیار ساده و کم توجه محسوب مي شوند، استفاده کرد. این قالب ها، 

بیشتر در نشست های کارگاهی و گفتمان برگزار شود.

4. نقش کرامت زن در پیشبرد اهداف انقالب در بیانیه گام دوم انقالب
یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی مسئله کرامت و منزلت زن می باشد که ازجمله 
ابعاد عزت و کرامت ایران به شمار می رود. زن در نگاه امام خمینیe مبدأ همه خیرات 
و سعادت  است و ایشان زن را باعظمت و کرامت معرفی کردند که سعادت و شقاوت 
جامعه تا حد زیادی به دست اوست. درحالی که در دوران قبل از انقالب پادشاهان پهلوی 
نه فقط در عمل به منزلت زن توجهی نداشتند بلکه در گفتارشان نیز  زن را فقط محدود در 
ارضای نیاز جنسی مردان تصور می کردند. کرامت زنان با نگاه به پیشرفت های همه جانبه 

زنان در انقالب اسالمی ملموس تر شده است
با نگاه به وضعیت زنان در قبل از انقالب و مقایسه آن با بعد از انقالب در عرصه های 
مختلف آموزشی، علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و با اشاره به این مسئله که مسئله 
کرامت زن ملموس تر می شود، می توان گفت: انقالب اسالمی به رهبری امام خمینیe با 
تحولی اساسی و ژرف در وضعیت زنان، جایگاه و منزلت آنان را اعتال بخشید. انقالب 
اسالمی جایگاه و منزلت زنان را اعتال بخشید و در بسیاری از امور، مشارکت آنان را 
گسترش داد به طوری که توانستند در سرنوشت جامعه نقش آفرین باشند. با توجه به این که 
دشمن سعی در از بین بردن دستاوردهای انقالب دارد ولی وظیفه ماست که نقش ها و 
توطئه های دشمن را بشناسیم و تا زمانی که دشمن تسلیم نشده مراقب و هوشیار باشیم.

جامعه  در  معنوی  بهره های  افزایش  و  دینی  رشد  اسالمی  انقالب  ثمرات  ازجمله 
اسالمی است درحالی که هدف حکومت پهلوی دین زدایی و مقابله با اسالم بود. به نقل 
تاریخ، بعد از انقالب در زمینه دین داری رشد پیشرفت زیادی داشتیم ازجمله در عزاداری 
سیدالشهدا که در زمان پهلوی مانع از عزاداری می شدند و بساط روضه خوانی و عزاداری 
را جمع می کردند و به زعم خودشان با منع عزاداری می خواستند مردم را متمدن کنند. 



6-3. دیدگاه رهبری درباره حضور زنان در جامعه با حفظ نقش آنان در خانواده
نقش بي بدیل زنان در رشد جامعه در ابعاد گوناگون فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي 
بر کسي پوشیده نیست. ازاین رو، فراهم ساختن زمینه حضور مناسب زنان در جامعه در 
عرصه هاي سیاسي و اجتماعي و بیان نقش رفیع زن مسلمان در جامعه، با تأکید بر رسالت 
اصلي زن در خانواده و در قبال همسر و فرزندان، از وظایف مهم صدا و سیما ملی ازجمله 
تبلیغات تلویزیونی است. رهبر انقالب مي فرمایند: نگذارید حضور نمایان زنان فعال در 
جبهه  انقالب کمرنگ بشود؛ جبهه  انقالب، زنان کارآمد و فعال و زبان آور و نویسنده و 
عالِم و دانشمند به مراتب بیشتر دارد؛ خانم هایی که اهل قدم اند، اهل فکرند، اهل نگارش 
و نویسندگي اند، اهل سخن گفتن اند، اهل فکر دادن اند، صحنه  انقالب و دفاع از انقالب 
را خالي نگذارند )بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با 1۳۹۲/۲/۲1 بانوان فرهیخته  حوزوي و دانشگاهي(. 
با پیروزي انقالب اسالمي زنان شجاع و آگاه و مقاوم و صبور ایران، در دوران انقالب، 
در همه  میدان ها، حضوري پرشور داشتند؛ اما به تأکید رهبر معظم انقالب نقش زنان در 
انقالب، یک نقش تعیین کننده بود؛ در جنگ، یک نقش تعیین کننده بود؛ در دوران آینده 
هم نقششان ان شاءال تعیین کننده خواهد بود؛ به شرطي که ما این جهات ارزشي را در زن 
رعایت کنیم. این هاست که تأمین کننده و تضمین کننده  این آینده است )بیانات  در دیدار اعضاي  

شوراي  فرهنگي  و اجتماعي  زنان  و مسئوالن  اولین  کنگره حجاب  اسالمي 1۳۷0/10/4(.
حضور زن در جامعه که مستلزم ارتباط گسترده با مردان نامحرم و اختالط دائمی 
و غیرضروری آن ها با جنس مخالف باشد، از منظر آموزه هاي اسالمي شیوه صحیحي 
نیست و همان گونه که تجربه نشان داده است این امر نه تنها موجب پیدایش ناهنجاري هاي 
اجتماعي مي شود بلکه شخصیت انساني زن را بازیچه هوس راني قرار مي دهد. بر این 
الگوهایي که در سطح کالن براي تنظیم شکل حضور زن در جامعه در صدا و  اساس 
سیما ملی طراحي مي شود، باید مبتني بر این دو ویژگي باشد: نخست اینکه مسئولیت ها 
و وظایفي متناسب با ویژگي جسمي، روحي و جایگاه خانوادگي زن به او سپرده شود 
و دیگر اینکه شکل و قالب حضور وي در اجتماع سالم و منطقي باشد )مؤسسه تحقیقاتي و 

فرهنگي مفید، ۳41 - ۳4۲(.
حضور  عرصه هاي  میان  تزاحم  هرگونه  واقع نگري  و  افزایي  بامعرفت  باید  درواقع 
اجتماعي زنان با خانواده کاسته شود و رشد علمي اجتماعي زنان به عنوان سرمایه ای در 

خدمت خانواده و درنتیجه جامعه قرار گیرد.
7-3. تبیین فضایل اخالقي و ارزش هاي اسالمي و کرامت زنان

هدف نهایي از آفرینش انسان رسیدن به کماالت معنوي و طی کردن درجات رشد و 
تعالي روح و رسیدن به مرحله قرب خداوند متعال است. زن مي تواند به مقام خلیفه اللهی 
برسد. قرآن کریم، کماالت معنوي را شایسته مقام انسانیت مي داند و آن مقام، منزه از 



با بستن کمر همت و خودباوری از آن عبور کرده ایم را به زیبایی ترسیم کرده است و 
بنابراین  انقالب نشان داده است؛  انقالب اسالمی را در چهل ساله دوم  بعدی  چشم انداز 
زنان نقش بسیار مهم و راهبردی در گام دوم انقالب دارند که باید به آن توجه ویژه شود. 
اگر وضعیت قبل از انقالب و بعدازآن را مقایسه کنیم، به این نتیجه می رسیم که زنان پس 
از پیروزی انقالب اسالمی با تالش و خودباوری توانستند در عرصه علم و پیشرفت در 
کشور جایگاه خود را پیدا کنند و با تمام دشمنی هایی که دشمنان در حق زنان قبل و 
انقالب اسالمی کردند، امروز ما شاهد حضور زنان در تمام عرصه های علمی،  پس از 
دوم  گام  بیانیه  در  رهبری  معظم  مقام  هستیم.  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی، 
انقالب به نواقصی اشاره کردند و فرمودند یکی از بزرگ ترین عیوب ما در عدم استفاده 
از ظرفیت موجود است اما بااین حال حرف اول را در جهان می زنیم. این سخن نه تنها 
نسل جوان را بلکه همه زنان جامعه را باید به فکر بیندازد که چطور ظرفیت های موجود 
را بشناسیم و هوشیارانه در مسیر پیشرفت کشور به کار ببندیم چراکه مقام معظم رهبری 
فرمودند چشم امید ما به جوانان است؛ بنابراین همان گونه که در زمینه شناخت ظرفیت ها 
و شکوفایی گام برمی داریم، نباید نقش زنان را فراموش کنیم زیرا نقش زنان در گام دوم 

انقالب نقشی راهبردی است )بیانیه گام دوم انقالب(.
 



بدون شک بین زن و مرد ازلحاظ گوناگون تفاوت وجود دارد و این تفاوت جنسیتي، 
مورد تأکید و تأیید اسالم نیز قرارگرفته است و بر استمرار این تفاوت ها، بیش از همه 
در نهاد خانواده تأکید شده است. رهبر معظم انقالب مي فرمایند: ما زن را در جنسیت 
خودشـ  همان طور که هست، زن واقعي، مؤنث واقعيـ  بشناسیم و ببینیم چه ارزش هایی 
مي تواند این فرد متعلق به این جنس را یا این جامعه  این جنست را رشد بدهد و تعالي 
ببخشد؛ این نگاه، نگاه درست است )بیانات در دیدار جمعي از بانوان فرهیخته  حوزوي و دانشگاهي 
1۳۹۲/۲/۲1(؛ اما هرگز نمی توان این تفاوت ها را کمبود و نقص براي یک جنس وبرتری 
براي جنس مخالف برشمرد. به عبارت دیگر، تفاوت هاي زن و مرد تناسب است نه نقص و 
کمال، قانون خلقت با این تفاوت ها تناسب بیشتري میان زن و مرد که قطعًا براي زندگي 

مشترک ساخته شده اند به وجود آورده است )مکارم شیرازي، 1۳۷4، ج ۳، ص ۳۳6 - ۳۳۷(.
به همین دلیل واگذاري مشاغل سنگین و مشقت بار بر دوش بانوان و کشاندن آن ها 
به عرصه هاي زیان بار و پرخطر با نقش جنسیتي آنان تناسب ندارد. صداوسیما ملی باید 
زمینه هاي مشارکت زنان را در حوزه هایي که بالطافت طبع و ظرافت روحي آنان تناسبت 
دارد، فراهم کند و راه را بر توسعه تفکر تبعیض آلود، بي منطق و خشک که با بي پروایي 
هر نوع اختالف در جسم و روح زن و مرد را منکر شده و شعار یکسان سازي در همه 
انقالب گفتمان غربي در  به فرموده رهبر معظم  نماید.  عرصه ها را سر مي دهد، مسدود 
مورد زن اجزاء گوناگوني دارد، یکي از آن ها مردواره کردن زن، یعني زن را شبیه به مرد 
قرار دادن است. مردواره کردن زن؛ یعني به دنبال این بودند که مشاغل گوناگوني که با 
ساخت جسمي و عصبي و فکري مرد سازگارتر است را بکشانند به سمت بانوان وزنان 
و این را یک افتخار براي زن و یک امتیاز براي زن قرار بدهند )بیانات در دیدار جمعي از بانوان 

فرهیخته  حوزوي و دانشگاهي 1۳۹۲/۲/۲1(.
تبیین شایسته و منطقي از مفهوم برابري میان زن و مرد بر اساس حقوق و تکالیف 
واقعي آن ها که درآیات و روایت ها بدان اشاره شده در این زمینه راهگشا است. در بیانیه 
دوم گام انقالب مقام معظم رهبری مباحث بسیار مهمی را مطرح کرده اند که مسیر پیشرفت 
و چشم انداز کشور اهداف و آرمان های بلند انقالب اسالمی را در چهل ساله دوم انقالب 
بیانیه گام دوم انقالب به قدری جامع و کامل است که حتی حضرت آقا  نشان می دهد. 
در آن اشاره ای به گذشته داشتند و فرمودند برای برداشتن گام های استوار در آینده باید 
گذشته را درست بشناسیم. برداشت من از این جمله این است که ما زنان نباید ناامید 
باشیم. ناامیدی برای یک ملت و ترس از آینده سم بسیار مهلکی است که جلوی پیشرفت 

ملت ها را می گیرد. 
در بیانیه دوم گام انقالب مقام معظم رهبری مباحث بسیار مهمی را مطرح کردند که 
که  کرده و شرایط سختی  انقالب اسالمی آشنا  با گذشته  را  نوجوانان کشور  جوانان و 
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 نتیجه گیري
قرآن کریم، براي زن کرامت و ارزش ویژه ای قائل شده است. وحدت هویت و بعد 
انساني زن و مرد در آفرینش، برابري زن با مرد در کرامت ذاتي، برابري زنان با مردان 
در ایمان و امور عبادي )کرامت اکتسابي(، توصیه در مورد زنان در نقش همسري و تأکید 
بر لزوم احترام به مادر، ازجمله شواهد این مدعا است. از سوي دیگر به جهت کارکرد 
رسانه ها،  سوي  از  تأثیرپذیر  حوزه هاي  از  یکي   امروزه  رسانه ها  الگودهي  و  آموزشي 
گفتمان  حاکمیت  با  خانواده  و  زنان  وضعیت  ما  کشور  در  است.  خانواده  و  زن  حوزه 
اصلي خانواده، همواره  پیکر جامعه و رکن  از  نیمي  به عنوان  دارد و زن  پیوند  اسالمي 
کانون توجه اندیشمندان و متفکران جامعه اسالمي بوده است. در این میان صداوسیما ملي 
به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز که تحت حاکمیت اسالمي قرار دارد، کارکردهاي ویژه اي 
ازجمله بسترسازي و فراهم کردن زمینه هاي الزم جهت رسیدن زن به جایگاه واقعي که 
چارچوب آن در آموزه هاي دین مبین اسالم مشخص شده دارد و بدیهي است که براي 
رسیدن به این هدف راهبردهایي را در پیش گیرد. ازجمله این راهبردها مي توان به توجه 
به بعد انساني زن، الگوسازي جهت تبیین اهمیت و تکریم نقش همسري زنان، باور به 
وجود تفاوت بین زن و مرد و تقویت ویژگي هاي زنانه، باور و تشویق به حضور جدي 
و مؤثر زنان در عرصه هاي مختلف سیاسي و اجتماعي در کنار توجه به وظیفه  مادري 
در خانواده، اشاره کرد. به مؤلفه های تکریم زن در قرآن با توجه به آیات و روایات باید 
توجه جامع و کامل شود و همچنین موانع و آسیب های که در تبلیغات صداوسیما وجود 
دارد که نمی گذارد کرامت واقعی زن مسلمان نمایان شود باید برطرف شود و راهکارهای 
تحقق تکریم زن که از سوی کارشناسان مربوطه داده می شود باید در تحقق کرامت زن 

در صداوسیما عملی شود.



سیده زهرا عابدیان1

1. دانش آموخته سطح دو، حوزه علمیه عالی حضرت آمنهc قم و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 
s.z.abedian@gmail.com

چکیده
جمعیت و فرزند آوری، ارزش باالیی در استحکام و توسعه یک تمدن دارد.برافراختن 
ابتکار،  دارای  متدین،  باسواد،  شجاع،  است  نسلی  تربیت  اسالمی،  نوین  تمّدن  پرچم 
پیش گام، خودباور، غیور. تحقق عینی چنین تمدنی با پرورش نسلی جوان میسر خواهد 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی به عنوان نقطه عطفی در جمهوری اسالمی ایران در  بود. 
راستای ایجاد تمدنی نوین، نیروی انسانی مستعد و کارآمد را مهم ترین ظرفیت امیدبخش 
کشور در تحقق تمدن نوین اسالمی دانسته  است. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در 
بیانیه گام دوم انقالب، نیروی انسانی مستعد، نقشی کلیدی در تشکیل امت اسالمی؛ قدرت 
بخشی اقتصادی، دفاعی_امنیتی و سیاسی کشور ایفا کرده و شرایط الزم جهت تشکیل 
امتی نیرومند را فراهم می آورد. با عنایت بر آسیب های وارده براثر کاهش جمعیت بر امت 
اسالمی، توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط، 
می تواند مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی را هموار نموده و شاهد پیشرفت قابل توجهی 

در این امر بود.
واژگان کلیدی: فرزند آوری، جمعیت، تمدن نوین اسالمی، بیانیه گام دوم انقالب

جایگاه جمعیت در تحقق تمدن نوین اسالمی
 با تأکید بر بیانیه گام دوم انقالب





طباطبایی
ملی  کنفرانس  ترابی،  اسالمی،  نوین  تمدن  در  ایران  جمعیت  جایگاه  و  نقش   -

مؤلفه های تمدن ساز در بیانیه گام دوم انقالب.
نظام اسالمی،  به جایگاه آن در  نگاهی  - واکاوی جایگاه جمعیت در اسالم و 

فوالدی، معرفت فرهنگی اجتماعی.
در کتب و مقاالت نام برده شده، به بحث جمعیت، اهمیت افزایش آن و تبعات کاهش 
آن در پیشرفت و ترقی جامعه اسالمی اشاره شده است. مقاله حاضر، به صورت منسجم تر 
به بحث جایگاه افزایش جمعیت و فرزند آوری در جهت دستیابی بر غایات و اهداف گام 
دوم انقالب که غایت اصلی آن ایجاد تمدن اسالمی است، پرداخته خواهد شد که در متون 

اشاره شده، بر این منظر کمتر توجه شده است.
با توجه به افزایش روحیه راحت طلبی و مسئولیت ناپذیری در تربیت فرزند؛ تهاجم 
فرهنگی و تغییر سبک زندگی )تجمل گرایی(؛ رواج تفکرات فمینیستی؛ مشکالت اقتصادی 
و توطئه و مکر دشمنان، صدمات جبران ناپذیری در تفکر و اعتقاد بر ازدیاد نسل در میان 
اعضای خانواده ایجادشده است. تحلیل و بررسی فواید فرزند آوری و تأثیر آن بر قدرت 
سیاسی، اقتصادی، دفاعی و... به عنوان مؤلفه های اساسی بر تشکیل تمدن نوین اسالمی، 

می تواند قدمی باشد در تغییر نگرش ها و توجه به ازدیاد نسل در اذهان عمومی.
در پاسخ به اینکه جایگاه  جمعیت در تمدن نوین اسالمی با تأکید بر گام دوم انقالب 
چیست، مقاله حاضر ابتدا با اشاره بر نقش جمعیت و فرزند آوری در اسالم، جایگاه تمدن 
نوین اسالمی در بیانیه گام دوم و نقش جمعیت در تحقق تمدن نوین اسالمی، به شیوه 

توصیفی- تحلیلی می پردازد.

1. نقش جمعیت و فرزند آوری در اسالم
جمعیت به عنوان اساس و پایه تشکیل سرزمین، ازجمله موضوعاتی است که در عصر 
حاضر توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. بررسی بحث جمعیت و فرزند آوری 
در دین اسالم به عنوان شریعتی که دارای تعالیم کامل و جامع می باشد، حائز اهمیت است. 
توجه به آیات و روایات و نظر علمای دینی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به موضوع 
جمعیت و فرزند آوری پرداخته اند، نمایانگر اهمیت و تأکید بر بنیان خانواده و جمعیت 

مطلوب در دین اسالم است.
1-1. جمعیت و فرزند آوری درآیات

قرآن کریم به صورت صریح و مستقیم امر به فرزند آوری نکرده است، اما تأمل در 
بسیاری از آیات و توجه به تفاسیر و مفاهیم آن ها این یقین را ایجاد می کند که ازدیاد 
کرد،  اشاره  آن ها  به  می توان  که  مواردی  ازجمله  است.  پسندیده  و  مطلوب  امری  نسل 



 مقدمه
قدرت و رشد هر جامعه در ابعاد مختلف آن؛ نظامی، اقتصادی، سیاسی و ... منوط و 
وابسته به میزان و تعداد افراد آن جامعه است. موضوع جمعیت و فرزند آوری پدیده مهمی 
در جامعه بوده و ارزش باالیی در استحکام و توسعه یک کشور دارد. در سال های اخیر، 
رهبر معظم انقالب، به صورت ویژه بر این امر خطیر توجه داشته و بیانات فراوانی در نقد 

کاهش جمعیت و ضرورت توجه بیش ازپیش بر این مسئله داشته اند.
این موضوع  به  بسیاری  بدان جاست که درآیات و روایات  تا  این موضوع  اهمیت 
اشاره شده و مورد مدح قرارگرفته است. سیره اهل بیتb و علمای دین نیز به صورت 
نظری و عملی بر این منوال بوده و متخصصان رشته های مرتبط به این مسئله، بر مسئله 

ازدیاد نسل و فرزند آوری، تأکید داشته اند.
فرزند آوری، عالوه بر آنکه آثار و برکات قابل توجهی در بعد روحی-جسمی خانواده 
دارد، مهم ترین رکن برنامه ریزی آینده جامعه و عامل پیشرفت، افزایش ثروت، نیرومندی 

و اقتدار حکومت می گردد.
در  ایران  اسالمی  در جمهوری  نقطه عطفی  به عنوان  اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیه 
راستای ایجاد تمدنی نوین، در اسالم گام برداشته است. این بیانیه با تبیین متفاوت، در 
با روایتی زیبا  با بهره مندی از رویکردی تاریخی و مستند و  عین نوآوری و خالقیت، 
و  دستاوردها  عبرت ها،  بحران ها،  چالش ها،  اسالمی،  انقالب  اصل  از  خوش ساخت  و 
ظرفیت ها، با روند پژوهی سیر به سوی تمدن نوین اسالمی و تکیه بر شناخت مزیت های 
کلیدی و الزامات جهش در چله دوم انقالب، ضمن تجویز راهبردهای اساسی، با تصریح 
به الزامات درونی و حفظ ساحت بیرونی، نویدبخش تحوالت عمیق و گسترده ای است. 
بیش ازپیش  را  نسل  ازدیاد  و  آوری  فرزند  خصوص  در  بحث  اهمیت  دوم،  گام  بیانیه 
می بایست  اسالمی  نوین  تمدن  ایجاد  مسیر  در  که  اهدافی  ازجمله  است.  داده  افزایش 
فرموده اند،  اشاره  انقالب  بیانیه گام دوم  در  معظم رهبری  مقام  و  قرار گیرد  موردتوجه 
عبارت اند از: علم و پژوهش، عدالت، عزت ملی، استقالل و آزادی، اقتصاد و... . در تمام 
موارد مورداشاره، جهت دست یابی به نتیجه مطلوب، نیازمند حضور جمعیتی پرقدرت و 

انرژی می باشیم.
 موضوع فرزند آوری و جایگاه آن، با آغاز تشکیل حکومت ها موردتوجه قرارگرفته 
است. درگذر زمان تحقیقات و پژوهش هایی در این زمینه موردتوجه قرارگرفته است. 

ازجمله مقاالت و کتبی که در این راستا به نگارش درآمده اند، عبارت اند از:
- جمعیت و توسعه: ابعاد و چالش ها، صادقی، مرکز مطالعات و پژوهش های آسیا 

و اقیانوسیه.
عالمه  تهرانی،  حسینی  مسلمین،  پیکر  بر  سهمگین  ضربه ای  جمعیت،  کاهش   -



می فرماید؛ و فرزندانشان را نکشند بر وجهی از وجوه نه زنده به گور کنند و نه سقط جنین 
نمایند )مترجمان، 1۳60، ج ۹، ص 464(.

در آیه 151 سوره انعام از کشتن کودکان به دلیل گرسنگی نهی می کند. »َو اَل تَْقتُُلواْ 
أَْواَلَدُکم ّمْن إِْماَلق«؛ آیت ال مکارم شیرازی در تفسیر این آیه بر حرمت قتل حتی در 
عرب های  که  برمی آید  آیات  این  »از  می فرمایند:  ایشان  می کنند.  اشاره  جنینی  دوران 
دوران جاهلی نه تنها دختران خویش را به خاطر تعصب های غلط زنده به گور می کردند 
بلکه پسران را که سرمایه بزرگی در جامعه آن روز محسوب می شد، نیز از ترس فقر 
نعمت  گسترده  خوان  به  را  آن ها  آیه  این  در  خداوند  می رسانیدند  قتل  به  تنگدستی  و 
کار  این  از  داده و  از آن روزی می برند توجه  نیز  پروردگار که ضعیف ترین موجودات 
بازمی دارد. با نهایت تأسف این عمل جاهلی در عصر و زمان ما در شکل دیگری تکرار 
می شود و به عنوان کمبود احتمالی مواد غذایی روی زمین، کودکان بی گناه در عالم جنینی 
از طریق »کورتاژ« به قتل می رسند. گرچه امروز برای سقط جنین دالیل بی اساس دیگری 
نیز ذکر می کنند، ولی مسئله فقر و کمبود مواد غذایی یکی از دالیل عمده آن است. این ها 
و مسائل دیگری شبیه به آن، نشان می دهد که عصر جاهلیت در زمان ما به شکل دیگری 
از  گسترده تر  و  وحشتناک تر  جهانی  در  حتی  بیستم«  قرن  »جاهلیت  و  می شود  تکرار 

جاهلیت قبل از اسالم است« )مکارم شیرازی، 1۳۷4، ج  6، ص ۳4(.
2-1. جمعیت و فرزند آوری در روایات

   در روایاتی که از لسان مبارک اهل بیتb جاری شده است، می توان بر اهمیت موضوع 
ازدیاد نسل و فرزند آوری دست یافت. برخی از روایات که در این موضوع نقل شده اند، 

عبارت اند از:
- َعْن أَبِي َعْبِد اّلb، قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اّلnِ: أَْکثُِروا الَْولََد، أَُکاثِْر بُِکُم اْلَُمَم َغداً، 
اوالد و فرزندانتان را زیاد کنید چراکه روز قیامت با کثرت امت خودم بر سایر امم 
مواجه می باشم« )کلینی، 140۷، ج 11، ص ۳۲8(. کثرت فرزند موجب کثرت 

امت و فخر و مباهات رسول خداnدر قیامت می شود.
- َو قَاَل: تَنَاَکُحوا تَْکثُُروا فَِإنّي أُبَاِهي بُِکُم اْلَُمَم یَْوَم الِْقیَاَمِة َو لَْو بِالّسْقط؛ ازدواج 
کنید و فرزند بیاورید. من به وسیله شما، حتی فرزندان سقط شده شما، در روز 
قیامت بر امت ها مباهات می کنم )مجلسی، 140۳، ج 100، ص ۲۲0(؛ اهمیت 
)به صورت  فرزندان سقط شده   nاکرم پیامبر  به حدی است که  داشتن فرزند 

شرعی و خارج از اختیار( امت را نیز باعث فخر و مباهات دانسته اند.
- َو َعْنُه َعْن بَْکِر بِْن َصالٍِح قَاَل: َکتَْبُت إِلَی أَبِي الَْحَسِن علیه اسالم أَنّي اْجتَنَْبُت 
َطَلَب الَْولَِد ُمْنُذ َخْمِس ِسنِیَن َو َذلَِک أَّن أَْهلِي َکِرَهْت َذلَِک َو قَالَْت إِنُّه یَْشتَّد َعَلّي 
تَْربِیَتُُهْم لِِقلِّة الّشيْ ِء فََما تََری فََکتََب ع إِلَّي اْطُلِب  الَْولََد فَِإّن اّلَ َعّز َو َجّل یَْرُزقُُهْم 



عبارت اند از:
فطری بودن تمایل به فرزند آوری  .1-1-1

در اثبات فطری بودن تمایل به فرزند آوری، همین بس که انسان هایی که از موهبت 
داشتن فرزند محروم هستند، تمام تالش خود را برای داشتن راه جایگزین ازجمله داشتن 
عزیز  که  است  یوسف  آیه ۲1 سوره  مورد  این  مصادیق  ازجمله  می کنند.  فرزندخوانده 
مصر پس از خرید حضرت یوسفb ، به همسر خود می گوید: »أَْکِرِمی َمْثَوئُه َعسَی أَن 
یَنَفَعنَا أَْو نَتِّخَذُه َولًَدا؛ تا در اینجاست گرامی اش بدار، شاید به ما سودی برساند، یا او را 
به فرزندی بپذیریم«. از این جمله چنین استفاده می شود که عزیز مصر فرزندی نداشت و 
در اشتیاق فرزند به سر می برد، هنگامی که چشمش به این کودک زیبا و برومند افتاد، دل 

به او بست که بجای فرزند برای او باشد )مکارم شیرازی، 1۳۷4، ج ۹، ص ۳58(.
موهبت الهی بودن ازدواج و فرزند  .1-1-2

ازدواج، امری مقدس، مبارک و واجب است. خداوند متعال در آیه ۷۲ سوره نحل 
می فرماید: »َو اّلُ َجَعَل لَُکم ّمْن أَنُفِسکُم أَْزَواًجا َو َجَعَل لَُکم ّمْن أَْزَواِجُکم بَنِیَن َو َحَفَدة؛ 
فرزند  و  فرزندان  همسرانتان  از  و  قرارداد  همسرانی  خودتان  میان  از  شما  برای  خدا 
سلسله  تناسل  و  توالد  که  است  آن  پروردگار  نعمت های  ازجمله  آورد«.  پدید  زادگان 
bبشر را این چنین مقرر فرموده، در آغاز حوا را آفرید و در اثر ازدواج با آدم ابوالبشر
فرزندانی پسر و دختر از آن دو به وجود آمد و در هر مرتبه از توالد فرزندان پسر و دختر 
می آفریند و با یکدیگر ازدواج نموده انس گیرند و ایتالف یابند و بدین اساس نسل بشر 
در جهان باقی بماند، فرزندان پسر نواده و فرزندان دختر حفیده و نواده دختری نامیده 
می شوند، این بزرگ ترین نعمتی است که آفریدگار ارزانی فرموده و چنانچه بشر از آن 
اعراض نمایند و رابطه سببی و ازدواج را نادیده بگیرند، نسل بشر قطع می شود )حسینی 

همدانی، 1404، ج  ۹، ص 4۹1(.
فرزند به عنوان یار و مددکار  .1-1-3

   در قرآن کریم فرزند به عنوان امداد، یار و مددکار انسان معرفی شده است. در آیه 1۲ 
سوره نوح آمده است: »َو یُْمِدْدکُم بَِأْمَواٍل َو بَنِین؛ و شمارا به اموال و فرزندان مدد کند«. 
کلمه  امداد« به معنای رساندن مدد به دنبال مدد دیگر است و مدد به معنای هر چیزی 
است که آدمی را دررسیدن به حاجتش کمک کند، اموال و فرزندان نزدیک ترین کمک های 
ابتدایی برای رسیدن جامعه انسانی به هدف های خویش است )موسوی همدانی، 1۳۷4، 

ج ۲0، ص 45(.
حرمت سقط جنین  .1-1-4

آیه 1۲ سوره ممتحنه و آیه 151 سوره انعام ازجمله آیاتی هستند که قتل فرزند َولو 
به روش سقط جنین را نهی کرده اند. مرحوم طبرسی در تفسیر آیه »َو اَل یَْقتُْلَن أَْواَلَدُهن« 



باشد، در خصوص فرزند آوری صحت  به اضمحالل  زمانی که جمعیت یک کشور رو 
حکم حکومتی سازگاری دارد، زیرا چنین حکمی دخالت در حریم خصوصی اشخاص 
نیست، چون منافع جمع و مصلحت نظام در میان است؛ درواقع مخالف با نص شرعی 
نیست، چراکه حکم فرزند آوری فی نفسه نه واجب است و نه حرام، بلکه مستحب است. 
بنابراین، الزام افراد بر باروری و فرزند آوری از جانب حاکم شرع تصرف در سلطنت 
افراد تلقی نمی شود، زیرا در زمان غیبت، قوام جامعه ی اسالمی به والیت ولی امر مسلمین 
االمر  اولی  و  اطیعوالرسول  و  ال  »اطیعوا  می فرماید:  کریم  قرآن  چنانکه  دارد؛  بستگی 
در  نسل  تکثیر  از  می تواند  جامع الشرایط  مجتهد  و  ولی فقیه  بنابراین،  منکم«)نساء:5۹(. 
منطقه ای از جامعه اسالمی به صورت موقت ممانعت کند، یا گاهی به خاطر کاهش جمعیت 
مسلمانان در یک منطقه، حکم به افزایش جمعیت دهد. )ر.ک قنبر پور، بهنام، پژوهشی بر قلمرو 
اختیارات حکومت اسالمی و تدابیر آن در جلوگیری از کاهش نسل/ مظاهر، معصومه، فواعد ناظر بر تکثیر موالید، 

موسوی، سید حسن، حکم ثانوی فرزند دار شدن(

2. جایگاه تمدن نوین اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
رونق  اسالم  جهان  در  اخیر  دهه  در  که  است  موضوعاتی  ازجمله  سازی،  تمدن 
قابل توجهی داشته است. انقالب اسالمی ایران به عنوان آغازگر تجدید حیات تمدن نوین 
به  بازگشت  احیای هویت اسالمی و  پیام  امت اسالمی و جوامع اسالمی  برای  اسالمی 
تمدن و فرهنگ اسالمی را به ارمغان آورده است و در این مسیر، مؤلفه ها و شاخص های 
سخت افزاری و نرم افزاری مختلفی را موردتوجه قرار داده است. در چنین نقطه ی عطفی، 
رهبر حکیم انقالب اسالمی با صدور »بیانیه ی گام دوم انقالب« و برای ادامه ی این راه 
روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه ی گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی 

به منظور »جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ« ارائه فرموده اند.
آرمان  شفاف  به صورت  بیانیه  است.  کامل  و  جامع  آموزه ای  دارای  دوم  گام  بیانیه 
به   می  کند.  بیان  اسالمی«  نوین  تمدن  »ایجاد  عنوان  با  اسالمی  انقالب  برای  را  بزرگی 
می  کنند.  بیان  اسالمی  نوین  تمدن  ایجاد  را  ایران  اسالمی  انقالب  غایی  هدف  عبارتی 

بررسی نکاتی در این خصوص، ضروری است.
1-2. عقالنیت اسالمی، مبنای تمدن نوین اسالمی

عقالنیت، پایه و اساس تشکیل هر تمدنی است و انحطاط آن موجب ازهم گسیختگی 
تمدن می شود. تعاریف گوناگونی از عقل و عقالنیت وجود دارد؛ اما تاروپود فرهنگ با 
»عقالنیت اسالمی« تشکیل شده است و بدون آن نمی توان تمدن نوین اسالمی را بنا کرد.
آنچه در تمدن اسالمی دنبال می شود دارای تفاوت های فراوان با دیدگاه های سنتی و 
جدیدتر می باشد. ازجمله خصوصیات اصلی تمدن با رویکرد اسالمی، توسعه در جهت 
بسط عبودیت است. بر اساس این مفهوم، رفاه، آزادی، تعامل و اشتراک همگانی در مسیر 



)کلینی،140۷،  6/۳(؛ بکر بن صالح می گوید در نامه ای به امام موسی کاظم b نوشتم 
که مدت 5 سال است از فرزند آوری خودداری کرده ام به خاطر اینکه همسرم 
تمایلی به این کار ندارد و می گوید تربیت فرزند با وضعیت فقر ما سخت است، 

امامb در پاسخ فرمودند فرزند بیاور خداوند روزی آن ها را می دهد.
- امام رضاb: چون خدا خواهد به بنده ای خیری دهد، نمیرد تا فرزند خود را 
ببیند و روایت است هر که بی  اوالد بماند و بمیرد چنان است که در میان مردم 
نبوده و هر که بمیرد و فرزندی بگذارد چنان است که نمرده )میرباقری، 1۳65، ج 1، 

ص 41۹(.
آوری،  فرزند  بر  ترغیب  و  تشویق  باهدف  قبیل  این  از  احادیثی  و  احادیث  این    
این مهم  از  نباید  نشان دهنده اهمیت جایگاه فرزند آوری در دین مبین اسالم است که 

غافل شد.
3-1. فرزند آوری از منظر فقه

 آیات و روایات موردبحث نشان گر اهمیت و تأکید بر فرزند آوری و افزایش جمعیت 
در آموزه های اسالمی است. افزایش نسل در سبک زندگی اسالمی، تابع شرایط خاصی 
نیست، بلکه به حکم اولی، در تمام زمان ها )عصر و صنعتی( و در همه شرایط )توانمندی 
یا تهیدستی(، مستحب مؤکد است. ازاین رو، دستور به تکثیر نسل همواره به عنوان یک 
راهبرد معقول به منظور دستیابی به اهداف متعالی اسالم، به قوت خود باقی است )ملکوتی 

نیا و روزبهانی،1۳۹۷، ص 56(.
 از ادله ی جواز پیشگیری از فرزند آوری می توان به اصل اباحه و قاعده ی سلطنت 
اشاره کرد، زیرا اصل بر مباح بودن چنین عملی است و بنا بر اصل سلطه ی هر کس بر 
اعضاء و جوارح خود، انسان می تواند از انعقاد نطفه ی خود جلوگیری کند؛ یعنی انسان 
به آیات  با توجه  بنابراین  )قنبر پور، 1۳۹4، ص ۲۲0(؛  نیز است  مالک رحم و نطفه ی خود 
و روایات، در حالت عادی و طبیعی، باقی گذاشتن نسل امری مطلوب و راجح بر هر 

مسلمانی است و نه امری الزم و واجب.
با توجه به اینکه برخی نیازهای انسان ثابت و در همه اعصار موجود است، دین اسالم 
احکام خاص و ثابتی را برای این نیازها قرار داده است؛ اما باید دانست درگذر زمان و 
بر اساس مصالح و مفاسد، برخی نیازهای انسان دائمًا در حال تغییر و تحول می باشد. 
جهت حل مسائل پیش آمده در موضوعات این چنینی، اسالم به حاکم جامعه اسالمی این 
اختیار را داده است تا با لحاظ مصلحت جامعه، احکام حکومتی را صادر کرده و به اداره 

جامعه اسالمی بپردازد.
اضطرار، عسر و حرج، یا کاهش جمعیت مسلمانان، ازجمله مواردی است که می تواند 
به دستور حاکم جامعه اسالمی )حکم حکومتی(، حکم وجوب یا حرمت به خود بگیرد. 



2-2. تمدن سازی در کالم مقام معظم رهبری
لحاظ  به  انسان  تمدن اسالمي، فضایي است که در آن  مقام معظم رهبري،  بیان  در 
معنوي و مادي مي تواند رشد کند و به غایات مطلوبي برسد که خداي متعال او را براي 
آن غایات خلق کرده است. زندگي خوب و عزتمندی داشته باشد، انسان عزیز، انسان 
داراي قدرت، داراي اراده، داراي ابتکار، داراي سازندگي جهان طبیعت. تمدن اسالمي به 

این معني است و هدف و آرمان نظام جمهوري اسالمي این است.
اسالمی  نوین  تمدن  به  نیل  و  اسالمی، دستیابی  انقالب  نهایی  ایشان هدف  منظر  از 
است که برای دستیابی به آن باید 5 مرحله اساسی انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت 
اسالمی، جامعه اسالمی و تمدن اسالمی سپری شود. معظم له در این رابطه می فرمایند: 
»...یک زنجیره ی منطقی وجود دارد؛ ... حلقه ی اول، انقالب اسالمی است، بعد تشکیل 
نظام اسالمی است، بعد تشکیل دولت اسالمی است، بعد تشکیل جامعه ی اسالمی است، 

بعد تشکیل امت اسالمی است« )1۳۹0/0۷/۲4(.
ا سالمی را تحقق »تمدن  انقالب  اهداف  پنج گانه ی  نهایی در مراحل  ایشان، گام    
اسالمی« دانستند و خاطرنشان کردند: »تمدن اسالمی، کشورگشایی نیست بلکه به معنای 
تأثیر پذیرفتن فکری ملت ها از اسالم است« )1۳۹5/0۲/06(. امروز، وظیفه ی اّمت اسالمی 
تنها این نیست که به یادبود والدت پیغمبرn یا بعثت پیغمبر جشن برپا کند؛ این کار 
امروز وظیفه دارد  او است. دنیای اسالم  به آنچه وظیفه ی  کوچک و کمی است نسبت 
مثل خود اسالم و مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، 
راه تازه ای را باز کند. ما به این پدیده ای که در انتظار آن هستیم می گوییم »تمدن نوین 
اسالمی«. ما باید دنبال تمّدن نوین اسالمی باشیم برای بشریت؛ این تفاوت اساسی دارد 
تصرف  معنای  به  این  می کنند؛  و عمل  می کنند  فکر  بشریت  درباره ی  قدرت ها  آنچه  با 
تحمیل  معنای  به  این  نیست؛  مّلت ها  به حقوق  تجاوز  معنای  به  این  نیست؛  سرزمین ها 
اخالق و فرهنگ خود بر دیگر مّلت ها نیست؛ این به معنای عرضه کردن هدیه ی الهی به 
مّلت ها است تا مّلت ها با اختیار خود، با انتخاب خود، با تشخیص خود راه درست را 
انتخاب کنند. راهی که امروز قدرت های جهان مّلت ها را به آن راه کشانده اند، راه غلط 
و راه گمراهی است. این وظیفه ی امروز ما است )بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس 

وحدت اسالمی  08/10/ ۹4(.
مقام معظم رهبری، انقالب اسالمی ایران را نمونه بارز تحقق در پیشبرد تمدن نوین 
منطقه ی  است، یک  نمونه  اسالمی یک  ایشان می فرمایند: »جمهوری  اسالمی می دانند. 
آزمایش و یک آزمون است برای دنیای اسالم« )بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس 
وحدت اسالمی؛ ۹4/10/08(. »هدف دشمنان مّلت ایران این است که نگذارند این کشور و این 
مّلت به جایگاه شایسته ی خودش، آن جایگاه تمدنی، برسد؛ ]چون [ احساس کرده اند که 



لوازمش منجر شود  ابعاد و  تمامی  بندگی و عبودیت در  به گسترش  باید  تمدن سازی 
)عرفان، ۹1، ۷0(. الهی یا قدسی بودن یک تمدن، سبب نمی گردد که کارکرد دنیوی و این 
جهانی آن تمدن از دست برود. یک تمدن، چه سکوالر و چه اسالمی، نمی تواند خود را 
از زندگی دنیوی و امورات این جهانی فارغ کرده و با تمرکز ِصرف بر مسائل آن جهانی، 
داعیه تمدن داشته باشد. در اسالم، غایت بندگی در ارتباطی وثیق با فعالیتی دنیوی است 
و الزمه شریعت اسالمی برای دستیابی به غایت بندگی این است که با حفظ زندگی دنیوی 

و از متن همین زندگی، مسیر سیر و سلوک دنبال شود )همان(.
تمدن غرب، فقط همین بعد از عقالنیت را میپذیرد و به همـین عقالنیـت ابـزاری که 
ثمره اش تکنولوژی است، بسنده کرد؛ درحالی که عقالنیت اسالمی، هم به زیست مادی 
عقالنیـت  کـه  اسـت  اسـاس  همـین  بـر  او؛  معنوی  زیست  به  هم  و  دارد  توجه  بشر 
مادی  بعد  تنها  ابـزاری،  عقالنیت  در  است.  کشیده  چالش  به  را  غرب  تمدن  اسالمی، 
برجسته است، درحالی که در عقالنیت مدنظر اسـالم عقل فقط در خدمت تنظیم وسیله 
باهدف نیست، بلکه در تعریف خود هدف نیز بایـد عقل، حجت و ناظر باشد. در تمدن 
نوین اسالمی نیز، این عقل جایگاه دارد، اما افزون بر این عقل ابزاری یا عقل معاش، عقل 

معاد نیز مدنظر است )فرزانه و خیاط و صفر پور، ۹۷، ص 1۹8(.
nمقام معظم رهبری عقالنیت و خردورزی را مهم ترین هدف رسالت پیامبر اکرم

دانسته و آن را شاخص بارزی در تحقق تمدن نوین اسالمی می دانند و می فرمایند: »برای 
تشکیل مدینـة فاضـله و امـت واحـده اسـالمی و تمـدن بزرگ اسالم، باید عقل را معیار 
و مالک قرار بدهیم. اولین کار در این راستا این اسـت که تقویت نیروی عقل و خـرد در 

جامعـه انجـام شـود« )بیانـات مقـام معظم رهبری درعیدمبعث، 1۳88/4/۲۹(
عقالنیت اسالمی، الگوی فکری جامعی است که هم خلوص دین را حفظ می کند، هم 
ارزش ها و اصولی را که درگذشته موجب اعتالی فرهنگ و تمدن اسالمی گردیده است، 
از فهم متون  انسانی و عادات و رسوم بشری و ملی  تأثیر ذهنیت  لحاظ می نماید، هم 
دینی را خردمندانه موردنقد قرار می دهد و هم تجربه ها و اندوخته های ارزشمند انسانی را 
موردتوجه قرار می دهد، چنان که در را به روی هیچ نوع علم و آگاهی نمی بندد، از منابع 
متعدد معرفتی نیز بهره می جوید، از تقلید و پیروی کورکورانه به شدت می پرهیزد. تعصب، 
جزمیت، انحصارگرایی و پذیرش بدون دلیل را مخالف آرمان متعالی خویش تلقی می کند 
و »تعالی« جامع انسانی اعم از حوزه های مادی و معنوی او را در سایه  آموزه های هدایت 
برنامه و هدف خویش قرار می دهد؛ ازاین رو تمدن نوین اسالمی  بخش دینی سرلوحه 
مبتنی بر این نوع عقالنیت است و احیای این نوع عقالنیت، موجب احیای تمدن نوین 
اسالمی می شود و البته به حاشیه راندن و تغافل از این عقالنیت، سبب ضعف و انحطاط 

تمدن اسالمی می گردد )سعادت،1۳۹1، ص 14۹(.



ب( بخش حقیقی تمدن
مراد از بخش اصلی تمدن و اساسی آن سبک زندگی است. در حقیقت همه ارزش های 
پیش گفته در بخش ابزار تمدنی، وسایلی برای صحیح زندگی کردن است. در حقیقت هدف 
اصلی تمدن چگونه زندگی کردن است که همان سبک زندگی است )فاکر میبدی، 1۳۹۹، ۷(. 
مقام معظم رهبری بخش اصلی تمدن را خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، 
نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله خط، مسئله زبان، مسئله کسب وکار می دانند. 
ایشان می فرماید: »رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار 
ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه ای که در اختیار ماست، 
رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما 
با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، 
رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه« )بیانات در دیدار جوانان استان خراسان 

شمالی؛ ۹1/0۷/۲۳(.
معظم له در تکمیل بحث خود در خصوص بخش اصلی تمدن و نقش آن می فرمایند: 
»این ها متن زندگی است؛ این همان چیزی است که در اصطالح اسالمی به آن میگویند: 
عقل معاش. عقل معاش، فقط به معنای پول درآوردن و پول خرج کردن نیست، که چگونه 
پول دربیاوریم، چگونه پول خرج کنیم؛ نه همه ی این عرصه ی وسیعی که گفته شد، جزو 
عقل معاش است. در کتب حدیثِی اصیل و مهم ما ابوابی وجود دارد به نام »کتاب العشرة«؛ 
آن کتاب العشرة درباره ی همین چیزهاست. در خود قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد 
که ناظر به این چیزهاست. خب، می شود این بخش را به منزله ی بخش نرم افزاری تمدن 
به حساب آورد؛ و آن بخش اول را، بخش های سخت افزاری به حساب آورد. اگر ما در 
این بخشی که متن زندگی است، پیشرفت نکنیم، همه ی پیشرفت هایی که در بخش اول 
کردیم، نمی تواند ما را رستگار کند؛ نمی تواند به ما امنیت و آرامش روانی ببخشد« )همان(. 
درواقع هدف از تبیین الزامات سخت افزاری، نرم افزاری و فرهنگی، ناظر به پیاده سازی و 
تحقق عینی تمدن اسالمی است که با نگاهی فرآیندی به نظام تعلیم و تربیت دینی میسر 
خواهد بود؛ به این معنا که باید تمام فرآیندهای الزم برای تحقق فرهنگ و تمدن اسالمی 
تبیین و طراحی و حلقه های الزم برای اجرای طرح تمدن دینی تکمیل شوند )خیری، ۹1، 

ص 56(.
رهبری معظم، با بررسی عملکردهای صورت گرفته در بخش ابزاری و حقیقی می فرمایند: 
در بخش ابزاری، علی رغم فشارها و تهدیدها و تحریم ها و این چیزها، پیشرفت کشور 
تشکیل  را  ما  زندگی  متن  که  است  چیزهایی  آن  حقیقی،  بخش  اما  است؛  بوده  خوب 
می دهد؛ که همان سبک زندگی است که عرض کردیم. این، بخش حقیقی واصلی تمدن 
است. اصل قضیه این است که ما بتوانیم متن زندگی را، این بخش اصلی تمدن را اصالح 



این حرکت در کشور آغازشده؛ ...؛ یعنی یک مّلتی، یک حرکتی، یک هویتی به وجود 
آمده است مبتنی بر منابعی و مبادی ای درست نقطه ی مقابل مبادی نظام استکبار و نظام 
ظلم و انظالم؛ نمی خواهند این به جایی برسد؛ ما در یک چنین موقعیتی هستیم؛ ما در 
یک چنین جایگاهی هستیم. بایست حرکت بکنیم، باید تالش کنیم« )بیانات در دیدار اساتید 

دانشگاه ها؛ ۹4/04/1۳(.
ایشان برای تحقق هر تمدنی، دو شرط اساسی مطرح می کنند که در رأس آن تولید 
فکر قرار دارد و دیگری، پرورش و تربیت نیروی انسانی الزم است )بیانات در جمع اساتید، 
فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه؛ ۷۹/0۷/14(. در نگاه ایشان، راه برافراختن 
خصوصیات  آن  که  خصوصیاتی  یک  با  است  نسلی  تربیت  اسالمی  نوین  تمدن  پرچم 
این ها است؛ یک نسلی باید به وجود بیاید شجاع، باسواد، متدین، دارای ابتکار، پیش گام، 
خودباور، غیور؛ چنین نسلی الزم داریم. بایستی ایمان داشته باشد، سواد داشته باشد، 
برای  کافی  انگیزه ی  باشد،  باشد، خودباوری داشته  باشد، شجاعت داشته  غیرت داشته 
حرکت داشته باشد، توان جسمی و فکرِی حرکت داشته باشد، هدف را در نظر بگیرد، 
چشم را به اهداف دور متوّجه بکند و به تعبیر امیرالمؤمنین »اَِعِر الَ ُجمُجَمتَک«؛ زندگی 
خودش و وجود خودش را بگذارد در راه این هدف و با جّدیت حرکت کند؛ در یک کلمه 

یعنی یک موجود انقالبی )بیانات رهبر انقالب در دیدار نخبگان علمی جوان، 1۳۹5/0۷/۲8(.
3-2. بخش های تمدن نوین اسالمی

همه جانبه  پیشرفت  با  را  تمدن  اسالمی،  نوین  تمدن  نظریه  در  انقالب  معظم  رهبر 
مساوی دانسته اند. ایشان در این خصوص فرمودند: ما اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای 
تمدن نوین اسالمی بگیریم، یک مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسالمی 
وجود دارد؛ این جور بگوییم که هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی، ایجاد یک تمدن 
نوین اسالمی است؛ این محاسبه ی درستی است - این تمدن نوین دو بخش دارد: یک 
بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر، بخش متنی واصلی و اساسی است. این تمدن 
ابزاری؛ و دوم؛ بخش متنی واصلی و اساسی  نوین دارای دو بخش است: یک؛ بخش 

)بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی؛ ۹1/0۷/۲۳(.
الف( بخش ابزاری تمدن

مراد از بخش ابزاری تمدن، مجموعه اموری است که در تحقق تمدن نقش دارد که 
آیت ال خامنه ای  فرموده  به  نیستند.  اصلی  نقش می کنند و هدف  ایفای  به عنوان وسیله 
بخش ابزاری تمدن عبارت اند از: علم، اختراع، صنعت، اقتصاد، سیاست، اقتدار سیاسی 
و نظامی، اعتبار بین المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ و نظایر آن که همه آن ها وسیله است 

)همان(.



و حرکت باهدف تشکیل امت واحده، به معنای تحقق وحدت اسالمی در مجموعه امت 
اسالم و سراسر جهان اسالم است، به گونه ای که درنهایت، نویدبخش تشکیل امت واحده 
اسالمی باشد )همان(. با توجه به بیانات آیت ال خامنه ای؛ اتحاد دنیای اسالم مراتبی دارد؛ 
پایین ترین مرتبه اش این است که جوامع اسالمی، کشورهای اسالمی، دولت های اسالمی، 
به  نکنند،  معارضه  باهم  نزنند،  تعرض  به  علیه هم دست  اسالمی،  مذاهب  اسالمی،  اقوام 
دنیای اسالم  که  این است  این،  از  باالتر  البته  اول است.  قدم  این  نزنند؛  یکدیگر ضربه 
عالوه بر اینکه به یکدیگر ضربه نمی زنند، در مقابل دشمن مشترک هم دست به دست هم 
بدهند، اتّحاد واقعی و کافی داشته باشند، از یکدیگر دفاع کنند. این هم یک قدم باالتر 
است؛ از این باالتر هم این است که کشورهای اسالمی،  مّلت های اسالمی هم افزایی کنند. 
کشورهای اسالمی ازلحاظ علمی، ازلحاظ ثروت، ازلحاظ امنیت، ازلحاظ قدرت سیاسی 
در یک سطح نیستند، می توانند به یکدیگر کمک کنند، هم افزایی کنند، آن هایی که باالترند 
این هم یک مرحله ای از  در هر بخشی، دست آن کسانی را که پایین تر هستند بگیرند؛ 
وحدت است. مرحله ی باالتر هم این است که همه ی دنیای اسالم متحد بشوند در جهت 
رسیدن به تمدن نوین اسالمی. این چیزی است که جمهوری اسالمی هدف غایی قرار 
داده: رسیدن به تمدن اسالمی، منتها تمّدن متناسب با این زمان، تمّدن نوین اسالم. این ها 

مراتب وحدت است )بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی  ۲4/08/۹8(.
  آنچه واضح است این است که امت اسالمی با وحدت و اتحاد میان اعضای خود 
معنا و مفهوم می یابد. اعضای یک امت و به عبارتی جمعیت تشکیل دهنده امت دارای آثار 

عظیم و منشأ بسیاری از امور است.
رهبر معظم انقالب در خصوص ورود انقالب اسالمی به دومین مرحله ی خودسازی، 
جامعه پردازی و تمدن سازی در بیانیه گام دوم انقالب به این نکته اشاره می فرمایند که 
انقالب پرشکوه ملت ایران، »بزرگ ترین و مردمی ترین« انقالب عصر جدید است )بیانیه 
گام دوم، 1۳۹۷: 11(. در بخش دیگر از بیانات خود در مورد برداشتن گام های استوار در 
آینده که در راستای امت سازی قدرتمند است، جوانان را خطاب قرار داده و از آن ها 
دعوت می کنند تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز 
نمایند )همان:16(. اشاره و تأکید معظم له بر مردمی بودن انقالب و نقش جوانان در تحقق 
تمدن نوین اسالمی، بیانگر حائز اهمیت بودن بحث جمعیت در تحقق و ثبات امت سازی 
است. هر چه افراد بیشتری در تحقق یک امت و تمدن دخیل باشند، درصد انحطاط و 
ضربه پذیری آن تمدن کاهش خواهد یافت و هرچه جمعیت موجود نیروی جوان باشد، 

اهداف موردنظر در تحقق تمدن، با سرعت و انگیزه قابل توجهی پیش خواهد رفت.
جهان  از  پس  نفر  میلیون  سیصد  و  میلیارد  یک  از  بیش  جمعیتی  با  اسالم  جهان 
مسیحیت، دومین جمعیت بزرگ مذهبی است. ازنظر میزان گسترش جمعیت مسلمانان 



کنیم )بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی؛ ۹1/0۷/۲۳(.
مقام معظم رهبری موضوع تمدن نوین اسالمی را که سالیان متمادی به آن اشاره کرده 
و موردتوجه قرار می دادند، در چهلمین سالگرد شکوهمند انقالب اسالمی، در قالب بیانیه 
گام دوم انقالب نظم و انسجام بخشیده؛ مباحث سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل تمدن 
نوین اسالمی به صورت پایاپای و هم تراز موردتوجه قرارگرفته و شاکله اصلی تشکیل 
تمدنی اسالمی، عزتمند، پرافتخار و الگوساز را برای تمام جوامع ترسیم نمودند. پیشرفت 
همه جانبه در مسیر دستیابی به تمدن نوین اسالمی، نیازمند نیرو و جمعیت پرتوان و مقتدر 
است که با تقویت نیروی عقل و خرد در جامعه، در پیشبرد این هدف واال گام برداشته، 
تمام موانع و آسیب های موجود در این مسیر را رفع نموده و شاهد تحقق تمدنی نو و 

اسالمی در جوامع اسالمی و دیگر جوامع باشیم.

3. نقش جمعیت در تحقق تمدن نوین اسالمی
نیازمند سرزمین است. ازجمله عواملی که برای تمدن  هر تمدنی برای شکل گیری، 
سازی موردتوجه قرار می گیرد، عبارت اند از عوامل دفاعی و سیاسی، علمی- پژوهشی، 
اقتصادی و... . بالطبع الزمه دستیابی به عوامل مذکور، حضور جمعیتی قوی و مقتدر در 
سرزمین است تا بتوان به وسیله این جمعیت، به هدف اصلی که تشکیل تمدنی نو و عزتمند 
است، دست یافت. رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب نیروی انسانی مستعد و 
کارآمد را مهم ترین ظرفیت امیدبخش کشور در تحقق تمدن نوین اسالمی دانسته اند. معظم 
له در بیانیه فرموده اند: »مهم ترین ظرفیت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد 
با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است ... این ها ثروت عظیمی برای کشور است 
که هیچ اندوخته ی مادی با آن مقایسه نمی تواند شد« )بیانیه گام دوم انقالب، 1۳۹۷، ص ۳1(. در 

ذیل برخی از عوامل تشکیل دهنده یک تمدن و نقش جمعیت بر آن ها بررسی می گردد.
1-3. نقش جمعیت بر امت سازی

به آن،  برای دستیابی  نوین اسالمی چشم انداز مشترک امت اسالمی است که  تمدن 
فرایندی قابل شناسایی است که در آن تشکیل نظام اسالمی، دولت اسالمی و امت اسالمی، 
مقدمه دستیابی به تمدن نوین اسالمی است. ازاین رو، نظام سازی و امت سازی، دو مؤلفه 

مهم اسالم و تمدن اسالمی است )فوالدی و حسینی، 1۳۹8، ص 66(.
امت مفهومی منحصربه فرد است. در قرآن کریم، مفاهیم اجتماعی متعددی مانند امت، 
قوم، قبیله، حزب و... به کاررفته است که نشان دهنده توجه به زندگی اجتماعی انسان و 
جوامع بشری است )قاسمی و بهزادی و حسینی، 1۳۹۳، ج ۲، ص ۲۲۹(؛ بنابراین می توان گفت؛ مراد 
از امت اسالمی، گروه وسیعی از مردم است که تحت رهبری و هدایت مشترک هستند 
و به سوی هدفی واحد درحرکت اند )بیدال خانی، 1۳۹۳، ج ۲، ص ۳1۷(. وحدت امت اسالمی 



بشری مشخص  تمدن  مراحل  به  نگاهی  با  است.  مهم ترین عامل مشخص شده  به عنوان 
می شود که نقش نیروی انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل یافته است، 
چراکه پیشرفت تکنولوژی بدون تحوالت نیروی انسانی فاقد کارایی است، امروزه تحوالت 
و رشد بهره وری نیروی کار موجب ارتقای سازمان ها و به تبع آن توسعه اقتصاد می شوند. 
در همین راستا تأمین شرایط و فعالسازی امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و 
علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در 
فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد، 
از راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی است )محمودی، 1۳۹۷، ۲(. توسعه کارآفرینی، مشارکت 
فرصت های سرمایه گذاری،  ایجاد  بهره وری،  افزایش  کشور،  اقتصاد  در  مردم  حداکثری 
اصلی  اهداف  به عنوان  ارزش افزوده  افزایش  و  مصرف  مدیریت  داخلی،  تولید  افزایش 
کارآفرینی،  توسعه  سایه  در  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  بنابراین  هستند،  مقاومتی  اقتصاد 
مشارکت حداکثری آحاد جامعه، بهبود فضای کسب وکار، ارتقای آموزش و مهارت منابع 
انسانی، بهبود الگوهای مصرف مردم و درواقع به طورکلی بهبود وضعیت سرمایه انسانی 

امکانپذیر می باشد )خان باشی و بستان منش، 1۳۹4، ۳۳(.
در بیانیه گام دوم انقالب، رهبر معظم انقالب پس از بیان مشکالت موجود در حوزه 
اقتصاد؛ سیاست های اقتصاد مقاومتی، درون زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان 
شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و... را به عنوان راه های حل مشکالت اقتصادی دانسته و 
فرمودند: »بی گمان یک مجموعه ی جوان و دانا و مسلط بر دانسته های اقتصادی در درون 
باید میدان فعالیت چنین  این مقاصد برسند. دوران پیش ِ رو  به  دولت خواهند توانست 
اقتصاد موفق می بایست  بر  به منظور دستیابی  گام دوم، 1۳۹۷،41(.  )بیانیه  باشد«  مجموعه ای 
چرخه تولید و تربیت نسل جوان و نیرومند، به صورت هدفمند پیگیری شود تا جامعه 
ازاین جهت دچار مشکل نشود. بنابراین، جمعیت انسانی، به عنوان سرمایه ملی، عامل مهم 
و تأثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی و وضعیت رفاهی هر کشور محسوب شده و مسیر را 

در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی هموار می نماید.
3-3. نقش جمعیت بر اقتدار دفاعی- امنیتی

اقتدار دفاعی- امنیتی از ابزارهای تمدن سازی نوین اسالمی است. اقتدار دفاعی-
امنیتی یکی از ابعاد اقتدار ملی است که شکل کارآمدی از مجموعه توانمندی های نظامی، 
انتظامی، اطالعاتی، حفاظت واطالعات و بسیج مردمی در چارچوبی مقبول و مشروع با 
پشتیبانی سایر مؤلفه های قدرت ملی و استفاده از امکانات مادی و معنوی کشور برای 
دفع تهدیدات و خطرات دشمنان خارجی و داخلی و دفاع از ارزش ها، آرمان ها و منافع 
ملی در راستای سیاست های دفاعی-امنیتی می باشد )رشید زاده، 1۳88، 1۲(. در تأکید 



آسیایی،  کل ۳۹ کشور  از  بسیار روشنگر هستند.  آمارها  نیز  مختلف جهان  مناطق  در 
۲1 کشور جزء کشورهای اسالمی اند. همچنین از 58 کشور آفریقایی، بیست کشور آن 
مسلمان هستند. در قاره اروپا فقط دو کشور اسالمی آلبانی و بوسنی هرزگوین وجود 
دارند؛ ولی مسلمانان با مهاجرت به کشورهای بزرگ اروپایی چون انگلستان، فرانسه، 
ایتالیا توانسته اند جمعیت های چندمیلیونی را در این کشورها به وجود آورند.  آلمان و 
هم چنین از مجموع 1۹۲ کشور جهان، هم اکنون 5۷ کشور در کنفرانس اسالمی عضویت 
دارند )بیدال خانی، 1۳۹۳، ج، ۲، ص ۳۳۷(. کاماًل مشخص است که تعداد کشور اسالمی که منشأ 
ایجاد و تشکیل آن، وجود جامعه و گروه ها و مجموعه های انسانی است تا چه اندازه 

می تواند در دستیابی و تشکیل تمدن نوین اسالمی اثرگذار باشند.
2-3. نقش جمعیت بر قدرت اقتصادی

     ازآنجایی که امور مادی در ایجاد بسترهای مادی و معنوی و شکوفایی یک تمدن 
نقش اساسی دارد، توجه به امور اقتصادی به عنوان ابزار کارآمد مورد تأکید است. اقتصاد، 
به ویژه نوع اقتصاد مقاومتی، اقتدار ملی، استقالل و خودکفایی اقتصادی را فراهم می کند و 
درنهایت نقش محوری در تمدن نوین اسالمی دارد. رهبر معظم انقالب، بارها بر اعتالی 
اقتصـادی و پیشـرفت مـادی به عنوان هـدف قطعـی تمـدن اسالمی تأکید کرده اند. ایشان 
در بیانیه گام دوم انقالب بر اهمیت اقتصاد تأکید کرده و می فرمایند: »اقتصاد یک نقطه 
کلیدی تعیین کننده است... اقتصاد البته هدف جامعه اسالمی نیست، اما وسیله ای است که 
بدون آن نمی توان به هدف ها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر 
تولید انبوه و باکیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه و بی اسراف و مناسبات 
مدیریتی خردمندانه است و در سال های اخیر از سوی این جانب بارها تکرار و بر آن 
تأکید شده است، به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می تواند بر زندگی امروز 

و فردای جامعه بگذارد )بیانیه گام دوم انقالب، 1۳۹۷، ص ۳۹(.
    اقتصاد زمانی واجد توان پایداری و مقاومت فوق العاده می گردد که محوریت آن 
توده های مردمی باشند، مقصود از مردمی کردن اقتصاد، حساس کردن آن ها به اقتصاد و 
سپس درگیر نمودن مردم به عنوان مصرف کننده ای فعال در اقتصاد است. گام بعدی درگیر 
کردن مردم به عنوان تولیدکننده و توزیع گر فعال و مهم تر از همه دخالت دادن مردم در 
توسعه ی کشور و رقم زدن توسعه ی مشارکتی که بسیار وسیع تر از دخالت دادن صرف 
سرمایه های مردم در اقتصاد است؛ بنابراین می بایست توانمندسازی آحاد مردم در دستور 
کار قرار گیرد تا زمینه برای مؤثر همه افراد در فعالیت های مولد اقتصادی فراهم شود 

)موهبتی و ضیائیان، 1۳۹۷،۳(.
امروزه، نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری 



صالبت در بخش امنیتی شده است.
اکثر کشورهاي پرجمعیت جهان، کشورهاي قدرتمند جهان نیز هستند. البته نه اینکه 
هرکدام جمعیت بیشتري دارد، قدرت ملي آن نسبت به دیگري بیشتر است. همچنان که 
مشاهده مي شود کشور چین با 1۳۲1851888 نفر به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا به 
لحاظ قدرت ملي بعد از آمریکا و روسیه قرار دارد. این در حالي است که جمعیت آمریکا 
و روسیه روی هم تنها ۳۳% جمعیت چین را شامل مي شود. عالوه بر آن کشور انگلستان 
با دارا بودن 5/4% جمعیت چین به لحاظ قدرت ملي بعد از چین در رتبه چهارم جهاني 
به علت آنکه جمعیتی  نیا و همکاران، 1۳86: 1۳1(. اگرچه نمی توان کشوری را  است )حافظ 
بیشتر از سایر کشورها دارد، قوی ترین کشور دانست؛ اما این مسئله نیز حقیقت دارد که 
اگر کشوری جز دولت های پرجمعیت جهان نباشد، نمی تواند به قدرتی درجه یک تبدیل 
شود و این مقام را حفظ کند )مورگنتا،1۳۷4، ص ۲۲۲(. درنتیجه، بزرگ ترین وظیفه در زمینه 
قدرت دفاعی و نفوذ آن برای حفظ تعادل و بقا -به عنوان مؤلفه ای قابل توجه در تشکیل 

و قدرت تمدنی اسالمی و نوین- بر عهده جمعیت آن است.
4-3. نقش جمعیت بر قدرت سیاسی

حکومت و قدرت سیاسی عاملی مؤثر و نقش آفرین در تمدن ها و نیز احیای تمدن 
بدون  تاریخ  در طول  تمدنی  هیچ  نمی گیرد.  بدون حکومت شکل  تمدن  است.  اسالمی 
حکومت شکل نگرفته است؛ نه اینکه هر جا حکومت بوده، تمدن هم بوده است. پس 
)رضایی،  به آن کمک می کند  به رشد تمدن متعلق  امکانات یک حکومت  قطعًا مجموعه 
1۳۹1، ص ۳4۲(. قدرت، در بعد سیاسی عبارت است از توانایی در تأمین هدف ها و منافع 
داخلی خارجی خود )گروه مطالعاتی امنیت، 1۳8۷، ص 188(. بعد سیاسی قدرت ملی یکی از 
بعد  این  دارد.  ملی  اقتدار  بروز  و  ظهور  در  اساسی  نقشی  که  است  تعیین کننده ای  ابعاد 
از قدرت ملی دارای مؤلفه ها و شاخص هایی است که گسترش مؤلفه های آن می تواند 
زمینه ساز ظهور و بروز اقتدار ملی شود )کاظمی، 1۳۹8، ص 15۳(. بعد سیاسی قدرت ملی 
دارای مؤلفه های زیادی چون مدیریت سیاسی، سیاست خارجی، نخبگان کارآمد، ماهیت 
حکومت، دیپلماسی عمومی، اعتقادات )ایدئولوژی( اسالمی و... می باشد )کاظمی،1۳۹8، ص 
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عمومی  بسیج  است.  مردمی  بسیج  سیاسی،  قدرت  بر  تأثیرگذار  و  مهم  عوامل  از 
مردم اشاره به گرد هم آمدن مجموعه ای از انسانها حول محور و هدفی خاص است، که 
در هر کشوری و با هر آیین و مسلکی می تواند مشاهده شود )بدرا، 1۳۹۷، ص 65(. مقام 
به حضور  از آحاد ملت می دانند که در هرجایی که  بسیجی را هر یک  معظم رهبری، 
فرهنگی   - رزمی  اردوی  در  شرکت کننده  بسیجی  نیروهای  جمع  در  )بیانات  باشد  آماده  هست،  نیاز  او 



این موضوع، رهبر انقالب می فرمایند: » قدرت دفاعی برای یک کشور حیاتی است، برای 
اقتدار یک مّلت حیاتی است. اگر این قدرت دفاعی را مّلت ها نداشته باشند، آن کسانی 
که اهل تجاوز و تعّرض و سوءاستفاده و دخالت  کردن و دست اندازی به دیگر کشورها 
از  بعضی  دنیا می بینید: آمریکا و  نمونه هایش رادارید در  امروز  و مّلت ها هستند - که 
کشورهای دیگر- آن ها را راحت نمی گذارند؛ اگر قدرت دفاعی در یک کشوری وجود 
نداشته باشد، دیگران آن ها را راحت نمی گذارند و به همه چیز آن ها تعّرض می کنند که 
امروز می بینید به بعضی از کشورها چه تعّرض هایی می شود )بیانات در ارتباط تصویری با مراسم 
مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح، ۹۹/0۷/۲1(. ایشان ]خصوصیتی[ 
آیه ی  شریفه ی  به  عمل  باشند،  مسئله  توّجه  داشته   دفاعی  ما  به  آن    که  باید  نیروهای 
»َوأَِعّدوا لَُهم َما استََطعتُم ِمن قُّوٍة َوِمن ِرباِط الَخیِل تُرِهبوَن بِِه َعُدّو اّلِ َوَعُدّوُکم« می دانند. 
ایشان می فرمایند؛   »معنای  این آیه  این  است  که  غافلگیر نشوید؛  معنایش  این  است  که  
اگر چنانچه  دشمنی  به  شما  حمله  کرد،  شما براثر  کمبود  امکانات،  کمبود  سالح  و  مهمات، 
 کمبود  آمادگی،  خسارت  تحّمل  نکنید،  که  خسارت  شما خسارت ملت است، خسارت 
شما اسالم است )دیدار جمعی از فرماندهان، ۹4/1/۳0(. آمادگی نیروهای مسلح برای حکومت 
به  فکر حمله  از  باعث می شود دشمن  آمادگی همیشگی،  است.  اسالمی یک ضرورت 
حکومت اسالمی ترس داشته باشد. این آمادگی ها به حکم آیه فوق بر نیروهای مسلح 

کشور و بر همه آحاد جامعه الزم است )حبیب زاده، 1۳۹8، 1۷(.
ملی  امنیت  که  باشد  برخوردار  ویژگی هایی  از  باید  امنیتی  دفاعی-  قدرت  بنابراین 
منافع  کند،  فراهم  را  آسایش  و  رفاه  اسالمی  آحاد جامعه  برای  نماید،  تأمین  را  کشور 
ملی را تضمین کرده و در سطح منطقه ای و بین المللی ضمن تعامل سازنده از اصول و 
بنیان های اساسی انقالب اسالمی حفاظت و حراست نماید )ایزدی و دولت شاه، 1۳۹6، 18۲( 
در تمام موارد و نکاتی که به امنیت ملی و ابعاد آن اشاره می شود، نقش محوری مردم و 
جمعیت دیده می شود )خرمشاد و طرح زادگان، 1۳۹۷، 110(. به فرموده آیت ال خامنه ای: »وجود 
شلیک  هم  گلوله ای  اینکه  بدون  فداکار،  شجاع،  مبتکر،  آگاه،  مستقل،  مسلح  نیروهای 
بکنند، برای یک کشور امنیت آور است« )۹1/06/۲8(. ایشان در بیانیه گام دوم انقالب، 
ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان را از برکات انقالب 
اسالمی معرفی کرده و این تسلیم ناپذیری، صیانت و پاسداری از انقالب را خصوصیت 
شناخته شده ی ایران و ایرانی و جوانان این مرزوبوم دانستند. ایشان قدرت ملت ایران را 
چنان می دانند که معتقدند غرب امروز، برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسالمی 
ایران خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از ده ها دولت معاند یا مرعوب می بینند. وجود 
جمعیتی پرشور، انقالبی به همراه حضور نسل جوان و مصمم موجب تحقق این اقتدار و 



عبارات مختلف در بیانیه بر حضور جوانان تأکید داشته اند. تحقق نیروی جوان انقالبی، 
مستلزم توجه به امر فرزند آوری و مسائل مربوط به آن می باشد.

بنابراین، بسیج مردمی به عنوان معیاری در قدرت بخشی بعد سیاسی نقش مهمی را 
ایفا نموده و مسیر تحقق به تمدن نوین اسالمی را هموار می نماید. این امر نشانگر اهمیت 

توجه بر مفهوم جمعیت و آثار تأثیرگذار آن بر قدرت سیاسی است.



علویّون؛ 80/08/۲1(. بسیج مردمی، قدرت سیاسی را با خود به ارمغان می آورد که موجب 
ناخشنودی دشمنان خارجی و داخلی می گردد. رهبر انقالب در این خصوص می فرمایند: 
»ابراز دشمنی با بسیج، یعنی ابراز دشمنی با مجاهدت و تالش و نشاط و کار در همه ی 
هر  ناراحت اند.  بسیج  از  ملت،  این  ناکامی  آرزومنداِن  که  است  روشن  خیلی  میدان ها. 
کس آرزومند است که این ملت ناکام بشود و شکست بخورد، از حضور بسیج ناراحت 
است )بیانات در دیدار هزاران نفر از بسیجیان در سالروز شهادت حضرت امام صادق علیه السالم، ۷4/0۹/0۷(. 
نظام های  است.  باالیی  اهمیت  دارای  مردم ساالر  نظام های  در  مردم  نقش  حقیقت،  در 
نظام های  درواقع،  می دهند.  قرار  مردم  عنصر  روی  بر  را  خود  قدرت  تکیه  مردم ساالر 
مردم ساالر به منظور پیشبرد هدف های سیاسی خود اقدام به بسیج سیاسی مردم می کنند. 
در مردم ساالری دینی مردم نقش تعیین کننده در روندهای سیاسی و اداره جامعه دارند. 
تلقی  دینی  مردم ساالری  نظام  در  سیاسی  مشروعیت  پایه های  از  یکی  به عنوان  مردم 
می شوند. جدا از نقش مشروعیت بخش در نظام مردم ساالری دینی، مردم با مشارکت 
سیاسی ازجمله رأی دادن و حضور در انتخابات، مقابله با فتنه های داخلی و خارجی، 
حضور درصحنه های ملی و استکبارستیزی، به روندها و نهادهای سیاسی شکل می دهند؛ 
بعد سیاسی  بنابراین رضایت و حضور سیاسی-اجتماعی مردم نقش کلیدی در تقویت 
قدرت ملی و تقویت اقتدار ملی در عرصه ی منطقه ای و جهانی دارد )کاظمی، 1۳۹8، ص 164(.
رهبر معظم انقالب در بخش های مختلف بیانیه بر اهمیت قدرت سیاسی یک کشور 
و تأثیر آن بر ایجاد تمدنی قوی و اسالمی، اشاره کرده اند. ایشان به اوج رسیدن مشارکت 
مردمی و ارتقاء بینش سیاسی آحاد مردم را ازجمله برکات بزرگ انقالبی اسالمی دانسته 
انقالب، مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند  و در این خصوص می فرمایند: » 
اوج  به  استکبارستیزی  و  ملی  داخلی، حضور درصحنه های  فتنه های  با  فتنه  انتخابات، 
بین المللی  مسائل  به  آنان  نگاه  و  مردم  آحاد  سیاسی  بینش  فرمودند،  همچنین  رسانید. 
را به گونه ی شگفت آوری ارتقاء داد... این گونه روشنفکری میان عموم مردم در همه ی 
کشور و همه ساحت های زندگی جاری شد و مسائلی ازاین دست حتی برای جوانان و 
نوجوانان و نونهاالن، روشن و قابل فهم گشت )بیانیه گام دوم، ۲۲، ص 1۳۹۷(. معظم له، حفظ 
استقالل و آزادی و حراست از آن ها که نشانگر قدرت یک کشور است را وظیفه تمام 
افراد به ویژه دولت ها، بیان کرده اند. از منظر ایشان، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی 
با دشمن مظاهر عزت جمهوری است و دولت و ملت ایران در راستای حفظ قدرت و 
عزت خود می بایست حکیمانه و مصلحت جویانه و از موضع انقالبی مشکالت خود را با 
دیگر کشورها به ویژه مستکبران جهان حل نماید. تحقق این اهداف درگرو جمعیتی عظیم، 
جوان، مقتدر و انقالبی است و شاید همین امر سبب گشته است که رهبر معظم انقالب در 



برای نسل حاضر و نسل های آینده توسط مراکز فرهنگی و اصحاب رسانه؛ تغییر سبک 
خانه  محیط  در  مسئولیت پذیری  روحیه  افزودن  و  تجمل گرایی  روحیه  کاستن  زندگی، 

توسط اعضای خانواده و... .



  نتیجه گیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی جایگاه جمعیت در تحقق تمدن نوین اسالمی با تأکید 
بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی انجام شد. در ابتدا، با تأمل درآیات، روایات و مسئله 
فقهی مرتبط، مشخص شد بحث جمعیت و فرزند آوری در دین اسالم و تشکیل تمدنی 
اسالمی حائز اهمیت است. پس از اثبات اهمیت موضوع جمعیت و فرزند آوری، عواملی 
که در تشکیل یک تمدن تأثیرگذار است، بررسی گردید. امت سازی، عوامل اقتصادی، 
پیشرفت  بالطبع  می باشد.  حوزه  این  در  عوامل  مؤثرترین  و...  سیاسی  دفاعی-امنیتی، 
همه جانبه در مسیر دستیابی به تمدن نوین اسالمی، نیازمند نیرو و جمعیت پرتوان و مقتدر 
است که با تقویت نیروی عقل و خرد در جامعه، در پیشبرد این هدف واال گام برداشته، 
تمام موانع و آسیب های موجود در این مسیر را رفع نموده و شاهد تحقق تمدنی نو و 

اسالمی در جوامع اسالمی و دیگر جوامع باشیم.
بدیهی است هر تمدنی که بر اساس اسالم بنا شود، والیتمداری رکن اصلی آن است و 
بدون رهبری والیی به نتیجه مطلوب نمی رسد. ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط می تواند از 
تکثیر نسل در منطقه ای از جامعه اسالمی به صورت موقت ممانعت کند، یا گاهی به خاطر 
کاهش جمعیت مسلمانان در یک منطقه، حکم به افزایش جمعیت دهد. رهبر معظم انقالب 
در بیانیه گام دوم انقالب، نیروی انسانی مستعد و کارآمد را مهم ترین ظرفیت امیدبخش 
کشور در تحقق تمدن نوین اسالمی دانسته اند. برافراختن پرچم تمّدن نوین اسالمی تربیت 
نسلی است شجاع، باسواد، متدین، دارای ابتکار، پیش گام، خودباور، غیور. تحقق عینی 
چنین تمدنی با نگاهی فرآیندی به نظام تعلیم و تربیت دینی میسر خواهد بود؛ به این معنا 
و  و طراحی  تبیین  اسالمی  تمدن  و  فرهنگ  تحقق  برای  فرآیندهای الزم  تمام  باید  که 

حلقه های الزم برای اجرای طرح تمدن سازی دینی تکمیل شوند.
مراجع  به عنوان  رسانه  اصحاب  جامعه؛  در  تأثیرگذار  نهادی  به عنوان  خانواده ها 
فرهنگی؛ قوای سه گانه حاکمه و نهادهای مرتبط، می بایست بیش ازپیش در راستای این 
نمایند.  تأکید  این موضوع  بر اهمیت  نموده و  برداشته، موانع را برطرف  هدف مهم گام 
ازجمله مسائل مربوط در این حوزه که می تواند راهگشا باشد، عبارت اند از: همکاری 
و  فواید  به  نسبت  جامعه  آگاهی  برافزایش  خصوصی  و  دولتی  نهادهای  و  سازمان ها 
به ویژه  کاهش جمعیت،  روی  پیش  و چالش های  آسیب  به  توجه  و  آوری  فرزند  آثار 
از  لوازم فرزند آوری و  فراهم آوردن زیرساخت ها و  ارائه آمار و اطالعات علمی؛  با 
و  امنیت شغلی  آوردن  فراهم  ازجمله  موضوع؛  این  به  کم توجهی  اسباب  برداشتن  میان 
اقتصادی مناسب؛ ارائه تسهیالت مناسب و طرح های تشویقی در راستای فرزند آوری؛ 
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چکیده
تبیین  از  توبه پرداخته شده است و پس  به مفهوم شناسی کلمه  ابتدا  نوشتار  این  در 
فرق توبه با استغفار و انابه، اهمیت و ضرورت موضوع توبه بیان شده است. پس ازآن با 
استفاده از کتب اخالقی و آیات قرآنی نقش توبه در رشد فردی جوانان بررسی شده است 
فرشتگان،  دعای  از  برخورداری  گناهان،  آمرزش  خدا،  نزد  محبوبیت  از  عبارت اند  که 
رستگاری و نجات، پاکی نفس از پلیدی، خطا و نجات دهنده از هالکت، تبدیل گناه به 
امید و آثار اجتماعی شامل: مستور ماندن گناه، نزول  حسنه، نزول روزی، حفظ روح 
اعتماد  بازیابی  و  نیرو  و  قدرت  و  توان  افزایش  اجتماعی،  همبستگی  و  پیوند  رحمت 
ازدست رفته. این مجموعه درصدد یافتن نقش توبه در رشد اجتماعی جوانان در قرآن و 
بیانیه گام دوم انقالب می باشد. روش جمع آوری اطالعات، به صورت کتابخانه ای بوده که 

مطالب آن به صورت فیش برداری، گردآوری شده است.

واژگان کلیدی: جوانان، رشد اجتماعی، توبه، دیدگاه قرآن و بیانیه گام دوم انقالب.

نقش توبه در رشد اجتماعی جوانان 
در قرآن و بیانیه گام دوم انقالب اسالمی





در  تائبان  تا رستگار شوید!  مؤمنان  ای  بازگردید  به سوی خدا  تُْفلُِحوَن« همگی  لََعلُّکْم 
پیشگاه الهی مقام و منزلت واالیی دارند. در شأن و منزلت توبه کنندگان همین بس که 
قرآن کریم ایشان را در زمرة کسانی قرار داده که خداوند آنان را دوست دارد: »سّن اّلَ 
یُِحّب التّّوابِیَن َویُِحّب الُْمتََطّهِریَن«  خداوند توبه کننده ها و پاکیزگان را دوست دارد )نور:۳1(. 
تأخیر انداختن و امروز و فردا کردن در توبه، بازگشت از گناه و معصیت را مشکل تر 
می کند تا جایی که برگشت را غیرممکن می سازد ازاین رو، توبه باید هر چه زود انجام 
گیرد تا نفس با گناه انس بگیرد. ایام جوانی بهترین فرصت برای تغییر مسیر از زشتی ها و 
پلیدی ها به سوی پاکی ها است. اسالم پناهگاه مطمئن و محکمی را برای جوانان مشخص 
نموده؛ آنان نیز باید برای در امان ماندن از سقوط در منجالب گناهان بر آن پناهگاه، پناه 

برده، توبه نمایند )کلینی، 14۳۲، ج ۲، ص 4۳1(.
از  بعضی  به  قسمت  این  در  است.  اهمیت  درخور  که  دارد  پیشینه ای  موضوعی  هر 
آثاری که درباره موضوع توبه و رشد اجتماعی جوانان کارشده اشاره می کنیم. مقاله آثار 
فردی و اجتماعی توبه از منظر اسالم اثر علی وطن دوست )1۳۹5( که در این مقاله به این 
مورداشاره شده است که اخیر انداختن و امروز و فردا کردن در توبه، بازگشت از گناه 
و معصیت را مشکل تر می کند تا جایی که برگشت را غیرممکن می سازد ازاین رو، توبه 
باید هر چه زود انجام گیرد تا نفس با گناه انس بگیرد. ایام جوانی بهترین فرصت برای 
تغییر مسیر از زشتی ها و پلیدی ها به سوی پاکی ها است. اسالم پناهگاه مطمئن و محکمی 
را برای جوانان مشخص نموده؛ آنان نیز باید برای در امان ماندن از سقوط در منجالب 
گناهان بر آن پناهگاه، پناه برده، توبه نمایند. ولی در تحقیق موجود به نقش توبه در رشد 

اجتماعی جوانان و بیانیه گام دوم انقالب اشاره شده است.
مقاله حقیقت و مراتب توبه در عرفان و نهج البالغه اثر خسرو ظفر نوایی )1۳8۹(. در 
این مقاله پس از جمع بندی و بررسي مفاهیم کلیدي و همچنین بررسي آثار توبه در نگاه 
عرفا و بزرگان دین به این مقوله، انطباق اساسي بین نظر عرفا و انبیا الهي رصد شد که 
بیانگر این مفهوم است که دستاوردهاي کاوشگران مفهوم توبه در طول تاریخ تا چه اندازه 
از آبشخور اصیل اسالمي و پایگاه روحاني وحي اتصال دارد و سوءتفاهمانی که در این 
مقوله به وجود آمده و به نظراتي که عرفان ایراني را به برخي از ادیان منصوب می نمایند 
پاسخ داده می شود، لذا با در نظر گرفتن اهمیت جایگاه توبه، در این مقاله هم به صورت 
با تأکید بر احادیث مرتبط به جایگاه توبه در نهج البالغه، تالش شده است  کلي و هم 
تصویر کامل تری از این معنا به دست آید. ولی در مقاله حاضر نقش توبه به طور خاص 

در رشد اجتماعی جوانان بررسی شده است.



مقدمه
بشر موجودی است که با فطرت الهی آفریده شده است به گونه ای که کمال واقعی و 
حقیقی او درگرو پرورش و رشد این فطرت و تقویت ارتباط بنده با آفریدگارش می باشد. 
هر یک از تربیت دینی صحیح و خانواده و جامعه سالم دررسیدن به این هدف بسیار 
و وسواس  یا جامعه  خانواده  فرهنگی  نابسامانی های  که  می افتد  اتفاق  گاه  اما  مؤثرند؛ 
شیطانی انسان را از این مسیر منحرف ساخته و به سوی نافرمانی خدا سوق می دهد اما 
او را پشیمان می سازد و در این  بیدار گشته و  اندک زمانی آن فطرت خداجو  از  پس 
هنگام است که فرد به دنبال راه بازگشت به درگاه الهی است. خداوند مهربان این حیرت و 
سرگردانی بشر را نیز درمان نموده و راه توبه را برای او گشوده است )سهرابی و احمدی،1۳80، 

ص 66(.
منظور از رشد اجتماعی، نضج فرد در روابط اجتماعی است به طوری که بتواند با افراد 
جامعه اش، هماهنگ و سازگار باشد. وقتی فردی را اجتماعی خوانند که نه تنها با دیگران 
باشد بلکه با آنان همکاری کند. به بیان دیگر، اجتماعی شدن به آن شکل یادگیری گفته 

می شود که به سازگاری با جامعه و محیط فرهنگی بستگی دارد )هاشمیان، 1۳85، ص 45(.
به طورکلی منظور از رشد و تکامل اجتماعی این است که فرد بتواند روابط اجتماعی 
برقرار کند یا رشد و نمو الزم برای برقراری در روابط اجتماعی را به دست آورده باشد. 
به عبارت دیگر، وقتی فرد یاد گرفت که با معیارهای گروه، خلقیات و سنت ها همنوایی 
کند و به مرحله ای رسید که توانست با جامعه اش ارتباط و تعاون داشته باشد گوییم که 
ازلحاظ اجتماعی رشد و تکامل یافته است؛ بنابراین، احساس وحدت اجتماع و برقراری 
و  ازجمله خصایص رشد  دیگران  با  و همکاری  اجتماع  افراد یک  میان  متقابل  روابط 

تکامل اجتماعی است )همان(.
معظم  مقام  از سوی  بهمن 1۳۹۷  در ۲۹  که  اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیه  به  اگر 
رهبری ابالغ شده است توجه کنید، نکات بسیار مهمی درون آن نهفته است: شاه بیت این 
معظم رهبری  مقام  می کند؛  اشاره  اسالمی  نوین  تمدن سازی  در  نقش جوانان  به  بیانیه 
می فرماید: نسل جوان مؤمن، دانا و پرانگیزه باید محور پیشرفت جامعه اسالمی باشند؛ 
انقالب  بیانیه گام دوم  سه صفتی که برای جوان به کاربرده شده بسیار قابل توجه است. 
اسالمی نقشه راهی برای تحقق آرمان ها و تحقق اصول اسالمی است؛ به عبارتی تکمیل 
پروژه نظام سازی، دولت سازی، جامعه پردازی، بین المللی سازی و تمدن سازی اسالمی 
است؛ این نقشه راه به عنوان چراغی روشن و مسیری شفاف حرکت نسل های آینده انقالب 

را مشخص می کند.
توبه در اسالم، از جایگاه واال و رفیعی برخوردار است و قرآن کریم هفت مرتبه با 
جمله »توبوا« همه مردم را به آن فرمان داده است. »َوتُوبُوا إِلَی اّلِ َجِمیًعا أَیَّها الُْمْؤِمنُوَن 



از  بیشتر  به مراتب  نیز  آن  هم خانواده  کلمات  و  استغفار  نمود.  اشاره  انابه  و  استغفار  به 
توبه درآیات قرآنی به کاررفته اند که همگی اشاره به طلب بخشش بندگان از خداوند و 
بخشندگی ذات ربوبی را یادآوری می شود و اغلب هم معنی با توبه به کار می رود اما در 
مقام بیان تفاوت توبه و استغفار گفته اند توبه عقوبت گناه را دفع می کند و استغفار طلب 
پوشش از اغیار است تاکسی از آن مطلع و آگاه نگردد )همان(. هم چنین انابه یکی دیگر از 
کلمات هم معنای با توبه است با این تفاوت که توبه در لغت ندامت از گناه و انابه توبیخ 
گفته شده  همچنین  است.   گناه  ارتکاب  به خاطر  خداوند  محضر  در  مالمت خویش  و 
است توبه رجوع از احکام و تبعات طبیعت انسانی است به سوی روحانیت و فطرت و 
انابه رجوع از فطرت و روحانیت است به سوی خداوند و سفر کردن، مهاجرت نمودن 
از بیت نفس است به سوی سرمنزل مقصود پس منزل توبه مقدم بر منزل انابه است )راغب 

اصفهانی،1۳۷6، ص 11۲(.

3. رشد اجتماعی
رشد در لغت به معنی راهیابی، راه یافتن به مقصد، رسیدن به واقع و از گمراهی به 
راه آمدن است. همچنین ثبات و استقامت نیز از معانی رشد شمرده شده است. این کلمه 
در مقابل »غی«، به معنی انحراف پیدا کردن از حقیقت و دور شدن از واقع به کارمی 
رود. راشد و رشید، اسم فاعل و وصف از آن است که داللت بر استواری و پابرجا بودن، 
میکند. کلمهی مرشد نیز از همین ماده گرفته شده است که به معنی راهنما و نشان دهنده راه 
است. در لسان العرب مینویسد: »رشد در مقابل ضالل و گمراهی است«)نظری نژاد،1۳۹۳، 
ص 45(. دیدگاه مشهور بین فقها، رشد را به معنی اصالح امور مالی و توان تدبیر در این 
زمینه میداند. رشید هم کسی است که دارای این صفت باشد. مرحوم محّقق حّلی میگوید: 
معنی  به  که  نیاز است، رشد است  او  به  اموال کودک  برای واگذاری  که  »دومین شرط 

اصالح امور مالی است«)کلینی،14۳۲: ج ۲، ص 146(.
رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن فرد آگاهی ها، ارزش ها، برقراری روابط 
اجتماعی و مهارت های اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازد تا 
با جامعه وحدت یا به نحوی انطباق نیافته رفتار کند )ستوده، 1۳86، ص ۲4(. رشد اجتماعی 
یکی از ابعاد مهم رشد است که بر تمامی جوانب زندگی تأثیر می گذارد. افرادی که از 
با مسائل کنار  با سهولت بیشتری  مهارت اجتماعی الزم برخوردارند، در مسیر زندگی 
به  اجتماعی  رشد  می کنند.  عمل  موفق تر  زندگی  موقعیت های  در  به طورکلی  و  می آیند 
فرد  که  است  مربوط  انطباقی  رفتارهای  و  اجتماعی  مهارت های  از  متوازنی  مجموعه 
مثبت  واکنش های  باشد،  داشته  مطلوب  متقابل  روابط  دیگر  افراد  با  می سازد  قادر  را 
بروز دهد و از رفتارهایی که پیامدهای منفی دارند، اجتناب ورزد. وجود مهارت هایی 



مفهوم شناسی

1. توبه
توبه در لغت به معنای رجوع )بازگشتن و برگشتن( است؛ اما در اصطالح و در عرف، 
توبه عبارت است از: بازگشت و رجوع از گناه به راه صواب. به تعبیر دیگر، رجوع از 
دوری از درگاه خداوند و انجام معصیت به درگاه خداوند و تقّرب به او. نتیجه توبه ترک 
گناهان و تصمیم بر ترک آن ها در آینده است )قرشی 1۳۷8، ج ۲، ص ۲۷(. راغب اصفهانی 
دراین باره می گوید: »توب )که عبارت دیگر توبه است(، به معنای ترک گناه به زیباترین 
صورت است و آن، رساترین و بلیغ ترین وجه از وجوه معذرت خواهی است«؛ زیرا عذر 
را  کار  فالن  می گوید:  )عذرخواهی(  معتبر  آنکه شخص  یا  است:  نوع  سه  بر  خواستن 
نکرده ام، یا می گوید: آن کار را کرده ام، ولی منظورم از این کار چنین و چنان بوده است. 
به تعبیر بهتر، درصدد موّجه جلوه دادن کار خویش برمی آید. یا اینکه می گوید: آن کار 
را کرده ام و بد کرده ام و دگربار تکرار نخواهم کرد و از آن دست خواهم کشید. این قسم 
همان توبه است )راغب اصفهانی،1۳۷6، ص 11۲(. در بسیاري از روایات پشیماني از ارتکاب 
»الندامة  می فرماید:   nرسول حضرت  است.  شناخته شده  توبه  حقیقت  به عنوان  گناه، 
توبه« توبه همان پشیماني است. امیرالمؤمنینb در مورد پشیماني از گناه می فرماید: 
»الندم علي الذنب یمنع عن معاودته«)نهج البالغه، خطبه 14۳(. یعني پشیماني از گناه مانع از 
بازگشت به گناه می شود؛ و نیز امام باقرb می فرماید: »کفي بالندم توبة« یعني در توبه 

پشیماني کافي است )معین، 1۳68، ج 1، ص ۳61(. توبه با سه امر تحقق می یابد:
الف( آگاهي به ضرر گناه 

یعني گناهکار متوجه گردد که گناه بین بنده و خداوند حجابي مي افکند که مانع تقرب 
او به خداوند سبحان می گردد و به عبارت دیگر گناهکار به این شناخت و احساس برسد 

که گناه همانند سمي است که خوردن آن موجب هالکت و نابودي می گردد.
ب( پشیماني

حالت پشیماني پس از مرحله شناخت حاصل می گردد. تألم به خاطر از دست دادن 
محبوب و تأسف به خاطر انجام گناه و این تألم و تأسف به عنوان پشیماني تعبیر می شود.

 ج( قصد ترک گناه 
ترک گناه باید درزمان حال و عدم بازگشت به گناه در زمان آینده و همچنین جبران 

گناهان گذشته باشد )نهج البالغه، حکمت 8۷، ص 456(.

2. فرق توبه با استغفار و انابه
می توان  ازجمله  که  به کاررفته اند  معنا  همین  در  نیز  مشابهی  موارد  توبه  بر  عالوه 



ظاهر آیه شریفه در مقام بیان مسئله توبه کردن خدا است و این که هر جا توبه، به خدا 
نسبت داده می شود، معنایش برگشت رحمت خدا به سوی بنده است نه این که منظور از 
توبه خدا، توبه بنده باشد. اگرچه الزمه توبه خدا ، توبه بنده نیز هست. چون وقتي شرایط 
توبه خداي سبحان تمام باشد، الزمه الینفک آن این است که شرایط توبه عبد نیز تمام 

شود)خمینی،1۳۷5، ص ۲۳۲ ـ ۲۳1(.
همچنین خداوند درجایی دیگر از قرآن، توبه را، راه نجات گروهي از اهل کتاب بیان 
می کند. »اال الذین تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم«مگر 
آن ها که توبه و بازگشت کردند و )اعمال بد خود را با اعمال نیک( اصالح نمودند و آنچه 
را کتمان کرده بودند آشکار ساختند که من توبه آن ها را می پذیرم که من تواب و رحیم 
هستم )بقره:۲۲۲(. در تفسیر آیه مذکور آمده است: جمله »أنا التواب الرحیم« مخصوصًا 
با توجه به این که بعد ازجمله »فاولئک اتوب علیهم« قرارگرفته داللت بر نهایت محبت 
پروردگار نسبت به توبه کاران می کند و می گوید: اگر آن ها به اطاعت و بندگي بازگشت 
کنند من نیز به رحمت بازگشت می کنم و مواهبي را که قطع کرده بودم مجدداً به آن ها 
می بخشم. نکته قابل توجه این است که خداوند نمی گوید: شما توبه کنید تا توبه شمارا 
بپذیرم. می فرماید: »شما بازگردید من نیز بازمی گردم فرق میان این دو تعبیر روشن است. 
عالوه بر این لفظ »انا« که ضمیر متکلم وحده است در مواردي به کار می رود که گوینده 
در مقام بیان رابطه مستقیم خود با شنونده باشد، مخصوصًا اگر شخص بزرگي بگوید: من 
خودم این کار را براي شما انجام می دهم بسیار فرق دارد تا بگوید ما چنین خواهیم کرد و 
لطف و محبتي که در تفسیر نهفته است بر هیچ کس پوشیده نیست )الهامی نیا، 1۳8۹، ص 1۳5(.
توبه، به خودی خود، داراي آثار مثبتي است. کسي که به این عمل مبادرت می کند و به این 
توفیق بزرگ دست می یابد، از منزلت و جایگاه رفیعي برخوردار می گردد. اکثر علماي 
اخالق هر جا بحث از توبه کرده اند، به آثار آن نیز اشاره داشته اند )احسایی، 1۳۹۷: ج 1، ص 

.)۲۳۷
1-1. مستور ماندن گناه

فرد گناهکار همیشه نگران این است که دیگران از گناه او آگاه شوند و این آگاهی 
شخصیت اجتماعی او را خدشه دار کند اما این مژده به توبه کننده واقعی داده شده است که 
توبه او موجب پوشیده ماندن سوابق سوء او می گردد که اگر چنین نبود هیچ یک از افراد 
جامعه حاضر به هم زیستی با دیگران نبود و ثبات جامعه از بین می رفت. رسول گرامی 
)ص( فرمود: »التوبه تجّب ما قبل ها« )توبه دوران ماقبل خود را می پوشاند و مخفی نگه 
می دارد( عالوه بر این رسول خدا فرمود: »التائب من الّذنب کمن ال ذنب له«  توبه کننده 
از گناه مانند کسی است که گناه نکرده است؛ و این نشانه بخشنده شدن گناهان می باشد 

)هندی، 1۳۷8، ج 4، ص ۲0۷(.



چون همکاری، مسئولیت پذیری، همدلی، خویشتن داری و خوداتکایی از مؤلفه های رشد 
اجتماعی به شمار می روند )نظری نژاد، 1۳۹۳، ص 5۷(.

1. نقش توبه در رشد اجتماعی جوانان از منظر قرآن
واژه توبه درآیات متعددي از قرآن به کاررفته است. در برخي موارد، به معناي توبه 
انسان به سوی خدا و در برخي موارد به معناي توبه خدا به سوی انسان است. وجه مشترک 
هر دو معنا، بازگشت است ولیکن فرق توبه خدا با توبه انسان، آن است که توبه انسان، 
توبه  و  است؛  گناه  آن  ندادن  انجام  بر  تصمیم  و  گناه  ترک  با  خداوند  به سوی  برگشتن 
خداوند، بازگشت خدا به سوی بنده، بارحمت و مغفرت و به معناي توفیق دادن به بنده 

براي توبه کردن است )گل وردی یزدی، 1۳8۳، ص 5۹(.
خداوند در قرآن می فرماید: »انما التوبة علي ال للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون 
من قریب فاولئک یتوب ال علیهم و کان ال علیمًا حکیمًا« »توبه تنها براي کساني است 
که کار بدي را از روي جهالت انجام می دهند و سپس به زودی توبه می کنند، خداوند توبه 
چنین اشخاصي را می پذیرد و خدا دانا و حکیم است« )نور:۳1(. لفظ )علي( قبل از کلمه - 
ال - و لفظ )الم( قبل از – الذین - روی هم معناي نفع و ضرر را می رسانند؛ و وجه این که 
دو کلمه )علي والم( ضرر و نفع را می رسانند این است که، کلمه )علي( معناي تسلط و 
کلمه )الم( معناي ملکیت و استحقاق را می رساند؛ و الزمه اش این است که معاني مربوط 
به این دو طرف به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر باشد، مانند حرب و قتال. قهراً این 
دو کلمه می فهماند که یکي از دو طرف حرب و قتال، غالب شده و دیگري مغلوب شده 
است و آن غالب شدن بامعنای ملکیت منطبق است؛ و چون غالب، چیزي عایدش شده که 
قباًل نداشته و این مغلوب شدن بامعنای استعال، منطبق است، چون شخص مغلوب تحت 
تسّلط غالب قرار می گیرد )خمینی، 1۳8۹، ص ۲4۳(؛ و چون مؤثر واقع شدن توبه به خاطر 
وعده ای است که خداي تعالي به بندگانش داده و برحسب آن وعده، بر ضرر خود و به 
نفع بندگانش، وفاي به آن وعده را بر خود واجب ساخته است. توجه بفرمایید که جمله 
بر ضرر خود صرفًا به منظور معنا کردن کلمه )علي( است نه این که به راستی خدا از آمرزش 
گناهکاران توبه کار، متضرر می شود، درنتیجه بر خود واجب کرده که توبه بندگانش را 
قبول کند، اّما نه به طوری که غیر او چیزي را بر او تکلیف و واجب کرده باشد، حال چه 
این که این غیر را عبارت بدانیم از عقل، بر خدا واجب می داند که توبه توبه کاران را بپذیرد 
این است که  از  منزه و مقدس تر  تعالي  یا چیز دیگر. چون ساحت خداي  یا حق و  و 
محکوم حکم کسي، یا چیزي واقع شود، بلکه به این معنا است که خداي تعالي به بندگان 
خود، وعده داده که توبه توبه کاران را بپذیرد و او خلف وعده نمی کند، پس معناي قبول 

توبه توبه کاران این است )ابن منظور، 140۳، ج 5، ص ۲5(.



و آماده ورود به عرصه های مختلفی اجرایی در کشور هستند، اما برخالف این ویژگی، 
و جابجایی  دارد  قرار  انقالب  اول  نسل  در دست  بوروکراتیک کشور همچنان  ساختار 
نخبگان در ساختار با کندی صورت می گیرد. امری که منجر به ناامیدی و عدم تعهد نسل 
جوان به آرمان ها و اهدافی می شود که برای بهبود زندگی مردم تحقق آن ها ضروری است.

انقالب اسالمی اواخر بهمن  با توجه به ضرورت نقش آفرینی جوانان، رهبر  ازاین رو 
سال گذشته که بیانیه گام دوم را صادر کردند مخاطب اصلی آن را جوانان قراردادند. در 
این بیانیه رهبری به ترسیم راه طی شده در چهل سال گذشته و افق هایی که در گام دوم 

انقالب باید مدنظر باشد، پرداختند.
انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  مناسبت  به  رهبری  معظم  مقام  قلم  به  بیانیه  این 
اسالمی ایران در بهمن ۹۷ به جامعه ابالغ شد تا عالوه بر نگاهی به دستاوردهای انقالب 

به عنوان یک نقشه راه برای رسیدن به چشم اندازهای اسالمی عمل کند.
انقالب اسالمی در هفت موضوع  تبیین چشم اندازهای آینده و توصیه  درباره آینده 
علم و پژوهش، معنویت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، 
عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و سبک زندگی مورد تأکید بیانیه گام دوم 

انقالب قرارگرفته است.
این  در  را  اصلی مخاطبان  اما هسته  است،  اسالمی  امت  بیانیه  این  اگرچه مخاطب 
بیانیه جوانان تشکیل داده اند و این مهم تا جایی پیش می رود که بعدها رهبر انقالب برای 

برون رفت از مشکالت به تشکیل یک دولت جوان انقالبی و حزب الهی توصیه می کند.
یکی از موضوع های که در بیانیه گام دوم انقالب به آن اشاره شده است، لزوم معنویت 
اجتماعی  رشد  جهت  در  باشد  می تواند  وسیله ای  که  است  جوان  نسل  برای  اخالق  و 
جوانان. مقام معظم رهبری در سخنرانی های خود مکرراً به موضوع لزوم توبه و استغفار 
اشاره کرده اند ازجمله سخنرانی ایشان در دیدار جمعی از مداحان که فرمودند: باید سعی 
کنیم خودمان را پاکیزه کنیم، باید تطهیر کنیم خودمان را؛ بدون طهارت باطن نمی شود به 
مقامات رسید؛ به حریم والیت این بزرگوارها هم نمی شود رسید )سخنرانی مقام معظم رهبری 

در جمعی از مداحان، 1۳۹5/1/11(.
توبه یعنی برگشت از راه غلطی که ما با گناهان خود، با غفلت های خود، آن راه را 
رفتیم. معنای انابه این است که توجه به خدای متعال پیدا کنیم برای حال و آینده. گفته اند 
فرق بین توبه و انابه این است که توبه مربوط به گذشته است، انابه مربوط به حال و آینده 
است. هم از گناهان، از خطاها، از کردار زشت خودمان در هر بخشی که از ما سرزده، 
پیش خدای متعال عذرخواهی کنیم، استغفارکنیم و برگردیم و هم انابه کنیم از حال و در 

آینده )بیانات آیت ال خامنه ای در دیدار با مسئولین، 1۳۹۲/04/۳0(.
ازنظر  مقام معظم رهبری پیشرفت جوانان را در رشد معنویت و اخالق می دانند و 



2-1. پیوند و همبستگی اجتماعی
توبه یکی از آثار مهم اجتماعی پیوند و همبستگی اجتماعی است. خداوند دراین باره 
می فرماید: »فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الّصاَلَة َوَآتَُوا الّزَکاَة فَِإْخَوانُُکْم فِي الّدیِن َونَُفّصُل الْیَاِت لَِقْوٍم 
یَْعَلُموَن« پس اگر توبه کردند و نماز به پا داشتند و زکات دادند، برادران دینی شما هستند 

و ما آیات را برای قومی که می فهمند توضیح می دهیم )توبه:11(.
3-1. افزایش توان و قدرت و نیرو

بهترین پیامدهای توبه، بهره مند شدن از لذات دنیوی و رزق و روزی و قدرت و توان 
بسیار  او  که  بطلبید  آمرزش  پروردگار خویش  از  مجید می فرماید:  قرآن  است.  نیرو  و 
آمرزنده است تا باران های پربرکت آسمان را پی درپی بر شما بفرستد و اموال و فرزندانتان 
را افزونی بخشد و باغ های سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد. عالوه بر 
این می فرماید: وای قوم من! از پروردگار خویش آمرزش بخواهید و آنگاه به درگاه او 
توبه کنید تا از آسمان بر شما باران پیایی فرستد و نیرویی بر نیروتان بیفزاید و مجرمانه 
روی برمتابید. »َواللَّذاِن یَْأتِیَانَِها ِمْنُکْم فََآُذوُهَما فَِإْن تَابَا َوأَْصَلَحا فََأْعِرُضوا َعْنُهَما إِّن اّلَ 

َکاَن تَّوابًا َرِحیًما« )نساء:16(.
4-1. بازیابی اعتماد ازدست رفته در جامعه

بازیابی اعتماد ازدست رفته در جامعه یکی از پیامدهای توبه است. خداوند دراین باره 
می فرماید: و از شما آن دو تنی که به فحشاء اقدام کنند هر دو را آزار دهید. پس اگر 
توبه کردند و نیکوکار شدند، از آنان درگذرید به راستی خداوند توبه پذیر و مهربان است 

)نساء:16(.
5-1. برخورداری از محیطی امن و آکنده از صلح و صفا

انسان به مواهب دنیایی و  الهی، مقدمه دستیابی  پاالیش از گناه و تخلق به اخالق 
ساختن جامعه ای آباد و سعادتمند است. چراکه هر کس می داند دروغ و تقلب و دزدی و 
فساد شیرازة زندگی اجتماعی را به هم می ریزد و می داند که ظلم و تبعیض و ... زندگی را 
تیره وتار می کند. پس پاک سازی دنیای وجود از آلودگی های گناه و فساد و آراستگی به 
ارزش های انسانی، جامعه را به سوی تکامل پیش می برد و محیطی امن و آکنده از صلح و 
صفا به وجود می آورد. انسان نیز از همین رهگذر می تواند بیشتر و بهتر از مواهب زندگی 
بهره مند وزندگی اش شیرین شود و این همه از آثار توبه و بازگشت به خدای متعال است. 
»تُوبُوا إِلَْیِه یَُمتّْعُکْم َمتَاًعا َحَسنًا« به سوی او بازگردید تا به طرز نیکویی شمارا بهره مند 

سازد )هود:۳(.

2. نقش توبه در رشد اجتماعی جوانان از دید بیانیه گام دوم
جامعه ایران، جامعه جوانی به شما می رود که اکثر جوانان آن تحصیلکرده دانشگاهی 



و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار می آورد؛ این، 
بیگمان محتاج جهاد و تالش است و این تالش و جهاد، بدون همراهی حکومت ها توفیق 
چندانی نخواهد یافت. اخالق و معنویت، البته با دستور و فرمان به دست نمی آید، پس 
حکومت ها نمی توانند آن را باقدرت قاهره ایجاد کنند، اما اواًل خود باید منش و رفتار 
اخالقی و معنوی داشته باشند و ثانیًا زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به 
نهادهای اجتماعی دراین باره میدان دهند و کمک برسانند؛ با کانون های ضد معنویت و 
اخالق، به شیوه ی معقول بستیزند و خالصه اجازه ندهند که جهنّمی ها مردم را بازور و 

فریب، جهنمی کنند.
ابزارهای رسانه های پیشرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانون های 
ضد معنویت و ضد اخالق نهاده است و هم کنون تهاجم روزافزون دشمنان به دل های پاک 
جوانان و نوجوانان و حتی نونهاالن با بهره گیری از این ابزارها را به چشم خود می بینیم. 
دستگاه های مسئول حکومتی دراین باره وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه 
و کاماًل مسئوالنه صورت گیرد؛ و این البته به معنی رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای 
غیر حکومتی نیست. در دوره ی پیشرو باید دراین باره ها برنامه های کوتاه مّدت و میان 

مّدت جامعی تنظیم و اجرا شود )بیانیه گام دوم انقالب، دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری، 1۳۹8(.



ایشان جوانان برای رشد در اجتماع و اعتماد به آن ها در کارهای مهم و سرنوشت ساز 
رشد معنویت در سایه خودسازی و آراسته شدن به اخالق حسنه است که یکی از عوامل 
خودسازی توبه می تواند باشد. معظم له در قسمتی از بیانیه گام دوم انقالب به افزایش 

چشمگیر معنویت و اخالق در فضای جامعه اشاره می کنند:
عیار معنویت و اخالق را در فضای عمومی جامعه به گونه ای چشمگیر افزایش داد. 
این پدیده ی مبارک را رفتار و منش حضرت امام خمینی در طول دوران مبارزه و پس 
از پیروزی انقالب، بیش از هر چیز رواج داد؛ آن انسان معنوی و عارف و وارسته از 
پیرایه های ماّدی، در رأس کشوری قرار گرفت که مایه های ایمان مردمش بسی ریشه دار 
تبلیغات مرّوج فساد و بی بندوباری در طول دوران  بود. هرچند دست تطاول  و عمیق 
پهلوی ها به آن ضربه های سخت زده و لجن زاری از آلودگی اخالقی غربی را به درون 
زندگی مردم متوّسط و به خصوص جوانان کشانده بود، ولی رویکرد دینی و اخالقی در 
جمهوری اسالمی، دل های مستعد و نورانی به ویژه جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود 
دفاع  ازجمله  میدان های سخت  در  جوانان  مجاهدت های  شد.  دگرگون  اخالق  و  دین 
مقّدس، با ذکر و دعا و روحیه ی برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای صدر اسالم را 
زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد. پدران و مادران و همسران بااحساس وظیفه ی 
سپس،  و  کندند  دل  می شتافتند  جهاد  گوناگون  جبهه های  به  که  خود  عزیزان  از  دینی 
آنگاه که با پیکر خون آلود یا جسم آسیب دیده ی آنان روبه رو شدند، مصیبت را با شکر 
همراه کردند. مساجد و فضاهای دینی رونقی بی سابقه گرفت. صف نوبت برای اعتکاف 
از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و مرد و صف نوبت برای اردوهای جهادی و 
جهاد سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد. نماز و 
حج و روزه داری و پیاده روی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجب 
بیشتر و  امروز، روزبه روز  تا  و  یافت  میان جوانان رونق  به ویژه  و مستحب در همه جا 
باکیفیت تر شده است؛ و این ها همه در دورانی اتّفاق افتاده که سقوط اخالقی روزافزون 
غرب و پیروانش و تبلیغات پُرحجم آنان برای کشاندن مرد و زن به لجن زارهای فساد، 
اخالق و معنویت را در بخش های عمده ی عالم منزوی کرده است؛ و این معجزه ای دیگر 

از انقالب و نظام اسالمی فّعال و پیشرو است.
توکل،  ایثار،  اخالص،  قبیل  از  معنوی  ارزش های  کردن  برجسته  معنی  به  معنویت 
ایمان در خود و در جامعه است و اخالق به معنی رعایت فضیلت هایی چون خیرخواهی، 
گذشت، کمک به نیازمند، راست گویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه نفس و دیگر خلقیات 
و  فردی  فعالیت های  و  همه ی حرکت ها  دهنده ی  اخالق، جهت  و  معنویت  است.  نیکو 
اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است؛ بودن آن ها، محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی، 
با برخورداری مادی، جهنم می آفریند. شعور معنوی  نبودن آن حتی  بهشت می سازد و 
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 نتیجه گیری
بنا بر آنچه در این تحقیق بیان شد، می توان گفت، توبه و بازگشت به سوی فطرت الهی، 
دری از درهای رحمت خداوند است که تنها به موجودی به نام انسان اختصاص داده تا 
همه آن ها در هر مرتبه و درجه ای که هستند به اندازه بهره وجودی خویش از آن استفاده 
کنند و اگر براثر لغزش در دام شیطان گرفتار شوند، بتوانند از این راه خود را نجات دهند. 
بندگان خود داده است لکن  به  را  توبه  بسیاری وعده پذیرش  خداوند مهربان درآیات 
توبه ای را خواهد پذیرفت که از اعماق جان و همراه با پشیمانی از گذشته باشد. در پرتو 
همین توبه حقیقی و خالصانه آثار و برکات درخشانی هم در دنیا و هم در آخرت نصیب 
شخص توبه کننده می گردد. این آثار و برکات توبه در بعد فردی و اجتماعی را می توان 
با برنامه ریزی های فرهنگی، هنری و با روش های فرهنگی، تبلیغی گسترش داد و آن ها 
به توبه ای که در عمق جان افراد نفوذ کرده و فطرت خداجوی آن ها را بیدار ساخته و 
آن ها را به اصالت خود رهنمون گردانیده، تبدیل ساخت و از این طریق جلوی بسیاری از 

مفاسد و جنایات گرفته شده و تحول و دگرگونی عظیمی در جامعه ایجاد شود.
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چکیده
ابعاد  از  می توان  را  مدیریت  موضوع  است.  ضروری  امر  یک  جوامع،  در  مدیریت 
انسان  آفرینش  برای  که  هدفی  به  توجه  با  اسالم  مکتب  قرارداد.  موردبررسی  مختلف 
الی ال مدیریت را در همین راستا تعریف می کند.  یعنی عبودیت و تقرب  لحاظ کرده، 
حضرت علی حکومت را تا زمانی مشروع می داند که در پی حق باشد؛ بنابراین جامعه 
بشریت همواره نیازمند بهره مندی از حکومت الهی است تا با استفاده از رویکرد صحیح 
در مسیر پیشرفت دین و تکامل بشر بکوشد و به هدف واالی خلقت انسان و خشنودی 
پروردگار عالم دست یابد. این مقاله درصدد بررسی رفتار مدیران از منظر نهج البالغه و 
انقالب است. هدف این نوشتار کشف آسیب های  بیانیه گام دوم و منویات رهبر معظم 
رفتاری حاکمان اسالمی از منظر نهج البالغه برای مدیران اسالمی در جهت حصول توفیق 
در مسئولیت مربوطه می باشد. روش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و به مبانی فکری 
و اندیشه حضرت علی و سیره عملی ایشان در سیاست پرداخته است. در این مقاله اخالق 
سیاسی حاکمان در نهج البالغه با توجه سیره و سخنان گهربار حضرت علیb همگام با 

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی موردبررسی قرارگرفته است.

واژگان کلیدی: رفتار حاکمان اسالمی، آسیب شناسی، بیانیه گام دوم، نهج البالغه.

آسیب شناسی رفتار حاکمان اسالمی در مواجه با مردم
 از منظر نهج البالغه و بیانیه گام دوم انقالب اسالمی





است.  گره خورده  جامعه  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  حیات  تاروپود  در  مدیریت 
عامل  و  بوده  مخرب  حتی  و  نماید  مختل  را  پیشرفت ها  تمام  می تواند  مدیریت  سوء 
تدبیر  محصول  دارد  وجود  درخشانی  نقطه  تاریخ  هرکجای  است.  جوامع  عقب ماندگی 
مدیران شایسته است که از دانش مناسب برخوردار بوده و یا از افکار دانشمندان بهره 
است  نوشته شده  روایات  و  اسالم  دیدگاه  از  مدیریت  زمینه  در  که  کتاب هایی  برده اند. 
پیرامون اصل مدیریت است و در مورد سوء مدیریت یا پیامدهای مدیریت سوء مبتنی 
اصل  را  مدیریتی  مباحث  کتاب ها  این  اینکه  دیگر  نکته  پرداخته شده،  کمتر  روایات  بر 
قرار داده و به روایات به عنوان مؤید پرداخته است و در ادبیات دانشگاهی مباحثی چون 
بیماری های مدیریت و یا آسیب شناسی مدیریت و آفات مدیریت مطرح شده است. حال 
سؤال این است وظایف حاکمان اسالمی در قبال مردم جامعه از منظر نهج البالغه چیست 
و چه عواملی به آسیب و ایجاد مشکل در حاکمیت اسالمی منجر می شود؟ در این نوشتار 
سعی بر این است سیره مدیریتی حضرت علی اصل و اساس این بحث باشد همگام با 
بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که به مناسبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب منتشر شد و وجه تمایز آن همین ارتباط با متن بیانیه گام دوم و مطابق با 
فرمان ها و دستورات حضرت علیb در نهج البالغه می باشد. به بیان حکومت از دیدگاه 
امام علیb پرداخته شده است، در ادامه به تشریح عوامل آسیب زا در حکومت اسالمی 
از منظر نهج البالغه که جهل و ظلم پذیری، اختالف و پراکندگی، بی تفاوتی در یاری حق، 
ترک امربه معروف و نهی از منکر، انزوای صالحان، بی عدالتی در رفتار و توزیع بیت المال، 
ضعف نظارت و استبداد رأی حاکمان از مصادیق بارز آن می باشد پرداخته شده و در پایان 
راه های رفع آسیب با توجه به کالم گهربار امیرالمؤمنین و فرمایشات مقام معظم رهبری 

در متن بیانیه گام دوم بیان شده است.

حکومت از دیدگاه امام علیb در نهج البالغه
مطرح شده  الهی  حکومت  یک  زوایای  و  حدومرزها  نهج البالغه  ارزشمند  کتاب  در 
است. امام وجود حکومت را برای جامعه امری ضروری می داند و دراین باره می فرمایند: 
است  نیاز  بد  یا  نیک  زمامداری  به  را  مردم  فاجٍر«  او  بِرٍّ  امیر  من  للناس  البد  انه  »و 
)نهج البالغه، خطبه 40(. منظور امام از حکومت بر مردم همان نیست که در فرهنگ متداول 
تحکم،  سلطه،  با  مترادف  یعنی حکومت  می شود،  فهمیده  آن  از  امروزی  و  کهن  جهان 
bفرمانروایی و درعین حال برخورداری حاکم از امتیازات ویژه در زندگی. از دید امام

حکومت تنها شایسته کسانی است که دارای سه ویژگی در حد باال باشند، آن سه ویژگی 
عبارت اند از علم، عدالت و توانمندی: »ایها الناس اِن اََحّق الناس بهذا ااَلمرأقواُهم علیه َو 
أَعَلمهم بَِأمرالِ فیه« ای مردم سزاوارترین اشخاص به خالفت، آن کسی است که در تحقق 



مقدمه
ازآنجاکه انسان موجودی اجتماعی است و اجتماع هم یک شبکه درهم تنیده از روابط 
میان افراد انسانی است به ناچار نیازمند تدبیر و مدیریت است و به فرموده امیر مؤمنان 
بَرٍّ او فاجٍر« )نهج البالغه، خطبه 40(. مردم بالضروره محتاج  للنّاِس ِمن امیر  علیb: »البُّد 
مدیرند نیک باشد یا بد، چراکه در جامعه بدون حاکم و مدیر به دلیل هرج ومرج و ناامنی 
راه تکامل و رشد برای همگان بسته می شود. از نگاه اسالم مدیریت مطلق از آن خداوند 
است زیرا او رب العالمین است و ربوبیت او همه عالم را فراگرفته است و تمام مدیریت ها 

به مدیریت ال بازمی گردد )مکارم شیرازی،1۳۷5(.
»شمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقالب خود حراست کنید و آن را هرچه 
برای طلوع خورشید  آمادگی  و  اسالمی  نوین  تمدن  ایجاد  که  بزرگش  آرمان  به  بیشتر 
والیت عظمیf است نزدیک کنید«)بیانیه گام دوم، ص 4، بند ۲(. همواره بزرگ ترین آرمان 
بشریت به ویژه شیعیان عالم فرارسیدن دوران ظهور منجی موعود بوده و بدیهی است که 
قرار نبوده و نیست که دستیابی به این دوره طالیی از طریق معجزه الهی و بدون اراده 
و همت بشری رخ دهد و این سنت الهی است که »اِّن ال ال یُِغیُّر ما بقوٍم حتی یغیُّروا ما 
بَانُفِسُهم«)رعد:11( خداوند سرنوشت هیچ قوم و گروهی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خود، 
با  و  تغییر شرایط شوند  باید دست به کار  بشریت  تغییر دهند. پس  آنچه درونشان است 
ایجاد تمدن نوین اسالمی زمینه را برای میزبانی آن حضرت در دوران ظهور فراهم نمایند. 
مهم ترین  از  و  یکدیگر  تمدن سازی در طول  و  پردازی  سه مرحله خودسازی، جامعه 

گام ها در راستای زمینه سازی ظهور محسوب می شوند.
رهبری در متن بیانیه می فرمایند: »انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد: 
در گام نخست رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردم ساالری تبدیل کرد و 
مدیریت  کانون  در  است  و حقیقی  پیشرفت همه جانبه  که جان مایه  را  ملی  اراده  عنصر 
کشور وارد کرد و جوانان را میدان دار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریت کرد«. درباره 
سوء  از  که  مشکالتی  اما  نیست،  این  از  بیش  گفتن  به سخن  نیازی  مدیریت  ضرورت 
مدیریت حاکمان و مدیریت حاکمان سوء در طول تاریخ زندگی بشر پدید آمده ضرورت 
این بحث را روشن می کند: چرا کشورهای اسالمی از اوج قدرتی که درگذشته داشتند 
اسالمی وجود  کشورهای  در  ناامنی  بیشترین  تبدیل شده اند؟ چرا  دشمنان  ابزاردست  به 
دارد و هرروز جان و مال مردم مورد تهدید قرار می گیرد؟ چرا فرهنگ وجدان کاری و 
استفاده از فرصت ها و مصرف بهینه در کشورهای اسالمی بسیار کمرنگ است؟ و چرا 
باوجوداینکه جمعیت مسلمانان حداقل یک پنجم جمعیت دنیاست هیچ گونه تأثیرگذاری 
به  باغیرت  انسان های  که  دردآور  این مشکالت  تمام  ندارند؟  بین المللی  در عرصه های 
خاطر آن خون دل می خورند ناشی از مدیران ناالیق و وابسته در کشورهای اسالمی است.



- طهارت اقتصادی شرط مشروعیت
- ایجاد نهادهای نظارتی تیزبین و قاطع

- ایجاد صالحیت های باال در مبارزه کننده با فساد
- رفع محرومیت و شکاف عمیق طبقاتی

- جلوگیری از تبعیض، ویژه خواری و سایر مؤلفه های بی عدالتی
و  دانا  انقالبی،  مؤمن،  جوانان  طریق  از  گرایانه  عدالت  سیاست های  اجرای   -

کاردان
بایسته های کارگزاران جامعه اسالمی برگرفته از متن بیانیه گام دوم

- ایمان، پاک دستی و جهادی بودن: »همه باید بدانند طهارت اقتصادی شرط 
مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسالمی است«.

- شجاعت، حکمت و جهادی بودن: »...این ها بخشی از مظاهر عزت جمهوری 
اسالمی است که جز با شجاعت و حکمت مدیران جهادی به دست نمی آمد«.

- کارآزمودگی در کار و پرانگیزه بودن در حراست از انقالب: »شمایید که باید 
کارآزموده و پرانگیزه از انقالب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان 
والیت  خورشید  طلوع  برای  آمادگی  و  اسالمی  نوین  تمدن  ایجاد  که  بزرگش 

عظمی است نزدیک کنید«.
کردن  برجسته  معنی  به  »معنویت  معنوی:  و  اخالقی  رفتار  و  منش  داشتن   -
ایمان در خود و جامعه است  ایثار، توکل،  از قبیل اخالص،  ارزش های معنوی 
...اخالق و معنویت با دستور و فرمان به دست نمی آید، پس حکومت ها نمی توانند 

آن را باقدرت قاهره ایجاد کنند«.
- مجموعه جوان، دانا، مؤمن و متخصص میدان داران اصلی: »یک مجموعه جوان 
و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته های اقتصادی درون دولت خواهند توانست به 

این مقاصد برسند. دوران پیش رو باید میدان فعالیت چنین مجموعه ای باشد«.

آسیب شناسی
انواع انحرافات آسیب های اجتماعی  جوامع انسانی در طول تاریخ خود همواره از 
حجم  بر  که  همان گونه  می شویم،  نزدیک تر  جدید  دوران  به  هرقدر  لیکن  رنج برده اند 
رفع  جهت  در  تالش ها  میزان  بر  می شود  افزوده  تهدیدکننده  اجتماعی  آسیب های 
ناهنجاری ها و ایجاد زمینه های مناسب برای عدم بازگشت به وضعیت های نامطلوب نیز 
بیش تر می شود. امراض و اختالالت اجتماعی و فرهنگی برخالف امراض و اختالالت 
روانی جسمانی دارای تعاریف روشنی نیست و ازاین رو ممکن است یک آفت و آسیب 
برای جامعه ای آسیب و برای جامعه ای دیگر کاماًل عادی و بهنجار جلوه کند. درعین حال 



حکومت توانمندتر و داناترین به امر الهی است )نهج البالغه، خطبه 1۷۳(. حکومت از منظر امام
b تنها وسیله ای است جهت دستیابی به اهداف باالتر ازجمله اقامه عدالت اجتماعی، 
یاری مظلومان، تأمین امنیت مردم، حاکمیت دین و مسائل مهم دیگر. امام علیb نگرش 
خود را به ابزاری بودن حکومت با عبارات زیر به زیبایی نشان می دهد: »دنیاکم هذه أزه 
)نهج البالغه،  عندی ِمن عفطِه عنٍز« دنیای شما نزد من از آب بینی بزی بی ارزش تر است 
خطبه ۳(. امامb در جای دیگری دنیا را از استخوان خوک مرده در دست مرد جذامی 
پست تر می شمارد: »وال لَدنیاُکم هذه أهَوُن فی َعینی ِمن عراِق خنزیٍر فی یَِد مجذوٍم« به 
خدا سوگند این دنیای شما در دیده من از استخوان خوکی در دست بیمار جذامی پست تر 
است )نهج البالغه، حکمت ۲۳6(. روشن است که امیر مؤمنان لزوم صالحیت های اخالقی را 
برای همیشه بیان کرده و پیروان اسالم راستین را به رعایت آن ملزم ساخته است چنانکه 
انتخاب  معیارهایی  چنان  با  را  نظام  مسئولین  داشت  امکان  که  آنجا  تا  پیامبر  و  خود 
می کردند. با توجه به توصیه های حضرت، یاد خدا، یاد مرگ، تمسک به قرآن و مراقبت 
از نماز به عنوان نمونه های از توصیه های مذهبی حضرت بیان شده است و خوش رفتاری و 
امانت داری و تواضع، دوری از تکبر، میانه روی و جلوگیری از اسراف، رازداری و پوشاندن 
عیوب مردم به عنوان توصیه های اخالقی امیرالمؤمنینb مطرح شده است )نهج البالغه، نامه 
۲۷،5۳،5،6۹(. مقام معظم رهبری در متن بیانیه گام دوم چهار مرتبه از صفت کارآمد در 
ترکیب هایی شامل جوان کارآمد، نیروی انسانی کارآمد، مدیران کارآمد و دستگاه کارآمد 
استفاده می کند که ازلحاظ تحلیلی محور اصلی متن و راهکار ورود به مسائل اساسی 
آینده محسوب می شود. اشاره ایشان به اینکه »مهم ترین ظرفیت امیدبخش کشور نیروی 
انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی دینی است« ازجمله عبارات 
مندرج در متن بیانیه است که بر ضرورت کارگزاران کارآمد تصریح می کند که در قالب 
گزاره ای استنتاجی می توان این گونه تحلیل کرد که اگر ناکامی و کاستی هایی از گذشته 
تا امروز در حوزه های موضوعی مختلف کشور مشهوداست، بخش درخور مالحظه آن 
ریشه در ناکارآمدی کارگزاران آن دارد و از سوی دیگر پیش شرط و الزمه ورود به گام 
دوم مواجهه با مسائل اساسی کشور نیز وابسته به مدیران و کارگزاران کارآمد است. در 
بیانیه گام دوم فساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی به عنوان توده چرکین کشورها و نظام ها 
و  پا می کند  به  زلزله ویرانگر  بدنه حکومت ها عارض شود،  اگر در  که  قلمداد می شود 
به مشروعیت آن ها ضربه مهلکی وارد می کند. ازآنجاکه نظام جمهوری اسالمی نیازمند 
مشروعیتی فراتر از مشروعیت های مرسوم و مبنایی تر از مقبولیت اجتماعی است، در این 
رهنامه بسیار جدی تر و بنیانی تر از نیاز دیگر نظام ها به این مقوله نگریسته می شود. لذا 

برای تحقق این امر، راهبردهای ذیل ارائه می گردد:
- الزم و ملزوم بودن عدالت و مبارزه با فساد



»انقالب اسالمی ایران باقدرت و شکوه پا به میدان نهاد، دین و دنیا را در کنار هم مطرح 
کرد و آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود و چپ و راست مدرنیته از تظاهر به نشنیدن 
این صدای جدید تا تالش گسترده برای خفه کردن آن هرچه کردند به اجل محتوم خود 

نزدیک تر شدند«)بیانیه گام دوم،۳، ص 1۳۹۷(.
ج.جامعه سالم درگرو گذر از سختی ها و مشکالت

از مجموعه آیات و روایات معلوم می شود که تحقق امر نهایی و دست یابی به کماالت 
مادی و معنوی در جامعه تنها در سایه تالش و گذر از سختی ها میسراست. حضرت در 
خطبه 88 بر این حقیقت صحه گذاشته و نیل به تعالی را در سایه تحمل سختی ها می داند. 
ایشان می فرمایند: »خداوند استخوان های شکسته ی هیچ امتی را پیش از گذراندن دوران 
سختی و فشارترمیم نکرده است.« در متن بیانیه هم آمده است: »مجاهدت های جوانان 
در میدان های سخت ازجمله دفاع مقدس با ذکر دعا و ایثار همراه شد و ماجرای صدر 
اسالم را زنده کرد. پدران و مادران وهمسران از عزیزان خود دل کندند و سپس با پیکر 

خون آلود آنان روبرو شدند، مصیبت را با شکر همراه کردند«.
د. اعمال ناپسند عامل سقوط و هالکت

نهج البالغه زشت کاری ها را ازجمله عامل منع برکات الهی و درنهایت سقوط و هالکت 
امت ها برشمرده و به عنوان آسیبی جدی برای جامعه به آن اشاره کرده است: »از طنین 
فاجعه هایی که برای امت های پیشین به کیفر بدکاری های آن ها فرود آمد دوری کنید و در 
احوال نیک و بد چگونگی آن ها را به یادآورید و از اینکه به چنان سرنوشتی دچار آیید 
بهراسید« )نهج البالغه، خطبه ۲۳(. در متن بیانیه رهبری می فرمایند: »وسوسه مال و مقام حتی 
در علوی ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین کسانی را لغزاند. 
پس خطر بروز این تهدید در جمهوری اسالمی که روزی مدیران و مسئوالنش مسابقه 

زهد و ساده زیستی می دادند هرگز بعید نبوده و نیست.«
ه. گشایش، عزت و امنیت در سایه ایمان

حضرت ضمن دعوت مؤمنان به تأمل در احوال گذشتگان به این نکته توجه می دهد 
که در دوران طاغوت ها و فراعنه کسانی که صبوری پیشه کنند و از سوء رفتار آن ها به 
خدا پناه ببرند گشایش و عزت الهی را به ارمغان می برند. در سرگذشت مؤمنان پیشین 
نیک بیندیش که در سختی ها چگونه بودند...فرعون های زمان، آن ها را به بردگی گرفته 
بودند... تا این که خداوند تبارک وتعالی دید که آنان در محبت او تمام نامالیمات را تحمل 
می کنند پس تنگنای گرفتاری هایشان را به گشایش و خواری شان را به عزت تبدیل کرد 
و از کرامت خداوندی چندان بهره بردند که در عالم، همه آرزوی رسیدن به آن را ناممکن 
می دانستند )نهج البالغه، خطبه ۲۳(. مقام معظم رهبری می فرمایند: »صحنه های جهانی امروز 
شاهد پدیده هایی است که تحقق یافته یا در آستانه ظهورند: تحرک جدید نهضت بیداری 



وظیفه شناسایی و تشخیص آسیب های فرهنگی در جوامع دینی ازآن رو که عناصر دینی 
با عناصر فرهنگی درآمیخته اند و فرهنگ جامعه شکل دینی است تا حدی آسان به نظر 
می رسد چراکه معیارها و ضوابط دینی برگرفته از قرآن و سنت عمدتًا ثابت و الیتغیر است. 
ازآنجاکه بحث این مقاله آسیب شناسی در جامعه دینی است و نهج البالغه به عنوان یکی از 
منابع معتبر در مجموعه منابع دینی عهده دار تحلیل های عقالنی اجتماعی و ازجمله توجه 
به آفات و آسیب های زندگی اجتماعی می باشد، لذا در این زمینه از این کتاب شریف 
و گفتار گهربار امام علی بهره برداری شده، به ویژه که بخش زیادی از گفتار حضرت در 
دورانی است که مردم جامعه حکومت دینی را تجربه کرده و آن حضرت حاکمیت آن را 
به عهده دارد. بررسی علل و عوامل انحراف جامعه دینی به طور اساسی مبتنی بر شناخت 
و بررسی مجموعه ای از مبانی و پیش فرض هایی است که عمدتًا در جهان بینی دین قابل 
بازیافت است. نهج البالغه در کنار قرآن کریم یکی از محدود منابعی است که به بسیاری 
از این مبانی پرداخته و در این جهت توانسته است روزنه ای بر صاحبان اندیشه بازنماید 
که از آن جمله بحث از سنت ها و قوانین الهی که بر حیات بشری و تاریخ او حاکم است. 
عمده سنت های  ویژگی  قرآن سه  در  تاریخ  کتاب سنت های  در  محمدباقر صدر  شهید 
اجتماعی تاریخی را این گونه بیان می کند که این سنت ها منتسب به خداوندند، سنت های 
الهی قابل تحویل و تبدیل نیستند و پذیرش قانونمندی روابط اجتماعی و حوادث تاریخی 
هیچ گونه ناسازگاری با مختار بودن انسان ندارد )آقایی،1۷5، ص 1۳80(. سنت ها و قوانین 

حاکم بر جامعه از نگاه حضرت علی در نهج البالغه این گونه بیان شده است:
الف. هدایت همیشگی در جامعه بشری

حضرت علی در نهج البالغه به تبع قرآن حکیم هدایت الهی را به طور مستمر شامل حال 
انسان ها دانسته می فرماید: »راستی که اگر دیده بگشایید، حقیقت در نگاهتان نشانده اند و 
اگر گوش فرادارید حقایق الزم را در گوشتان فرو خوانده اند و اگر هدایت را پذیرا باشید 
شمارا ره نموده اند« )نهج البالغه، خطبه ۲0(. »انقالبیون اسالمی بدون سرمشق و تجربه آغاز 
کردند و ترکیب جمهوریت و اسالمیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن جز با هدایت 
الهی و قلب نورانی و اندیشه بزرگ امام خمینی به دست نیامد«)بیانیه گام دوم،5، ص 1۳۹۷(.

ب.آزمایش حتمی و دائمی
بشر به حکم ضرورت در سرتاسر زندگی از آغاز تا پایان تحت آزمایش الهی است. 
ازاین رو تمام اعمال او محکی است برای سرنوشت ابدی او که در بخش های گوناگون 
به  نامه ای است که حضرت  از آن را در  نمونه ای  نهج البالغه می توان رّد آن را گرفت. 
معاویه نوشته در آن یادآوری می کند: بیگمان خدای سبحان دنیا را مقدمه ای برای زندگی 
پس ازآنجا قرار داده و آن را برای مردم بوته آزمونی ساخته تا هرآن که را نیکوکارتر 
است بازشناسد...و ما در این دنیا آمده ایم تا به آن آزمون شویم )نهج البالغه، نامه 55(. 



از  بخشی  در  علی  محققین، 1۳۷5(. حضرت  )گروه  می باشد  و جوامع  اعصار  تمام  در  بشر 
وصیت خود به امام حسن می فرمایند: »بر پایه رویدادهای تاریخی گذشته در مورد آینده 
می فرماید:  همین وصیت نامه  از  دیگری  بخش  در  یا  و  نامه ۳1(؛  کن«)نهج البالغه،  استدالل 
»فرزند عزیزم هرچند که من به اندازه تمام نسل های گذشته عمر نکرده ام اما در کار آنان 
نیک نگریسته ام و در اخبارشان اندیشیده ام و در میان آثار به جای مانده از آنان گردیده ام 
آن چنان که خود یکی از آنان شده ام«؛ و یا در خطبه دیگری حضرت به این نکته اشاره 
را  گذشتگان  که  جونان  می راند  را  آیندگان  زمانه  بی گمان  خدا  بندگان  »ای  که:  دارد 
را  آینده اش  دنیا  گذشته  »از  فرمودند:  به حارث حمدانی  هم  توصیه ای  در  راند«)همان( 
چراغ عبرتی بساز، چراکه پاره های تاریخ با یکدیگر همانند باشند و درنهایت پایانش به 

آغازش می پیوندد«)نهج البالغه، خطبه 56(.
 

علل آسیب
  الف( جهل

همسان  او  عمر  با  بشر  زندگی  در  نادانی  و  جهل  تخریبی  نقش  گفت  بتوان  شاید 
جهالت  یا  و  مستبد  حاکمان  جهالت  یا  بی فرهنگ  اقوام  و  قبایل  جهالت  از  اعم  است، 
همراه با تظلم انسان هایی که به این حاکمیت تن می دهند. در بخش هایی از نهج البالغه 
جهل به عنوان یکی از عوامل سقوط و نابسامانی تلقی شده است: »ای بندگان خدا بر 
جهل خویش تکیه نکنید و بر یوغ هوس هایتان گردن منهید که هرکه چنین کند بر لبه ی 
از  از گذر  نامه 6۹(. در بخشی دیگر پس  البالغه،  پرتگاهی سست جای گرفته است«)نهج 
دوران خلیفه ی دوم در هنگام تشکیل شورای خالفت وضعیت پیش آمده را معلول جهل 
و نادانی دانسته ضمن دعوت دیگران به اطاعت از خود می فرماید: »در آینده ای نه چندان 
دور جریان خالفت را به سرنوشتی دچار می بینید که شمشیرها آخته و عهد و پیمان ها 
شکسته خواهد شد چنان که گروهی از شما درحالی که جاهالن گذشته را پیرو هستید، 
گمراهانی را رهبر شوید.« و باالخره حضرت در خطبه ی قاصعه ازجمله عوامل عمده ی 
وحدت شکن را جهالت دانسته و تفرقه بین امت واحده را ناشی از روی آوردن به نادانی 
می داند: »زنهار که اینک دست از رشته ی طاعت کشیده اید و با احکام جاهلیت بر دژ 
الهی که فرا گردتان کشیده شده است شکاف وارد آورده اید.« مقام معظم رهبری در متن 
بیانیه به همین نکته اشاره می کنند: »دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور 

است. روی دیگر دانایی، توانایی است«)بیانیه گام دوم،۹، ص 1۳۹۷(.
ب( ظلم و ظلم پذیری

و  جامعه  در  ظالمانه  روابط  وجود  که  است  این  گویای  از سخنان حضرت  بخشی 
نیستی جامعه را فراهم می کند. در روابط  به ظلم، زمینه ی هالکت و  همچنین تن دادن 



قدرتمندانه  حضور  گسترش  امریکا،  سلطه  برابر  در  مقاومت  الگوی  اساس  بر  اسالمی 
این ها  و  در سراسر جهان سلطه  آن  وسیع  بازتاب  و  آسیا  در غرب  اسالمی  جمهوری 

بخشی از عزت جمهوری اسالمی است«)بیانیه گام دوم،۳، ص 1۳۹۷(.
و.مستضعفان وارثان زمین

اگر یکی از اهداف عالی حکومت اسالمی و جامعه ی دینی و جهت حرکت آن رهانیدن 
بشریت از استضعاف باشد علی علیه السالم نیز به تبع قرآن یادآور می شوند که دنیا پس از 
سرکشی و چموشی هایی که علیه خوبان دارد، درنهایت با آن سر سازش خواهد گذاشت: 
»دنیا از پس دورانی که سرکشی کند با ما همچون اشتری چموش با فرزند خود مهربان 
أَن  »نُریُد  کردند  تالوت  را  آیه  این  اینجا حضرت  در   .)۲۳ )نهج البالغه، خطبه  شد«  خواهد 
الوارثین«)قصص:5(. »در  نَجَعَلُهُم  َو  اَئِّمه  نَجَعَلُهم  الّذیَن استُضِعفوا فِی ااَلرِض و  نَُمّن عَلی 
گام نخست رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم ساالری تبدیل 

کرد«)بیانیه گام دوم،6، ص 1۳۹۷(.
ز.پیروی و اطاعت از اهل بیت تنها راه نجات جامعه انسانی

در بخش هایی از نهج البالغه آنجا که حضرت درصدد معرفی پیامبر گرامی و توصیف 
اهل بیت و همچنین شخص خود می باشد این گونه برداشت می شود که سرنوشت آینده ی 
حکومت های جهان تن دادن به پیروی از سنت اهل بیت خواهد بود. آنجا که می فرماید: 
باد-  خاندانش  و  او  بر  خدا  درود  که  محمد-  آل  با  که  نیست  هیچ کس  امت  این  »از 
شانه به شانه بساید و آن دیگران که همواره ریزه خوان نعمت ایشان هستند هرگز نمی توانند 
به سویشان  تندروان  هستند،  دین  زیرساخت  و  پایه  این خاندان  که  بزنند  پهلو  آنان  با 
بازآیند و واپس ماندگان کند رفتار ناگزیرند که خود را به ایشان برسانند«)نهج البالغه، خطبه 
۲۳(. »و دشمنی ها با همه شدت آغاز شد و اگر نبود قدرت ایمان و انگیزه این ملت و 
رهبری آسمانی تأییدشده ی امام عظیم الشأن ما، تاب آوردن در برابر آن همه خصومت و 

شقاوت و خیانت امکان پذیر نمی شد«)بیانیه گام دوم،5، ص 1۳۹۷(.

عوامل آسیب
در اینجا پیش از بررسی علل و عوامل انحطاط و آسیب شناسی آن مناسب است تا 
از نظرگاه حضرت علی علیه السالم ویژگی مشترک جوامع یعنی اشتراک همه در قوانین 
جامعه شناختی موردمطالعه قرار گیرد. بامطالعه منابع دینی و روایی و بررسی گفته های 
جامعه شناسان و مردم شناسان معلوم می شود که سیر حرکت امت ها در طول تاریخ نظیر 
هم و یکسان است. به این معنا که انسان ها در طول حیاتشان صرف نظر از تعلقات طبیعی، 
جغرافیایی، نژادی و ملیتی و همچنین صرف نظر از انتساب به زمان و عصر خاصی، مسیر 
مشترکی طی می کنند. از این نظر شباهت و تکرر، وجه مشخص رفتار عمومی و نوعی 



زمام  و  دار خود چیره شود  زمام  بر  ملت  »هنگامی که  می فرماید:  یکدیگر  بین  انصاف 
دار از در زورگویی درآید، اختالف کلمه روی می دهد نشانه های جور آشکار می شود، 
دغل کاری در دین افزایش می یابد و راه های اصلی سنت بی رهرو می ماند، هوا و هوس 
مبنای عمل قرار می گیرد و احکام به تعطیلی کشانده می شود«)نهج البالغه، خطبه ۲۳4(. درواقع 
حضرت عدم هماهنگی در رعایت حق میان والی و مردم را از مصادیق اختالف تلقی 
کرده درعین حال آن را تشدیدکننده ی اختالف و درگیری بین مردم و حکومت می داند. 
در متن بیانیه هم به این مهم اشاره شده است: »...تنها انقالبی است که یک چله پرافتخار 
را بدون خیانت به آرمان هایش پشت سرنهاده و در برابر همه وسوسه هایی که غیرقابل 
مقاومت به نظر می رسیدند از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده است«)بیانیه 

گام دوم،1۳۹۷، ص ۳(.
د( بی تفاوتی در یاری حق

یکی دیگر از عوامل گسترش انحرافات اجتماعی بی تفاوتی در یاری حق، سهل انگاری 
و تسامح در احقاق حقوق مظلومان است. ازاین رو حضرت در گفتار متعددی مردم را 
از خطر بی تفاوتی آگاه ساخته، داشتن روحیه ی مبارزه و عدم سکوت در مقابل ظلم را 
یادآور شده اند: »ای مردمان اگر شما در یاری حق بی اعتنا نمی ماندید و در کوباندن قاتل 
سستی نمی کردید کسانی که هم سنگ شما نبودند در شما طمع نمی کردند و اینان که امروز 
در برابر شما نیرو گرفته اند چنین نیرومند نمی شدند؛ اما افسوس که به سردرگمی دچار 
آمدید! به جان خودم سوگند این سردرگمی هرروز بیشتر خواهد شد چراکه شما حق را 
پشت سر نهادید و به دورترین و بیگانه ترین کسان پیوستید«)نهج البالغه، خطبه 16(. همچنین 
در خصوص بی تفاوتی مردم در برابر آسیب های اجتماعی می فرماید: »فساد چهره نموده 
دل زدگی  »هرگاه  برنمی خیزد«)نهج البالغه، خطبه ۲16(.  تغییرش  و  انکار  به  کسی  اما  است، 
پیش آمده از روی گردانی مسئوالن از ارزش های دینی بوده است و نه از پایبندی به آن ها 

و کوشش برای تحقق آن ها«)بیانیه گام دوم،1۳۹۷، ص ۳(.
ه( ترک امربه معروف و نهی از منکر

تواصی به ارزش ها، هنجارها و معروف های جامعه و تناهی از بدی ها و منکرهای 
از  را  آن  و  می افزاید  معنوی  و  باطنی  نظام  شیرازه  و  استحکام  و  قوت  بر  اجتماعی، 
از خطبه قاصعه می فرماید:  آسیب پذیری مصون می دارد. دراین باره حضرت در بخشی 
»به درستی که خداوند سبحان دوران گذشته را مورد لعن قرار نداد مگر به سبب آن که آنان 
امربه معروف و نهی از منکر را ترک کردند. پس او سفیهان را به سبب ارتکاب معصیت 
و به سبب ترک بازداشتن، آن ها را مورد لعن قرار داده است« )نهج البالغه، خطبه 166(؛ و در 
را وامگذارید  منکر  از  نهی  فرمودند »امربه معروف و  فرزندشان  به  نامه 4۷ در وصیتی 
که بدترین شما حکمرانی بر شمارا به دست می گیرند، آنگاه هرچه دعا می کنید از شما 



اجتماعی ظلم حاکی از توزیع نامساوی و تقسیم ناعادالنه ی ارزش های مطلوب نژادی 
افراد جامعه از  خاص و محروم ماندن سایر اصناف از دستیابی به آن و محروم کردن 
اظهارنظر در مورد امور مهم سیاسی و حوادث مهم اجتماعی بیانگر وجود ظلم در جامعه 
است. در این رابطه حضرت در مقام بیان بعضی از علل انقراض اقوام گذشته می فرماید: و 
اما بعد همانا حاکمان ظالم که پیش از شما بودند هالک شده اند آنان حق مردم را ندادند 
و یا با رشوه خریدند و به راه باطلشان بردند و آنان نیز پیروی کردند )نهج البالغه، خطبه 5۹(. 
»نماد پر ابهت و باشکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران 
جهان و در رأس آن ها امریکای جنایتکار و جهان خوار روزبه روز برجسته تر شد«)بیانیه 
گام دوم،۹، ص 1۳۹۷(. همچنین در بخشی از نامه حضرت به مالک آمده است »ای مالک 
هرگز مباد که خود بگویی مرا فرمانروایی داده اند، فرمان می دهم و باید بی درنگ اجرا 
شود که این سیاه کننده ی دل، ویرانگر دین و عامل نزدیکی به انفجارها است و هیچ چیز 
همچون ستمگری نعمت خدا را دگرگون نمی کند و کیفر او را نزدیک نمی سازد که خداوند 

شنوای دعای ستم دیدگان و در کمین ستمگران«.
ج( اختالف و پراکندگی زمینه ی شکست ملت

شهید مطهری در کتاب جامعه و تاریخ درزمینه ی علل و عوامل انحطاط جامعه چهار 
نیز  عامل عمده را در این زمینه مورد تأکید قرار داده و آیات قرآنی ناظر به آن ها را 
یادآور شده است که عبارت اند از بی عدالتی و ظلم، تفرقه و پراکندگی، ترک امربه معروف 
و نهی از منکر و گسترش فساد )مطهری،1۳۷۷، ج ۲، ص 458(. از این مجموعه عوامل شاید 
مسئله ی تفرقه و پراکندگی بیشترین ضریب را داشته باشد، لذا است که در سراسر خطبه 
قاصعه مسئله ی اتحاد و اختالف اساسی ترین محوری است که بر آن به عنوان پیروزی 
است  مشهود  این خطبه  در  که  قابل توجهی  نکته ی  است.  شده  تکیه  جوامع  و شکست 
با استکبار است، به این معنا که اتحاد طبیعی آنگاه پیش می آید که  ارتباط این مسئله 
رهبران جامعه از استکبار و خودمحوری وارسته باشند و از در دوستی با مردم درآیند و 
به جز خدمت هدف دیگری مطرح نباشد و چنین است که انگیزه های شخصی و طبقاتی 
که از آن به عنوان زمینه های اصلی پراکندگی یاد می شود همه در خداپرستی حل شود 
بخشی  در  بود. حضرت  خواهد  پراکندگی ها  زمینه ی  استکبار  نموده ای  ناگزیر  اگرنه  و 
را درهم  پیشین  امت های  فقرات  که ستون  قاصعه می فرماید: »از هر جریانی  از خطبه 
شکست اجتناب کنید... اینک با دقت به سرنوشت و پایان کار ایشان بنگرید، هنگامی که 
پراکندگی فراز آمد و شعارها و باورها دوگانه شد و اختالف شاخه شاخه شان کرد، خداوند 
تنها  بازگرفت و  از آن  فراوانش را  نعمت های  بیرون آورد و  تنشان  از  تن پوش کرامت 
غصه و خبرشان شمارا باقی ماند تا عبرت آموزان شمارا پندی باشد )معادی خواه،1۳۷۲، 
ج 1، ص 4۳6(. حضرت در بخشی دیگر از سخنان ضمن دعوت والی و مردم به رعایت 



بعضی از مدیران خود را صاحب اختیار و مالک بیت المال می دانند و در مصرف بیت المال 
نشان می دهد   bبررسی سیره مدیریتی حضرت علی ندارند. درحالی که  را  دقت الزم 
ایشان نسبت به بیت المال بسیار دقیق بودند. از سخنان آن حضرت است به عبد ادلّه بن 
جمعه که از شیعیان بود و در ایام حکومت آن جناب به محضرش آمد و درخواست مالی 
کرد، فرمود: قطعًا این مال نه از من است نه از تو، بلکه غنیمت مّلت اسالم و اندوخته 
ایشان و نتیجه شمشیر آنان در جبهه هاست. اگر با آنان در جهادشان شریک بودی تو 
را هم نصیبی همچون آنان است، وگرنه محصول زحمت آنان برای دهان دیگران نیست.  
آقا علیb در خطبه ای با تأکید و قسم بیان می فرماید که هرگونه تصرف در بیت المال 
به فقرا باشد. »به خدا قسم اگر شب را  ظلم و حرام است هرچند کمک بدون ضابطه 
به بیداری به روی خار سعدان به روز آرم و با قرار داشتن غل ها و بندها به بدنم روی 
زمین کشیده شوم، پیش من محبوب تر است از اینکه خدا و رسولش را در قیامت مالقات 
کنم درحالی که به بعضی از مردم ستم نموده و چیزی از مال بی ارزش دنیا غصب کرده 
به سوی کهنگی و پوسیدگی  به سرعت  برای وجودی که  به کسی ستم کنم  باشم! چگونه 
امام   .)5۳ نامه  می شود؟!«)نهج البالغه،  طوالنی  خاک  توده  زیر  در  اقامتش  و  می رود  پیش 
خامنه ای درباره عدالت می فرمایند: »عدالت در صدر هدف های اولیه همه بعثت های الهی 
است و در جمهوری اسالمی نیز دارای همان شأن و جایگاه است، این کلمه ای مقدس 
در همه زمان ها و سرزمین هاست و به صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولی عصر

f میسر نخواهد شد ولی به صورت نسبی همه جا و همه وقت ممکن و فریضه ای بر 
عهده همه به ویژه حاکمان و قدرتمندان است. جمهوری اسالمی ایران در این راه گام های 
بلندی برداشته است که قباًل بدان اشاره ای کوتاه رفت و البته در توضیح و تشریح آن باید 

کارهای بیشتری صورت گیرد«)بیانیه گام دوم،1۳۹۷، ص 16(.
ح( ضعف نظارت

بسیاری از انسان هایی که گناه نمی کنند، به خاطر ترس از پیامدها، مجازات و بی آبرو 
شدن است؛ بنابراین ترس از پیامدها در کنار فراهم نبودن زمینه گناه، مهم ترین عامل ترک 
گناه است؛ بنابراین مسئوالنی که با بی برنامگی و نداشتن نظارت، زمینه لغزش کارکنان را 
فراهم می کنند، هیچ صالحیتی برای مدیریت ندارند. چون پیش بینی انحرافات و پیشگیری 
از آن نشانه مدیریت صحیح است وگرنه دیدن جرم بعد از وقوع، همانند دیدن ماه در 
شب چهارده است در این صورت مقابله بعد از وقوع به معنای از دست دادن نیروهاست. 
نظارت  نبود  است.  پیشگیری  آن  از  مهم تر  ولی  شود  رسیدگی  تخلفات  به  باید  اگرچه 
موجب  امانت داری،  رفتن  بین  از  و  وقوع جرم  است.  امانت داری  رفتن  بین  از  موجب 
می فرمایند:   bعلی می شود. حضرت  بی اعتمادی  گسترش  و  مردم  در  ناامیدی  ایجاد 
»جاسوسانی از اهل راستی و وفا بر آنان بگمار، زیرا بازرسی پنهانی تو از کارهای آنان 



پذیرفته نمی شود.« در بیانیه گام دوم رهبر انقالب خطاب به جوانان می فرمایند: »عزیزان، 
برداشتن  دانست...برای  نمی توان  دیگران  به  سپردن  گوش  یا  باتجربه  جز  را  ندانسته ها 
گام های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت«)بیانیه 

گام دوم،1۳۹۷، ص ۳(.
و( حاکمیت نااهالن و انزوای صالحان

ازجمله پیامدهای انزوای صالحان حضور حکومت نااهالن در جامعه است که کم ترین 
پیامد آن سقوط ارزش های اجتماعی، دینی و آغاز سقوط و انحراف جامعه است. حضرت 
خطاب به مردمی که مکرر سرپیچی از دستوراتش داشته اند می فرماید: »من شمارا به سوی 
حق می رانم اما شما از آن گریزانید جونان رمیدن بزها از غرش شیران. هیهات که با شما 
بتوانم از چهره عدالت پرده برگیرم یا کژی های حق را راست کنم...«)نهج البالغه، خطبه 1۷8(. 
همچنین در پی تشریح وضعیت نامطلوب جامعه پس از پیامبر و تحریف مسیر خالفت 
می فرماید: »اما همین که خدا رسول خداـ که درود خدا بر او و خاندانش بادـ فرا خویش 
نفوذی  عناصر  بر  و  فرورفتند  انحراف  مغاک  در  و  گراییدند  او پس  به  گروهی  خواند، 
جاهلیت تکیه زدند و به بیگانگان پیوستند و ساختار اسالم را از بنیاد جابجا کردند و در 
جایگاه غیرش نهادند. بدین سان سرگردان وادی حیرت شدند، گروهی از همه چیز بریدند 
و به دنیا تکیه زدند و گروهی در صفی جدا در برابر دین ایستادند«)نهج البالغه، خطبه 1۳1(. 
همواره به حضرت در دوران خالفت گزارش می رسید که سلطه یافتن یاران معاویه بر 
شهرها را تأکید می کرد. ویاران حضرت شکست خورده نزدش بازگشته بودند، در چنین 
که  گزارش رسیده  من  »به  فرمود:  و  رفت  کرسی خطابه  بر  دردآلودی حضرت  فضای 
بُسر بر یمن چیره شده است. به خدا سوگند که با چنین اوضاع و احوالی آینده را چنین 
می بینم که آنان با استفاده از نقطه ضعف های شما دولت را در اختیار گیرند! چراکه آنان بر 
محور باطل خویش جمع اند و شما از محور حقتان پراکنده اید. آنان درراه باطلشان مطیع 
رهبر خویش اند و شما درراه حق خود از رهبرتان سر می تابید...شما خیانت را به جایی 
رساندید که اگر به یکی از شما اعتماد کنم و قدحی چوبین به او بسپارم نگرانم دسته آن را 
برباید«)نهج البالغه، خطبه 150(. رهبری در بیانیه به چالش با مستکبران اشاره می کنند: »ایران 
مقتدر امروز هم مانند آغاز انقالب با چالش مستکبران روبه رو است اما با تفاوتی کاماًل 
معنادار...و اگر آن روز گمان امریکا آن بود که بتند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما 
و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسالمی و ملت ایران فائق آید، امروز برای مقابله سیاسی 
و امنیتی با جمهوری اسالمی، خود را محتاج یک ائتالف بزرگ از ده ها دولت معاند یا 
مرعوب می بیند و البته بازهم در رویارویی شکست می خورد«)بیانیه گام دوم،1۳۹۷، ص 11(.

ز( بی عدالتی در رفتار و توزیع بیت المال
ندارد.  وجود  آن  مصرف  نحوه  و  بیت المال  اهمیت  به  نسبت  نگرش صحیحی  متأسفانه 



کرده اصالح آنان را درگرو اصالح بخش های دیگر دانسته به گونه ای که آن بخش ها نیز 
در صورتی به صالح خواهند بود که حکومت توجه خود را بدان معطوف دارد، چراکه 
تنها حکومت دینی است که می تواند در سایه ی چنین فرصتی احقاق حق دیگران نماید. 
»بدان که ملت ترکیبی از قشرهای گوناگون است و هر جزء آن جزء در پیوند با جزء 
دیگر سامان نمی یابد و بخشی بی نیاز از بخشی دیگر نیست... و خداوند سهم خاص هر 
یک از آنان را در کتاب خود و سنت پیامبرش رقم زده در جایگاه بایسته اش نشانده که 
به عنوان پیمانی از او نزد ما سپرده است«)نهج البالغه، نامه 5۳(. در بخشی دیگر حاکمیت عدل 
را منجی بشر و دین دانسته و اصالح زمان و مکان را نیز درگرو این حاکمیت می داند 
»خداوند حقوق متقابل در روابط اجتماعی انسان ها را بخشی از حقوق خود رقم زده که 
بزرگ ترین بعد آن حقوق متقابل مردن و زمامداران است... پس هرگاه ملت حق والی را 
و والی حق مردم را بپردازد، حق در میان آنان شکوه میابد، راه های دین استوار می گردد. 
وارد شود  زورگویی  در  از  و حاکم  دار خود چیره شود  زمام  بر  ملت  هنگامی که  ولی 
اختالف کلمه رخ می دهد، نشانه های ظلم آشکار می گردد و هوا و هوس مبنای عمل قرار 

می گیرد و احکام به تعطیلی کشیده می شوند«)نهج البالغه، خطبه ۲0۷(.
در این فراز از سخنان حضرت به حدی نقش حکومت در اصالح جامعه و سامان دهی 
آن روشن و مسلم است که کمتر آگاهی دراین باره دچار شک و تردید می شود. »... در 
از  و  بتپد  را  رفع محرومیت  برای  باید  دائم  به طور  اسالمی دل های مسئوالن  جمهوری 
شکاف های عمیق طبقاتی به شدت بیم ناک باشد. در جمهوری اسالمی کسب ثروت نه تنها 
جرم نیست که مورد تشویق نیز هست اما تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن 
به ویژه خواری و مدارا با فریب گران اقتصادی که همه به بی عدالتی می انجامد به شدت 
ممنوع است و همچنین غفلت از قشرهای نیازمند به هیچ رو موردقبول نیست«)بیانیه گام 

دوم،1۳۹۷، ص 11(.
ج( حاکم عادل مجری عدالت اجتماعی

سقوط  عمده ی  عوامل  ازجمله  ظلم  وجود  و  عدالت  فقدان  شد  بیان  که  همان گونه 
است. ازاین رو تحقق عدالت اجتماعی از عوامل عمده ی سالمت بخشی به جامعه خواهد 
بود که در نگاه حضرت علی علیه السالم تنها در سایه حکومت صالح می توان به عدالت 
اجتماعی رسید. ایشان در نامه ای به یکی از عمال مورد اعتماد خود که پس از چندی 
راه خیانت در پیش گرفت می نویسد: »تقوای الهی پیشه کن و اموال این مردم شریف را 
به آنان بازگردان که اگر چنین نکنی و خداوند بر تو چیره ام کند، در پیشگاه خدا عذری 
روشن خواهم داشت و بی اندکی تردید با شمشیر خویش خواهمت زد«)نهج البالغه، نامه 41(. 
همچنین در فراز دیگری درباره ی بازگرداندن زمین هایی که عثمان به ناحق بخشیده بود 
فرمود: »به خدا سوگند اگر بدان قطایع دست یابم حتی اگر به کابین زنان رفته باشد یا 



سبب امانت داری ایشان و مدارای با رعیت است«)نهج البالغه، نامه 5۳(. مقام معظم رهبری هم 
در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی اشاره می کنند که دستگاه های نظارتی و دولتی با قاطعیت 

و حساسیت باید از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن در جامعه مبارزه کنند.
ط( استبداد رأی

مشورت دارای فوایدی از قبیل باال رفتن کیفیت و کمیت کارها، احترام به نظر دیگران، 
ایجاد محبت بین کارکنان و مدیران، مشارکت بیشتر در تصمیمات خصوصًا پیشنهاد هایی 
که توسط خودشان صورت می گیرد، احساس مفید بودن، شناخت نقطه ضعف ها و موانع 
که  نظریاتی  نپذیرفتن  و  بی توجهی  می باشد.  و...  تصمیم  یک  زوایای  همه  بررسی  کار، 
برای مدیر درست بودن و راهگشا بودن آن روشن است، نوعی استبداد رأی است. انسان 
خودپسند و خودخواه، نظر خود را بهترین نظر می داند در کنار این باور، نظر همه را اشتباه 
دشمن  »بدان خودبرتربینی  نمی دهد.  ترجیح  نظر خود  بر  را  نظری  هیچ  لذا  می پندارد. 

درست اندیشی و آفت عقل است«)نهج البالغه، نامه 5۳(.

راه های رفع آسیب
موفقیت  و  کارآمدی  در  باید  را  آسیب ها  رفع  در  اسالمی  حکومت  حاکمان  نقش 
حکومت به ویژه نوع دینی آن که قانون الهی مبنای مشروعیت و اجرای قوانین الهی تنها 
وظیفه آن است، دانست. در موارد ذیل این نقش از نگاه نهج البالغه و همگامی آن با بیانیه 

موردتوجه قرارگرفته است.
الف( بقا و حفظ دین در سایه اسالمی بودن حاکم و حکومت

با توجه به نقش حکومت در محافظت از ارزش ها و هنجارهای عالی انسانی ازآنجاکه 
متعالی ترین این ارزش ها در سایه وحی الهی به بشر عطاشده حکومت اسالمی به عنوان 
حافظ دین و شریعت الهی یکی از حامیان عمل به ارزش های دینی و گسترش آن در 
قالب هنجارهاست. حضرت در نامه ای به یکی از کارگزاران خود به عنوان حامی دین 
اسالم می نویسد: »بی گمان تو از معدود کسانی هستی که در برپایی دین و پاس داری 
همت  بدان  آنچه  با  برخورد  در  پس  تکیه دارم.  نیرویشان  به  سرزمین  این  مرزهای  از 
می گماری از خدا یاری جوی و سختی و قاطعیت را با نرمی و انعطاف درآمیز«)نهج البالغه، 
نهاد، چهارچوب ها را  میدان  به  پا  باقدرت و شکوه  ایران  خطبه ۲5(. »...انقالب اسالمی 
شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح و آغاز 
فصل جدیدی را اعالم نمود...عیار معنویت و اخالق را در فضای عمومی جامعه به گونه ای 

چشم گیر افزایش داد«)بیانیه ی گام دوم، 1۳۹۷، ص 6(.
ب( اصالح مردم و توجه به طبقات مختلف جامعه

حضرت علیb در بخشی از نامه خو به مالک وی را متوجه طبقات گوناگون جامعه 



در همین باره به مالک می نویسد: »برای داوری بین مردم افرادی را برگزین که نزد تو 
برترین هستند آنانی که امور گوناگون در تنگنایشان نگذارد، برخورد خصمانه طرف های 
را  خویش  بخشش  نفشارند...دست  پای  خود  لغزش  در  نیاورد،  خشمشان  به  درگیر 
چنانشان بگشای که نیاز خود را پاسخ گو باشند و بر مردم کمتر نیازمند« )نهج البالغه، نامه 
5۳( »همه باید بدانند طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه حکومت جمهوری اسالمی 
باید از شیطان حرص بر حذر باشند و از لقمه حرام بگریزند و از خداوند  است. همه 
دراین باره کمک بخواهند...این مبارزه نیازمند انسان هایی باایمان و جهادگر و منیع الطبع 
تالش  از  است  اثرگذاری  بخش  مبارزه  این  است.  نورانی  دل هایی  و  پاک  دستانی  با 
گام  )بیانیه  کاربرد«  به  عدالت  استقرار  درراه  باید  اسالمی  نظام جمهوری  که  همه جانبه ای 

دوم،1۳۹۷، ص 11(.
و( وحدت کلمه در سایه حکومت اسالمی

همان گونه که یادآوری شد پراکندگی و تفرقه یکی از آسیب های جدی و ریشه ای 
است که در صورت عدم برخورد جدی از ناحیه ی حکومت، اساس نظام اجتماعی را 
شاهد  باید  که  است  آنجا  »و  می فرمایند:  دراین باره   bمی گسلد. حضرت علی هم  از 
ناسازگاری گذاشته،  باهم سر  کمتر ذهنی خطور می کند و همه  به  که  بود  دشمنی هایی 
هیچ کسی به کسی مطمئن نخواهد بود و همه به سرگردانی دچار خواهند شد. در چنین 
محیطی کرهای صاحب گوش و کوران صاحب چشم یافت می شوند که نه در برخوردها 

صداقتشان هست و در هنگام گرفتاری برادرانی مورد اعتمادند«)نهج البالغه، نامه 5۳(.
از بین بردن چنین وضعیت اسف باری نیاز به یک دستگاه حکومتی کارآمد و صالح 
دارد تا در سایه ی رهبری صالح و همیاری رعیت به این مهم همت گمارد. استقالل ملی 
به معنی آزادی ملت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت های سلطه گر جهان است؛ 
و آزادی اجتماعی به معنای حق تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه افراد 
جامعه است و هر دو ازجمله ارزش های اسالمی هستند و هر دو عطیه ی الهی به انسان 
و هیچ کدام تفضل حکومت ها به مردم نیستند. حکومت ها موظف به تأمین این دو هستند. 
منزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر می دانند که برای آن جنگیده اند. ملت ایران با 

جهاد چهل ساله ی خود ازجمله آن ها است.
بدیهی است که استقالل نباید به معنای زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان 
مرزهای خود و آزادی نباید در تقابل بااخالق و قانون و ارزش های الهی و حقوق عمومی 
تعریف شود« )بیانیه ی گام دوم،1۳۹۷، ص 11(. »...و به هیچ بهانه ای از ارزش هایش 
که بحمدال باایمان دینی مردم آمیخته است فاصله نمی گیرد. انقالب اسالمی پس از نظام 
سازی به رکود و خموشی دچار نشده و نمی شود و میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی و 
اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند بلکه از نظریه نظام انقالبی تا ابد دفاع می کند«)بیانیه 

گام دوم،1۳۹۷، ص ۳(.



به کار خرید کنیزان گرفته شده باشد، با قاطعیت همه را به بیت المال بازمی گردانم چراکه 
عدل را پهنه ای گسترده است و کسی که عدالت بر او تنگ آید بی تردید حلقه ی جرم او 
را تنگ تر است«)نهج البالغه، خطبه ی 15(. »در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای 
نقاط  از  یا همسانان در برخی دیگر  پایتخت نشینان  از  اختیار گروه کوچکی  کشور در 
کشور بود. مردم بیشتر شهرها به ویژه مناطق دوردست در آخر فهرست و غالبًا محروم از 
نیازهای اولیه زیرساختی بودند...دستاوردهای مبارزه با بی عدالتی در این چهار دهه با 

هیچ دوره دیگر قابل مقایسه نیست«)بیانیه گام دوم،1۳۹۷، ص 6(.
د( حاکمان صالح عامل اصالح روابط اقتصادی

یکی از محورهای اصلی نامه حضرت به مالک، توجه دادن او به خراج و مالیات و 
اصالح نحوه پرداخت این وجوه شرعی و توجه به تأمین و تکثیر منابع درآمد است که 
وارسی آن تنها از عهده حاکمیت جامع نگرو خواهان اصالح برمی آید. »جریان خراج را 
چنان وارسی کن که وضع خراج دهندگان سامان یابد که بی تردید سامان تمامی اصناف 
جامعه درگرو سامان خراج و خراج دهندگان باشد و دیگران جز با تکیه زدن بر اینان 
سامانشان نباشد چراکه تمامی مردم نان خور خراج و خراج دهندگان هستند و سزاوارتر 
است که بیش از گردآوری خراج به عمران زمین بیندیشی، زیرا خراج جز از راه عمران 
به دست نمی آید و هرکه بدون عمران خراج بگیرد، کشور را ویران و ملت را نابود می کند 

و فرمانروایی اش چندان نمی پاید«)نهج البالغه، نامه ۲0(.
»نکته مهمی که آینده سازان باید در نظر داشته باشند، این است که در کشوری زندگی 
می کنند که ازنظر ظرفیت های طبیعی و انسانی کم نظیر است و بسیاری از این ظرفیت ها 
بلند و  یا کم استفاده مانده است. همت های  تاکنون بی استفاده  با غفلت دست اندرکاران 
انگیزه های جوان و انقالبی خواهند توانست آن ها را فعال و در پیشرفت مادی و معنوی 

کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند.«)بیانیه گام دوم،1۳۹۷، ص 8(.
ه( اصالحات قضایی در سایه حاکمان صالح

در  گوناگون  قشرهای  و  است  دامن گستر  همچنان  انحرافات  که  جامعه ای  در  قطعًا 
به  قادر  که  اجرایی  عامل  تنها  دست به گریبان اند،  آن  از  نوعی  با  متفاوت  موقعیت های 
کاهش ارتکاب جرائم بوده، مردم را به سازگاری با شعایر دین و مراعات مصالح عمومی 
وادار می سازد، دستگاه قضایی و بخش های مربوط به آن است. البته آنچه از مطالعات 
جرم شناسی به دست میاید و در تحلیل های جامعه شناسان از جنایاتی کارآمد و فعال 
انحرافات و  اعظم  مهار بخش  برای  تنها راه چاره  الهی،  قوانین  بر  مبتنی  و درعین حال 
برگرداندن سالمت جامعه است. به دلیل چنین اهمیتی بخش فراوانی از نامه ی حضرت 
به مالک اشتر و همچنین مواردی را که حضرت به خصوص به قاضیان خود نوشته است 

اختصاص به امر قضا دارد.
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نتیجه گیری
حضرت علیb تنها زمامداری است که در اندیشه و عمل سیاست را تابع اخالق 
بر اعمال و  باید چنین باشد و اصول اخالق را  می داند و تمام عناصر حکومت علوی 
رفتار  که  است  آسیب هایی  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هدف  سازد.  حاکم  خود  رفتار 
مبتنی بر اخالق حاکمان اسالمی را تحت تأثیر قرار می دهد و حضرت مکرراً در نامه ها 
و  تأکید  با  و  نهج البالغه  منظر  از  مقاله  این  در  کردند.  اشاره  آن ها  به  خطبه هایشان  و 
همگام سازی آن با بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب، آسیب هایی چون 
انزوای  منکر،  از  نهی  امربه معروف و  یاری حق،  بی تفاوتی در  جهل و ظلم و اختالف، 
صالحان، بی عدالتی در رفتار حاکمان و توزیع بیت المال و ضعف نظارت و استبداد رأی 
حاکم از عوامل انحطاط و آسیب تشریح شده و راه های رفع آسیب را بقا و حفظ دین در 
سایه اسالمی بودن حاکمان و حکومت، توجه به طبقات مختلف جامعه، عدم تبعیض و 
وجود حاکمان عادل و صالح در جهت حفظ نظام اسالمی بیان می کنند. عدالت اجتماعی 
در همه شئون را حق مردم می داند و این نگاه عالمانه و متناسب با هر مکان و زمان خود 

دلیلی بر جامعیت این شخصیت در تاریخ جهان است.
با توجه به مبانی فکری و عملی حضرت علیb در سیاست های حکومتی، رعایت 
حق محوری و رعایت حقوق مردم، آخرت گرایی و مبارزه با ظلم و فساد، جهت رسیدن 
به رشد و کمال جامعه اسالمی پیشنهاد می شود سیاست های حضرت علی به عنوان الگوی 
جامع علمی و عملی موردتوجه قرار گیرند و سیاستمداران میزان موفقیت خود را در 
اندیشه و عملکرد سیاسی با توجه به دیدگاه ایشان بررسی نمایند و دولت ها وجوه مهم 
الهی،  اندیشه امام علی علیه السالم درباره سیاست )حق مداری، عدالت، رعایت حدود 

وفای به عهد، نفی قدرت طلبی و حقوق مردم در حکومت( مدنظر قرار دهند.
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The position of women in the moral and spiritual excellence 
of society with emphasis on the statement of the second step 
of the Islamic Revolution

 Fatemeh Samavati1

  Abstract
Women play a very important role in society.  They are only half 

of the population of the society, but in the position of mother and 
wife, it is as if the whole society is made up of women.  The excel-
lence of the society depends on the excellence of the people who en-
ter the society from the family.  In the statement of the second step, 
while explaining the background of the revolution, the vision of the 
future is explained and expressed in several axes.  Spirituality and 
morality are the second axis emphasized.  The purpose of this article 
was to examine the position of women in Islam and the position of 
women in the moral and spiritual excellence of society as mothers, 
wives and individuals present in society, emphasizing the statement 
of the second step and the orders of the Supreme Leader.  The con-
tents and information of this article were collected by library method 
and processed descriptively-analytically.  The results showed that 
a woman with moral and spiritual excellence of her children and 
husband, as well as by observing the components of morality and 
spirituality when attending society, has a special place in the moral 
and spiritual excellence of society.

Keywords: Statement of the second step of the Islamic Revolu-
tion, women, ethics, spirituality

1. Level 2 graduate, Hazrat Ameneh Theological Seminary, Qom f.sama1377@
gmail.com



Educational characteristics of a desirable family The sec-
ond step of the Islamic Revolution from the perspective of 
the Holy Quran
 
atiyah brghmadi1

   Abstract
The family, as the most central element in shaping the person-

ality, thoughts and behavior of individuals, has a significant role in 
creating ideals and creating a flow in society.  The statement of the 
second step of the Islamic Revolution is full of cases for which the 
family can be effective in laying the groundwork.  These include en-
tering the stage of revolution in self-construction, socialization and 
civilization, maintaining ideals and resisting temptations, thinking 
and wishing universally, returning to nature, being passive, accept-
ing mistakes and the power to correct, building the past to have  He 
pointed to a better future and jihadist management.  Nurturing self-
made people, strengthening the underlying characteristics of creat-
ing Mahdavi utopia, highlighting transcendent moral characteristics 
and innate values, trying to correct mistakes, avoiding arrogance and 
accepting arrogance, and striving for a better future are among the 
identified indicators for a desirable family.  The second step is the 
Islamic Revolution.

Keywords: desirable family, characteristics, Quran, the second 
step of the Islamic Revolution.

1. Educated at the level of two seminaries of Hazrat Ameneh (PBUH) in Qom 
atibarghamadi1367@gmail.com



The position of the population in the realization of the new 
Islamic civilization with emphasis on the statement of the 
second step of the revolution

 Seyedeh Zahra Abedian1

 Abstract
Population and childbearing are of great value in the strength and 

development of a civilization.  Raising the flag of the new Islamic 
civilization is the education of a generation that is brave, literate, 
religious, innovative, pioneering, self-confident, zealous.  The ob-
jective realization of such a civilization will be possible by nurturing 
a young generation.  The statement of the second step of the Islamic 
Revolution as a turning point in the Islamic Republic of Iran in order 
to create a new civilization, talented and efficient manpower is the 
most important hopeful capacity of the country in the realization of 
a new Islamic civilization.  According to the statements of the Su-
preme Leader in the statement of the second step of the revolution, 
talented manpower is a key role in the formation of the Islamic Um-
mah;  It plays the economic, defense-security and political empow-
erment of the country and provides the necessary conditions for the 
formation of a strong nation.  Considering the damage done to the 
Islamic Ummah due to population decline, paying attention to the 
orders of the Supreme Leader as the Supreme Leader and Mujtahid 
of the Society of Conditions, can pave the way for the realization of 
a new Islamic civilization and witnessed significant progress in this 
regard.

Keywords: Fertility, Population, New Islamic Civilization, State-
ment of the Second Step of the Revolution.

1.Level 2 graduate, Hazrat Ameneh Theological Seminary of Qom and Master of 
International Law s.z.abedian@gmail.com



Dignity of women, radio and television advertisements and 
the second step of the revolution
      
Seyedeh Zeinab Tavassoli1

Abstract
The issue of women’s dignity and worth is an issue that has been 

forgotten in some human societies.  In such societies, women are 
treated as a second sex and even lower as a machine and tool of ex-
ploitation.  Preserving the dignity of women is one of the concepts 
that has been emphasized in Islamic discourse and in the second step 
statement.  Values   that should be given special attention, because 
accurate knowledge and discovery of its relationship with other ele-
ments, attention to the key and sensitive role of women in the fam-
ily and society, the recommendations of the Supreme Leader in the 
second step of the revolution, to achieve real status and preserve 
human dignity  The role of the Radio and Television Organization in 
managing the culture and public opinion of the society clarifies the 
need to address this issue.  In this article, an attempt has been made 
to examine the challenges in the promotion of goods by women in 
the national radio and television and the preservation of women’s 
human dignity.  Emphasis on the human dimension of women, em-
phasizing the basic duties of women in the family in planning and 
encouraging their serious and effective presence in various political 
and social arenas with regard to women’s duties in the family and 
also paying attention to the impact of women in the development of 
society and civilization in planning.  And ... is one of the suggested 
solutions in this field.  This research is written in the form of library 
and descriptive study.

Keywords: Islamic dignity, the second step of the Islamic revolu-
tion, women, radio, propaganda.

1. Educated at the level of two seminaries of Hazrat Ameneh (PBUH) in Qom   
708somita@gmail.com



Pathology of the behavior of Islamic rulers in the face of the 
people from the perspective of Nahj al-Balaghah and the 
statement of the second step of the Islamic Revolution

 Seyedeh Mahboubeh Miraei1

 Abstract
Management in communities is a must.  The issue of management 

can be considered from different dimensions.  The school of Islam 
defines management in this regard according to the goal it has set for 
the creation of man, namely worship and closeness to God.  Imam 
Ali legitimizes the government as long as it seeks the truth;  There-
fore, human society always needs to benefit from the divine govern-
ment in order to use the correct approach to the progress of religion 
and human development and to achieve the lofty goal of human cre-
ation and the pleasure of the Lord of the universe.  This article seeks 
to examine the behavior of managers from the perspective of Nahj 
al-Balaghah and the statement of the second step and the menus of 
the Supreme Leader of the Revolution.  The purpose of this article is 
to discover the behavioral harms of Islamic rulers from the perspec-
tive of Nahj al-Balaghah for Islamic managers in order to succeed in 
their respective responsibilities.  The method is descriptive-analyti-
cal and deals with the intellectual foundations and thought of Imam 
Ali and his practical life in politics.  In this article, the political ethics 
of the rulers in Nahj al-Balaghah has been examined according to the 
biography and words of Imam Ali (as) along with the statement of 
the second step of the Islamic Revolution.

Keywords: Behavior of Islamic rulers, pathology, second step 
statement, Nahj al-Balaghah.

1. Learned at the level of two seminaries of Hazrat Ameneh (PBUH) in Qom, 
s.m.miraii58@gmail.com



The role of repentance in the social development of youth 
in the Qur’an and the statement of the second step of the 
Islamic Revolution
 Holy trustworthy
 
1

Abstract
In this article, first the semantics of the word repentance has been 

discussed and after explaining the difference between repentance 
and istighf وr and anaba, the importance and necessity of the sub-
ject of repentance has been stated.  After that, the role of repentance 
in the personal development of young people has been studied us-
ing moral books and Quranic verses, which include popularity with 
God, forgiveness of sins, enjoying the prayers of angels, salvation 
and salvation, purification of the soul from evil, error and savior 
from destruction, turning sin into  Goodness, the descent of a day, 
the preservation of the spirit of hope and social effects include: the 
concealment of sin, the descent of the mercy of bondage and social 
solidarity, the increase of power and strength, and the restoration of 
lost trust.  This collection seeks to find the role of repentance in the 
social development of young people in the Qur’an and the statement 
of the second step of the revolution.  The method of collecting infor-
mation was in the form of a library whose contents were collected in 
the form of phishing.

Keywords: Youth, Social Development, Repentance, Quranic 
Perspective and the Statement of the Second Step of the Revolution.

1. Learned at the level of two seminaries of Hazrat Ameneh (PBUH) in Qom   mo-
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خالصه المحتویات 





مكانة المرأة في التميز األخالقي والروحي للمجتمع مع التأكيد على بيان الخطوة 
الثانية من الثورة اإلسالمية

 فاطمة السمافات1
الملخص

تلعب المرأة دوًرا مهًما جًدا في المجتمع.  هم فقط نصف سكان المجتمع ، لكن في موقع 
المجتمع  النساء.  تميز  المجتمع بأكمله يتكون من  األم والزوجة ، يبدو األمر كما لو أن 
يعتمد على تميز األفراد الذين يدخلون المجتمع من األسرة.  في بيان الخطوة الثانية ، أثناء 
شرح خلفية الثورة ، يتم شرح رؤية المستقبل والتعبير عنها في عدة محاور.  الروحانية 
واألخالق هي المحور الثاني الذي تم التأكيد عليه.  كان الغرض من هذا المقال هو دراسة 
وزوجة  كأم  للمجتمع  والروحي  األخالقي  التفوق  في  ومكانتها  اإلسالم  في  المرأة  مكانة 
وأفراد حاضرين في المجتمع ، مع التأكيد على بيان الخطوة الثانية وأوامر المجلس األعلى. 
زعيم.  تم جمع محتويات ومعلومات هذه المقالة بطريقة المكتبة ومعالجتها وصفيًا - تحليليًا.  
وأظهرت النتائج أن المرأة ذات التميز األخالقي والروحي في أبنائها وزوجها ، وكذلك من 
خالل مراعاة مكونات األخالق والروحانية عند حضورها المجتمع ، لها مكانة خاصة في 

التميز األخالقي والروحي للمجتمع.
الكلمات المفتاحية: بيان الخطوة الثانية للثورة اإلسالمية ، المرأة ، األخالق ، الروحانية

h1. تلقى تعليمه على مستوى مدرستين لحضرة أمنة



الخصائص التربوية لألسرة المرغوبة الخطوة الثانية للثورة اإلسالمية من منظور 
القرآن الكريم

 عطيه برغمدی1
الملخص

األسرة ، باعتبارها العنصر األكثر مركزية في تشكيل شخصية وأفكار وسلوك األفراد 
، لها دور مهم في خلق المثل العليا وخلق تدفق في المجتمع.  إن بيان الخطوة الثانية للثورة 
اإلسالمية مليء بالقضايا التي يمكن لألسرة أن تكون فعالة في إرساء األساس لها.  وتشمل 
هذه دخول مرحلة الثورة في بناء الذات ، والتنشئة االجتماعية والحضارة ، والحفاظ على 
الُمثُل ومقاومة اإلغراءات ، والتفكير والرغبة العالمية ، والعودة إلى الطبيعة ، والسلبية ، 
وقبول األخطاء ، والقدرة على التصحيح ، وبناء الماضي ليشير إليه. مستقبل أفضل وإدارة 
جهادية.  إن رعاية األشخاص العصاميين ، وتقوية الخصائص الكامنة وراء إنشاء اليوتوبيا 
المهدوية ، وإبراز الخصائص األخالقية الفائقة والقيم الفطرية ، ومحاولة تصحيح األخطاء 
، وتجنب الغطرسة وقبول الغطرسة ، والسعي من أجل مستقبل أفضل من بين المؤشرات 

المحددة لعائلة مرغوبة الخطوة الثانية هي الثورة اإلسالمية.
كلمات مفتاحية: األسرة المرغوبة ، الصفات ، القرآن ، الخطوة الثانية للثورة اإلسالمية.

h1. تلقى تعليمه على مستوى مدرستين لحضرة آمنة



مكانة السكان في تحقيق الحضارة اإلسالمية الجديدة مع التأكيد على بيان الخطوة 
الثانية للثورة

 السيدة زهرة عبيديان1

الملخص
الحضارة  الحضارة وتطورها.  رفع علم  قوة  قيمة كبيرة في  لهما  السكان واإلنجاب 
اإلسالمية الجديدة هو تربية جيل شجاع ، متعلم ، ديني ، مبتكر ، رائد ، واثق من نفسه 
، متحمس.  سيكون التحقيق الموضوعي لمثل هذه الحضارة ممكنًا من خالل رعاية جيل 
شاب.  إن بيان الخطوة الثانية للثورة اإلسالمية كنقطة تحول في جمهورية إيران اإلسالمية 
من أجل خلق حضارة جديدة ، وقوى بشرية موهوبة وكفؤة ، هي أهم قدرة مأمولة للبالد 
في تحقيق حضارة إسالمية جديدة.  وبحسب تصريحات المرشد األعلى في بيان الخطوة 
الثانية للثورة ، فإن القوى البشرية الموهوبة تلعب دوراً أساسياً في تكوين األمة اإلسالمية.  
إنه يلعب التمكين االقتصادي والدفاعي واألمني   والسياسي للبالد ويوفر الظروف الالزمة 
لتشكيل أمة قوية.  بالنظر إلى األضرار التي لحقت باألمة اإلسالمية بسبب انخفاض عدد 
مجتمع  ومجتهد  األعلى  المرشد  باعتباره  األعلى  المرشد  بأوامر  االهتمام  فإن   ، السكان 
الشروط يمكن أن يمهد الطريق لتحقيق حضارة إسالمية جديدة وشهدت تقدًما كبيًرا في 

هذا الصدد.
الكلمات المفتاحية: الخصوبة ، السكان ، الحضارة اإلسالمية الجديدة ، بيان الخطوة 

الثانية للثورة.

1. تلقى تعليمه على مستوى مدرستين لحضرة أمنةh وماجستير في القانون الدولي



كرامة المرأة واإلعالنات اإلذاعية والتلفزيونية والخطوة الثانية للثورة
      

السيدة زينب تفسولي1
الملخص

قضية كرامة المرأة وقيمتها قضية تم نسيانها في بعض المجتمعات البشرية.  في مثل 
هذه المجتمعات ، يتم التعامل مع النساء كجنس ثاٍن وحتى أقل كآلة وأداة لالستغالل.  الحفاظ 
على كرامة المرأة من المفاهيم التي أكد عليها الخطاب اإلسالمي وبيان الخطوة الثانية.  قيم 
يجب أن تحظى باهتمام خاص ، ألن المعرفة الدقيقة واكتشاف عالقتها بالعناصر األخرى 
المرشد  للمرأة في األسرة والمجتمع ، توصيات  بالدور األساسي والحساس  ، واالهتمام 
األعلى في الخطوة الثانية من الثورة لتحقيق الوضع الحقيقي والحفاظ على كرامة اإلنسان 
إن دور هيئة اإلذاعة والتلفزيون في إدارة ثقافة ورأي المجتمع يوضح ضرورة معالجة 
هذه القضية.  في هذا المقال ، بُذلت محاولة لدراسة التحديات التي تواجه الترويج للسلع من 
قبل النساء في اإلذاعة والتلفزيون الوطنيين والحفاظ على الكرامة اإلنسانية للمرأة.  التأكيد 
على البعد اإلنساني للمرأة ، والتأكيد على الواجبات األساسية للمرأة في تنظيم األسرة ، 
وتشجيع حضورها الجاد والفعال في مختلف المجاالت السياسية واالجتماعية فيما يتعلق 
بواجبات المرأة في األسرة ، واالهتمام بأثر المرأة في األسرة. تنمية المجتمع والحضارة 
في التخطيط .. و .. من الحلول المقترحة في هذا المجال.  هذا البحث مكتوب في شكل 

مكتبة ودراسة وصفية.
 ، المرأة   ، للثورة اإلسالمية  الثانية  الخطوة   ، الكرامة اإلسالمية  المفتاحية:  الكلمات 

اإلذاعة ، الدعاية.

1. تلقى تعليمه على مستوى مدرستين لحضرة آمنةh في قم



الناس من منظور نهج البالغة  باثولوجيا سلوك الحكام اإلسالميين في مواجهة 
وبيان الخطوة الثانية للثورة اإلسالمية

 سيدة محبوبة ميراعي1

 الملخص
اإلدارة في المجتمعات أمر ال بد منه.  يمكن النظر في مسألة اإلدارة من أبعاد مختلفة.  
 ، اإلنسان  لخلق  حددته  الذي  للهدف  وفقًا  الصدد  هذا  في  اإلدارة  اإلسالم  مدرسة  تحدد 
وهو العبادة والقرب من هللا.  اإلمام علي يشرعن الحكومة ما دامت تبحث عن الحقيقة.  
لذلك ، يحتاج المجتمع البشري دائًما إلى االستفادة من الحكومة اإللهية من أجل استخدام 
النهج الصحيح لتقدم الدين والتنمية البشرية وتحقيق الهدف النبيل المتمثل في خلق اإلنسان 
وإرضاء رب الكون.  يسعى هذا المقال إلى فحص سلوك المديرين من منظور نهج البالغة 
وبيان الخطوة الثانية وقوائم المرشد األعلى للثورة.  الغرض من هذا المقال هو اكتشاف 
األضرار السلوكية للحكام المسلمين من منظور نهج البالغة للمديرين اإلسالميين من أجل 
النجاح في مسؤوليات كل منهم.  المنهج الوصفي التحليلي ويتناول األسس الفكرية وفكر 
اإلمام علي وحياته العملية في السياسة.  في هذا المقال ، تم فحص األخالق السياسية للحكام 

في نهج البالغة من سيرة وكلمات اإلمام عليb مع بيان الخطوة الثانية للثورة اإلسالمية.
الكلمات المفتاحية: سلوك حكام اإلسالم ، علم األمراض ، بيان الخطوة الثانية ، نهج 

البالغة.

1. تلقى تعليمه على مستوى مدرستين لحضرة آمنةh في قم



دور التوبة في التنمية االجتماعية للشباب في القرآن وبيان الخطوة الثانية للثورة 
اإلسالمية

 المقدسة جديرة بالثقة1
 الملخص

في هذا المقال نوقش أوالً دالالت كلمة التوبة وبعد شرح الفرق بين التوبة واالستغفار 
والعنابة ، تم بيان أهمية وضرورة موضوع التوبة.  بعد ذلك تمت دراسة دور التوبة في 
النمو الشخصي للشباب باستخدام الكتب األدبية واآليات القرآنية التي تشمل الشعبية عند 
هللا ، وغفران الذنوب ، والتمتع بصالة المالئكة ، والخالص والخالص ، وتطهير النفس 
من الشر. والخطأ والمنقذ من الهالك ، وتحويل الخطيئة إلى خير ، ونزول يوم واحد ، 
رحمة  ونزول   ، الخطيئة  إخفاء  تشمل:  االجتماعية  واآلثار   ، األمل  روح  على  والحفاظ 
العبودية والتضامن االجتماعي ، وزيادة القوة. والقوة واستعادة الثقة المفقودة.  تسعى هذه 
المجموعة إلى معرفة دور التوبة في التنمية االجتماعية للشباب في القرآن وبيان الخطوة 
الثانية للثورة.  كانت طريقة جمع المعلومات في شكل مكتبة تم جمع محتوياتها في شكل 

تصيد احتيالي.
بيان   ، القرآني  المنظور   ، التوبة   ، االجتماعية  التنمية   ، الشباب  المفتاحية:  الكلمات 

الخطوة الثانية للثورة.

1. تلقی تعلیمه علی مستوی مدرستین لحضرة آمنةh  في قم




