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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to investigate the function 

of beliefs at the level of social behaviors. 

Materials and Methods: This descriptive-analytical article 

seeks to examine the function of beliefs at the level of social 

behaviors. 

Findings: Today, the study of religious functions on various 

social dimensions has been studied by sociologists and 

religious thinkers. Beliefs and monotheistic views cause the 

practice of divine commands and the implementation of social 

laws as a necessity and the ruling spirit of the believing society 

seeks to strengthen religious beliefs and provide material and 

spiritual progress in Islamic society. 

Conclusion: In the end, it is concluded that positive thinking 

(social sphere), national unity, political progress, realization of 

social justice, realization of social security, elimination of 

social corruption, preservation of human dignity, preservation 

and protection of religious and national unity Empathy and 

social cooperation, economic growth and prosperity, growth 

of moral virtues, the export of Islam, military progress, dignity 

and sovereignty of Islamic societies, the formation of the 

Mahdavi government are among the most important functions 

of beliefs that will affect the behavior of society in the social 

dimension. 
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دانشگاه آزاد  ،یواحد سار ث،یگروه علوم قرآن و حد ار،یاستاد
 .رانیا ،یسار ،یاسالم

 
 ۴فالح میابراه
 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یعرب، واحد سار اتیگروه ادب ار،یاستاد
 .رانیا ،یسار

 
 چکیده

در  یاعتقاد یکارکرد باورها ی: هدف از پژوهش حاضر بررسهدف
  .بود یاجتماع یسطح رفتارها

درصدد است  یلیتحل-یفیمقاله به روش توص نیا  و روش ها: مواد
 یبررس یاجتماع یرا در سطح رفتارها یاعتقاد یتا کارکرد باورها

 .دینما
 یبر ابعاد مختلف اجتماع ینید یکارکردها یامروزه بررس ها: افتهی

. قرار گرفته است ینید شمندانیاند زیجامعه شناسان و ن یمورد بررس
تا عمل به احکام  گرددیسبب م یدیو نگاه توح یاعتقاد یباورها

ضرورت احساس  کیبه شکل  یاجتماع نیقوان یساز ادهیو پ یاله
 ینید یباورها تیباورمند درصدد تقو معهگشته و روح حاکم بر جا

را  یجامعه اسالم یو معنو یماد یها شرفتیبوده و موجبات پ
  .دیفراهم نما

گردد که مثبت  یحاصل م جهینت نیا انیدر پا :یریگ جهینت
 تحقق ،یاسیس یها-شرفتیپ ،ی(، وحدت ملیاجتماع طهی)حیشیاند

 حفظ ،یرفع مفاسد اجتماع ،یاجتماع تیتحقق امن ،یعدالت اجتماع
 و تعاون یهمدل ،یو مل ینید انیحفظ و حراست از ک ،یکرامت انسان

صدور  ،یاخالق لیرشد فضا ،یاقتصاد ییرشد و شکوفا ،یاجتماع
 لیتشک ،یجوامع اسالم ادتیعزت و س ،ینظام های شرفتیاسالم، پ

 یاعتقاد یباورها یکارکردها نیاز جمله مهم تر یحکومت مهدو
 خواهد بود. رگذاریبر رفتار جامعه تاث یاست که در بعد اجتماع

 
 ،یاعتقاد یباورها ،یمعادباور ،یخدامحور قرآن، :دواژهیکل

 یاجتماع یرفتارها
 

 05/10/1۳99تاریخ دریافت: 
 11/12/1۳99تاریخ پذیرش:  

 
 kohsari888@gmail.comنویسنده مسئول: * 

 

 مقدمه
مادی  نیازهای تأمین در آفریده شده است و اجتماعی موجودی انسان

خود به اجتماع محتاج بوده و از آن ناگزیر است. دین اسالم  معنوی و
دینی است که مبنای اصول خود را بر دعوت فرد و  اجتماع نهاده و 
در هیچ یک از شئون خود، امر اجتماع را واگذار نکرده است. 
برهمین اساس قرآن جهت تعالی جامعه و سوق دادن آن به سوی 

دی را بیان داشته است که کمال و سعادت دنیوی و اخروی موار
محور آن بر باورهای اعتقادی و دینی قرار دارد. این رساله بعد از 
بررسی کارکرد باورها بر رفتارهای فردی به بررسی این مقوله بر 

 دینی باورهای و اعتقادی هایرفتارهای اجتماعی می پردازد. آموزه
 هرکدام که داشته اجتماعی حیات برای ایویژه دستورهای دارای
است. روح حاکم  انسانی جوامع برای فراوانی برکات و ثمرات منشأ

 دینی، سبب می گردد تا هایآموزه به معتقد و بر جامعه باورمند
 هایهجمه و بوده ترپایین اجتماعی مفاسد و انحراف و جرم آمار

حال با این مقدمه این سواالت  .گردندمی کنترل و شناسایی غیردینی
مطرح می گردد که به طور کلی باورها چه جایگاهی در نگرش 
اجتماع به مقوله باور وجود داشته و باورمندی به اعتقادات دینی به 
ویژه در حوزه توحید و معاد، چه کارکردی بر رفتار اجتماع خواهد 

ین ادرصدد پاسخ به  تحلیلی -توصیفی روش به پژوهش داشت؟این
  پرسش هاست.

گردد می تواند احث توحیدی و معاد مطرح میپیشینه عامی که در مب
شامل تمام منابعی باشد که از صدر اسالم تاکنون تدوین گردیده 
است، اما پیشینه خاصی که به شکلی ویژه عنوان مشابه و یا موازی 
پژوهش حاضر را دنبال نماید، می توان به موارد زیر اشاره 

(؛ جعفر سبحانی، ایمان 1396ایمان ) و تضی مطهری، انسانمر»نمود:
فرهادیان، سالمت روانی در  فاطمه ش(؛1384و آثار سازنده آن،)

 و محمدتقی فعالی، ایمان ش(؛1390پرتو التزام به آموزه های دینی،)
 در ایمان نقش قرضاوی، ش(؛ یوسف1389معاصر،) هایچالش
 تأثیر»نژاد، پایان نامه  تبریزی علی ش(؛فهیمه1373انسان، ) زندگی

، قم، مرکز حوزه «روایات و آیات منظر از انسان بر باوری معاد
 آثار سایر و کتب و مقاالت ش(.در بررسی1394علمیه خواهران)

 یدتوح و معاد موضوع اگرچه که گرددمی آشکار نکته این پژوهشی
 لشک به پژوهشی اما گرفته، قرار توجه مورد به عنوان موضوعی عام

 قرار نداده مورد بررسی فردی رفتارهای بر را باورها نقش مستقل
 .است

 
 مفهوم شناسی

باور: باور حالت یقینی است که ذهن انسان در برخورد با آن   -الف
شود و نسبت به گیرد یا تغییری ایجاد نمیسه حالت را به خود می

ه را رد کند و آن قضیآن متفاوت است یا در مقابل آن مقاومت می
(دیوید هیوم 1پذیرد و آن را باور دارد.)کند یا آن قضیه را میمی

نخستین فیلسوفی است که اصطالح روانشناسی باور را مطرح کرده 
کند که باور بیشتر به یک احساس است تا فهم از است و بیان می

هایی ( در تعریف روانشناسی باورها یا عقاید، اندیشه2چیز.)یک
 ( 3ها اعتقاد دارد.)درستی و حقانیت آنبه  هستند که فرد
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 5۳ یاجتماع یدر سطح رفتارها یاعتقاد یکارکرد باورها 

 1400 زمستان، 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 و دهدمی انجام زنده موجود که عملی و فعالیت رفتار:هر -ب
 و عاطفی فیزیولوژیک، اعمال پنهان و آشکار بدنی کارهای متضمن
 مجموعه یا خاص عمل هر برای اصطالح این باشد، عقلی فعالیت
 شخص و فرد حوزه در تواندمی رفتار (4).رودمی کار به اعمال

 .گردد مطرح اجتماع و جامعه و( فردی)
 

 نقش باورها در رفتارهای اجتماعی
غیر از تاثیری که هر فرد بر اجتماع گذاشته و باورهای انسانی می 
تواند نقش مهمی بر عملکرد یکایک افراد گذاشته و به طور کلی در 
اجتماع موثر باشد، این مقوله در ابعاد اجتماعی و تاثیرات آن در 
ابعاد جمعی قابل بررسی خواهد بود. ابعاد نقش باورهای اعتقادی بر 

 ماعی به قرار زیر است: رفتارهای اجت
 

 مثبت اندیشی)حیطه اجتماعی(

مثبت اندیشی نه تنها می تواند بر سالمت فردی انسان تاثیر بگذارد، 
بلکه تامین این مساله از سوی اجتماع نیز بر سالمت یکایک افراد 

افراد در سایه مثبت اندیشی و حسن ظن تاثیر گذار خواهد بود.
ار یکدیگر زندگی نموده و بسامد اجتماع با صیمت و شادی در کن

ناهنجاری ها نیز پایین می آید. بنابراین می توان گفت یکی از مهم 
ترین نقاط تاثیرگذار در روابط اجتماعی که از بن مایه های اعتقادی 
و باورهای دینی و سفارشات مذهبی نشات می گیرد، مقوله مثبت 

 اندیشی است.
خدا، زندگی، طبیعت و وقایع از  که های غلطیانسان با برداشت

سپارد. می عقوبت دست کند خود را بهاطراف خویش پیدا می
 بتوانند هم بدبختی صاحبنابراین افکار آدمی آفریننده هستند و می

 (5.)را موجب شوند و هم خوشبختی صاحب خود را خود
از  پوشیها و چشمبنابراین به طور کلی پوشاندن عیوب و کاستی

فضیلتی اخالقی است که عالوه بر رشد معنوی و اخالقی و ها آن
ای محبوب در اذهان عمومی، موجبات اصالح فرد ایجاد چهره

آورد و این امری است که به فرهنگ خطاکار را نیز فراهم می
بینی به دیگران و حمل اعمال دیگران بر اجتماعی نیاز دارد. خوش

المت قلبی و فکری صحت، جزو وظایف اخالقی مؤمنان است که س
آورد. بنابراین نه تنها خوش بینی اجتماعی به را به ارمغان می

رفتارهای فردی وابسته است، بلکه فرهنگ مثبت اندیشی در همه 
افراد جامعه، به رشد فردی نیز کمک می رساند. تقویت روحیه 
مثبت اندشی با کمک پرورش باورهای دینی ممکن خواهد بود. اگر 

ساس فضیلت اخالقی این موضوع را به جامعه عرضه بخواهیم بر ا
نماییم، نوعا با درصد پایینی از استقبال روبرو خواهیم شد. اما اگر 
مساله به عنوان یک باور دینی و حکم الهی تلقی گردد و بدبینی و 
بدگمانی به عنوان گناه معرفی گردد، تحذیر از آن در جامعه باورمند 

 د پذیرفت.به شکل سریع تری صورت خواه
 

 وحدت ملی

یکی از اثرات باورمندی فردی و اعتقادی وحدت و همدلی تک تک 
افراد جامعه است که شکوفایی اجتماع را در ابعاد مختلف تضمین 

کند. وحدت و همدلی امر مهمی است که قرآن کریم بسیار روی می

ود. رآن تاکید داشته است و درواقع یکی از تعالیم اسالم بشمار می
ها را برای رسیدن به این امر مهم تشویق و ترغیب ن همه مسلمانقرآ

وَ اعْتَصِمُوا »نموده و رابطه بین مسلمانها را چنین بیان می فرماید: 
( و همگى به ریسمان 103)آل عمران/ بِحَبِْل اللَّهِ جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا 

 «خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید.
های مهم آن، ایجاد کتب اسالم و آموزهیکی از مهمترین اهداف م

ی این اتحاد، وحدت و همدلی در میان مسلمانان است تا در سایه
جامعه اسالمی به اهداف عالیه خود دست یابد. تالش برای نیل به 

ی عمومی این هدف و حفظ آن در جامعه، به عنوان یک وظیفه
حدت باشد چراکه سعادت و شقاوت یک ملت به ایجاد ومطرح می

باشد. ضرورت اصل وحدت در جامعه اسالمی یا تفرقه وابسته می
های منطقه، اسالم را به در عصر حاضر که استکبار جهانی و قدرت

عنوان مانع اصلی رسیدن به اهداف استکبارطلبانه خود مد نظر دارند 
و از هرگونه کارشکنی و فشار بیرونی و ایجاد تفرقه در داخل 

 برند برکسیوان یک ابزار کاربردی بهره میممالک اسالمی، به عن
پوشیده نیست. عالوه بر تصدیق و تایید عقل بر ضرورت حفظ 
وحدت، این موضوع مهم در آیات و روایات متعددی الزم دانسته 
شده است. اهمیت اهتمام به برقراری وحدت و حفظ آن مختص دین 

ران یامباسالم نیست بلکه به تصدیق قرآن کریم، خداوند متعال، پ
دیگر را نیز به این امر مهم سفارش نموده و خطر اختالف و تفرقه 

( دین را 13)شوری/ أَقیمُوا الدّینَ وَ ال تَفَرَّقُوا»را گوشزد نموده است:
 «اندازى مکنید. برپا دارید و در آن تفرقه

طبق آیات و روایات فوق، آنچه بر این مساله و ضرورت اجتماعی 
را تقویت می نماید، وجود باورهای دینی و  تاثیر گذاشته و آن

اعتقادات اسالمی است. در میان جوامع مسلمان دیده می شود که هر 
جامعه ای که بر باورهای خود تاکید داشته و دنباله روی ارزش های 
اعتقادی است، در حوادث مختلف و تفرقه های داخلی و دشمنان 

ضمن اینکه با وجود خارجی از اتحاد و یکپارچگی برخوردار است. 
های مذهبی در جامعه، اصل اتحاد به عنوان مکاتب انسانی و اقلیت

حلقه وصل اعضای یک جامعه ضروری بوده و عواملی چون ملیت 
داند. از میان باورهای اعتقادی، و زبان را مبنای اتحاد مطرح می

توحید به عنوان یکی از عقاید جدی مسلمانان، می تواند عاملی برای 
ترین عامل وحدت و اشتراک دت باشد. زیرا مهمترین و اصلیوح

بین مذاهب اسالمی، اصل توحید و یگانگی خداوند است. این اصل، 
عامل مهم وحدت در همه ادیان معرفی شده است. در قرآن کریم بر 

قُلْ یَا أَهْلَ »این امر مهم و ضروری در همه ادیان تاکید شده است:
لَى کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَْینَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرَِک الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِ

ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی »( بگو: 64).آل عمران/بِهِ شَیْئًا
که میان ما و شما یکسان است، که جز خداوند یگانه را نپرستیم و 

کتایی و یگانگی خداوند ایمان به ی« چیزی را همتای او قرار ندهیم.
های مومنان به یکدیگر نزدیک گردد و وجود گردد تا دلموجب می

گردد. قرآن، ساز وحدت میچنین اعتقاد مشترکی، خود زمینه
داند و وحدت امت را موجب مصونیت دین، تایید و نصرت الهی می

خداوند، رسول خدا را خطاب قرار داده و خود را علت ایجاد الفت 
و در (»63)انفال/ وَأَلَّفَ بَیَْن قُلُوبِهِمْ»نماید:ین مومنان معرفی میقلبی ب

ی این وحدت، در نتیجه« های آنها الفت ایجاد نمود.میان دل
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  و همکاران                 خوشنود نیحس  5۴

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 5, Winter 2021 

ا هیابد؛ اگرچه این پیشرفتهایی در جامعه اسالمی نمود میپیشرفت
به ظاهر به دست مومنان صورت پذیرفته است. تاکید بر اصل توحید 

 قرار گرفته تا بدین ترتیب« امت واحد»یگر در کنار عبارت در آیه د
دو مساله مهم و اساسی باورهای دینی و توحید را به یکدیگر پیوند 

( این 92)انبیاء/ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُُکمْ ُأمَّةً وَاحِدَةً َوأَنَا َربُّکُمْ فَاعْبُدُون»زند:
آنها( همه امت  )پیامبران بزرگی که به آنها اشاره کردیم و پیروان

واحدی بودند )و پیرو یک هدف( و من پروردگار شما هستم، مرا 
اصل امت، جماعتى است که در مسیر واحدى باشد؛ « پرستش کنید.

( پس، بشر 6خوانده است.)« امت واحده»از اینرو شریعت و دین را 
امتى است واحده، و داراى ربى واحد، و آن خداى عز اسمه است. و 

شود. آن دین توحید است که در آن تنها خدا عبادت مى دین واحد، و
دعوت الهى همین است و بس، و لیکن مردم این دین واحد را قطعه 
قطعه کردند، و خدایانى به جاى خدا براى خود درست کردند، و 
ادیانى غیر از دین خدا تراشیدند، و به همین جهت اختالف در میان 

ر دنیا و آخرت مختلف هایشان دخود پدید آوردند، و هدف
( بنابراین اصلی ترین راه جهت رسیدن به امت واحد و به 7«)گشت.

عبارت دیگر، وحدت در جامعه، روی آوردن به توحید است که از 
ساز مهم ترین جلوه های باورمندی است. دین اسالم عامل اصلی زمینه

شود. در دین اسالم، وحدت و همدلی در میان مسلمان محسوب می
نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوٌَة إ»اند:مانان، برادر یکدیگر معرفی شدهمسل

( مومنان برادر یکدیگرند، 10)حجرات/ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ
-ای از نهجدر خطبه«بنابراین میان دو برادر خود صلح برقرار سازید.

فه ی شریالبالغه کالمی از امام علی )ع( ذکر شده که موید این آیه
مُنِیتُ بِمَنْ لَا ُیطِیُع إِذَا أَمَرُْت وَ لَا یُِجیُب إِذَا دَعَوْتُ. لَا أَبَا »باشد:می

، خطبه البالغه)نهجلَکُمْ، مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِکُمْ َربَّکُمْ، أَمَا دِینٌ یَجْمَعُکُمْ
 کنند و دعوت( به مردمی گرفتار شدم که دستور مرا پیروی نمی39

ها برای یاری حق به انتظار چه گویند. ای بی ریشهنمیمرا پاسخ 
 «هستید؟ آیا دینی نیست که شما را متحد کند؟

های های مختلف سیاسی، فرقهای از جناحیک جامعه مجموعه
های متفاوت است. حفظ اتحاد متفاوت مذهبی و مردمی با نژاد و قوم

افراد مورد  کند که مصالح فردی و اجتماعیدر این جامعه ایجاب می
توجه قرار بگیرد. در اسالم هدف از اعمال انسان نیل به سعادت 

توانند انسان را به سعادت است بنابراین اعمال از این جهت که می
بر همین ( 8شوند.)برسانند دارای قابلیت و ویژگی به نام مصلحت می

مبنا و با عنایت به ضرورت اصل وحدت مسلمانان جهان، مسمانانی 
رای اعتقاد به خدا، پیامبر، کتاب و قبله واحد هستند باید به که دا

مقتضیات زمانه و مصالح کلی جامعه بزرگ اسالم که در سطح 
-اند و روز به روز گرایش به این دین افزایش میجهان پراکنده شده

الاله »یابد توجه نمایند و زیر پرچم توحیدآفرین و وحدت برانگیز 
 متحد گردند و در عین کثرت، وحدت خلق نمایند. « اال اهلل

 
 های سیاسیپیشرفت

وجود باورهای اعتقادی بر روح حاکم  یکی از نتایج مثبت و سازنده
اشد. بهایی است که در بعد سیاسی قابل تصور میبر جامعه، پیشرفت

بُعد  تریناساسا تشکیل حکومت اسالمی به عنوان مهمترین و بنیادی
م، در طول تاریخ اسالم، از صدر تا کنون به عنوان یکی سیاسی اسال

از ملزومات اجرای سایر امور دینی مطرح بوده و هجرت رسول 
گرامی اسالم )ص( نیز جهت نیل به این هدف متعالی صورت پذیرفته 
است. تشکیل حکومت اسالمی بدون شک یکی از مهم ترین اهداف 

که بدون اعتقاد و باور به واالی خداوند در بعثت انبیای الهی است 
نظام توحیدی ممکن نخواهد بود. بدون شک کسی که به مسائل 
دینی ایمان نداشته و آن را در زندگی ضروری نمی داند، برای تشکیل 
حکومت در جامعه خود نیز به اصل اسالمی بودن اعتقادی نخواهد 
داشت. در حالی که تنها راه پیاده سازی احکام دینی، تشکیل 

ت دینی است. این بدین معناست که وجود باورهای اعتقادی حکوم
بر روح حاکم بر افراد جامعه و تشکیل حکومت اسالمی یک رابطه 
اشتدادی دوسویه است. دعوت به تشکیل حکومت اسالمی در قرآن 
کریم، با آیاتی که درباره وجوب اطاعت از ولی امر، اجرای حدود 

ست که همگی این موارد باید اسالمی، دعوت به جهاد قابل توضیح ا
جایگاهی در باورهای دینی داشته باشد. این باورها همگی ریشه در 

 اعتقادات توحیدی دارد. 
اجرای احکام دینی و قوانین شریعت اسالم تنها در ذیل حکومت 
اسالمی قابل تصور است چراکه در حکومت غیر اسالمی، مسلمانان 

ندارند. و حکومت اسالمی آزادی عمل برای اجرای حدود الهی را 
تنها در سایه باورهای اعتقادی قوی و پایدار و نه بر اساس شور و 
احساس قابل شکل گیری و تداوم است. زیرا هر حکومت دینی چه 
در زمان تاسیس و چه در زمان ادامه و ثبات نیاز به پافشاری بر 
تداوم آرمان های توحیدی است که در باورهای یکایک افراد 

وجود دارد. جامعه خدامحور و معادباور به این مساله توجه  جامعه
نموده و تداوم باورهای دینی، حکومت را از آفت های مختلفی چون 
غفلت و رهایی از آرمان ها حفظ نموده و پایه های آن را نیز 

حفظ سیادت اسالم و جامعه اسالمی از جمله مستحکم تر می سازد.
باورهای اعتقادی ممکن خواهد موضوعاتی است که تنها در سایه 

قاعده نفی »بود. انسان خداباور و توحید مدار معتقد است که طبق 
جامعه اسالمی باید به حفظ قدرت و سیادت خود بپردازد. « سبیل

وَ لَنْ یَجَْعلَ اللَُّه لِلْکَفِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنیَن »خداوند در قرآن می فرماید:
[ مؤمنان، براى کافران راه رگز بر ]زیانخداوند ه (141نساء/)سَبِیْالً

و لذا بر طبق باوری که انسان مومن بر .« [ قرار نداده است]تسلّطى
دادن هر نوع امتیاز سیاسی، حقانیت و اهمیت آیه های قرآن دارد 

اقتصادی، نظامی، قضایی و اجتماعی به غیرمسلمانان که به سیادت 
بی ارزش و بی اعتبار  اسالم و جامعه مسلمین لطمه وارد آورد،

یا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ ال » فرماید: قرآن در این زمینه می.خواهد بود
تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّنْ دُونِکُمْ ال یَأْلُونَکُمْ خَبَاالً وَدُّواْ مَا عَنِتُّْم قَدْ بَدَِت 

کْبرُ قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ االَیَاِت الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَ مَا تُْخفِی صُدُوُرهُمْ أَ
هان ای مؤمنین، غیر مسلمانان را  (181آل عمران/)إِنْ کُنتُمْ تَعْقِلُونَ

دوست مخصوص و محرم اسرار خویش نگیرید، زیرا آنان از فساد 
و تباه نمودن امور شما کوتاهی نمی کنند و هرچه را که باعث رنج 

داوت و کینه از زبانشان و زحمت شما گردد دوست می دارند، ع
هویدا گشته و آنچه که در دل کتمان نموده اند بیش از اینها است، 
ما نشانه ها و دالیل را بر شما روشن نمودیم، اگر شما تعقل 

افراد  مسلمانان باخصوصی  بنابراین وقتی قرآن کریم دوستی.«نمایید
غیر مسلمان را شایسته جامعه اسالمی نمی بیند و صریحا از آن منع 
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 55 یاجتماع یدر سطح رفتارها یاعتقاد یکارکرد باورها 

 1400 زمستان، 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

نشان از ضرورت آن دارد. از سویی دیگر این قاعده در میان می کند، 
ملت و دولت خداباور و معتقد به فرامین الهی قابلیت پیاده سازی و 

رابطه  یسیاس عالوه بر سیادت اسالمی، مبارزه با مفاسداجزا دارد.
صالح اجتماعی حاصل از باورمندی حکومت و مردم  مستقیمی با

 به و عمومی حقوق در سیاسی، اخالل مفاسد بازر وجه یک .دارد
حکومت اسالمی و قوانین  علیه جرایمی است که تر رایج تعبیر

 به شدت به قرآن صورت می گیرد. عمومی آسایش و حاکمه، امنیت
 :فرماید می و ورزیده اصرار جرم این با مقابله

 فَسَادًا الْأَرْضِ فىِ یَسْعَوْنَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یحََُارِبُونَ الَّذِینَ ؤُاْ جَزَ إِنَّمَا »
 نَمِ یُنفَوْاْ أَوْ  خِلَافٍ  مِّنْ أَْرجُلُهُم وَ أَیِْدیهِمْ  تُقَطَّعَ  أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ یُقَتَّلُواْ أَن

 و خدا[ دوستداران] با که کسانى سزاى  (33آل عمران/)الْأَرْضِ
 که نیست این جز کوشند،مى فساد به زمین در و جنگندمى او پیامبر
 خالف در پایشان و دست یا گردند آویخته دار بر یا شوند کشته
 «.گردند تبعید سرزمین آن از یا شود بریده یکدیگر جهت

 عدالت در ارتباط مستقیمی با برقراری سیاسی مبارزه با مفاسد
در هر مقطعی که عدالت برقرار نگردد و حقوق مالی  .جامعه دارد

در قرآن کریم آمده  و انسانی افراد پایمال شود، مفسده ایجاد می شود.
همانا  (4قصص/)إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فىِ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا »است:

فرعون در زمین سر به طغیان برداشت و از مردم سرزمین )مصر( 
 «گروه ها و دسته ها ساخت.

کلمه )شیع( به معنای فرقه ها است.]فرعون[ از راه القاء اختالف و 
تفرقه افکنی ]مردم[ را دسته دسته کرده تا کلمه آنان متفق نشود، و 

م ند، و علیه او قیایکدل و یک جهت نباشند، تا نتوانند بر او بشور
نموده امور را بر او دگرگون سازند، آنطور که عادت همه ملوک 
است، که چون می خواهند قدرت خود را  گسترش داده سلطنت 

( نکته مهم د رآیه 9خود را تقویت کنند، این نقشه را بکار می زنند.)
فوق آن است که از نشانه های سرزمین کفر که در آن نگاه توحیدی 

رهای دینی جایی نداشته اینگونه از اختالف و تشتت طبیعی و باو
است و بالعکس در جامعه ای که شعار واحد یکتاپرستی و باورمندی 

 دینی وجود دارد، زمینه اختالف و نیز استضعاف وجود ندارد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر اختالفی به ویژه درباره عقاید 

مینه مفاسد سیاسی نیز به وجود نمی توحیدی موجود نبود، دیگر ز
آید. زیرا باورهای توحیدی و اعتقاد به معاد با هر گونه از اینگونه 
مفاسد به شدت مخالف بوده و مردم و اجتماع را به مبارزه با آن 
دعوت می نماید و در نتیجه می توان گفت که از اثرات باورمندی 

مفاسد سیاسی خواهد بر رفتارهای اجتماعی رشد سیاسی و مبارزه با 
بود. هرگونه مفسده ای که حاصل از برتری جویی افراد و قبایل باشد 
نشان از جهالت و تعصبی است که با نگاه خدامحوری مخالف است. 
اگر جامعه ای به مفاسد سیاسی دچار گردد و به تشتت و پریشانی 
آلوده شود، آرامش از جامعه رخت بسته و ممکن است که هر یک 

ه های سیاسی به بهانه های مختلف، به فتنه انگیزی، آدم کشی از گرو
و غیره دست زنند. در این میان، جان، ناموس و اموال مردم از هیچ 
امنیتی برخوردار نخواهد بود. مانند آنچه که در کشورهای مختلف 
دیده می شود. در این میان اگر دولت ها، در مقابله نمودن با این 

ف بوده و نتوانند از استقالل و امنیت ملی و مفاسد سیاسی دچار ضع
توان هیچ پاسداری از ارزش ها و باورهای خود دفاع نمایند، نمی

گونه تضمینی در حفظ و بقای حکومت داد. یک حکومت توحیدی 
با  اهتمام به عملی ساختن احکام الهی، درصدد است تا با قدرت و 

ن ماعی بپردازد. بنابرایتوان به مقابله جدی با انحرافات و مفاسد اجت
یکی از ابعاد مهم تاثیر باورمندی حکومت و افراد جامعه بر رشد 
سیاسی و مبارزه با مفاسد آن می باشد که در آیات و روایات به آن 

 توجه ویژه شده و مبارزه با آن ضروری می نماید.
 

 تحقق عدالت اجتماعی 

نی معتقد و عدالت اجتماعی همواره مطلوب بشر بوده و حاکمان دی
نمایند تا به این هدف دست یابند و با مقابله با خداباور تالش می

ظلم، میزان عدالت را در جامعه بیشتر نمایند. اعتقاد و باورهای دینی 
به عدالت، تنها توصیه ننموده و یا تنها به اجرای آن قناعت نکرده، 

است.  بلکه ارزش آن را باال برد و جایگاه واقعی آن را نشان داده
خداوند اقامه عدل و انصاف را ضروری دانسته و زیرپا گذاشتن آن 

یَا َأیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِیَن »به دلیل کینه و دشمنی را نهی نمود:
اید همواره  ( ای کسانی که ایمان آورده8مائده/ )لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

تشکیل حکومت .«عدالت گواهی دهیدبرای خدا قیام کنید و از روی 
اسالمی و برقراری عدالت در آن، از مواردی است که در قرآن کریم 

 به آن فرمان داده شده است:
( و هنگامی 58)نساء/ النَّاِس أَن تحَکُمُواْ ِبالْعَدْل وَ ِإذَا حَکَمُْتم بَینْ» 

 منظور«کنید از روی عدالت داوری کنید.که میان مردم داوری می
از عدالت اجتماعی، عدالتی است که توسط دولت و حکومت محقق 

دهد، عبارت گردد، اقداماتی که دولت در این زمینه انجام میمی
است از تقسیم و توزیع حقوق و مزایا بین مردم بر حسب لیاقت آنها، 
در حدود مصالح عمومی، به طوری که نسبت هر یک از افراد به 

انند نسبت هر یک از آنها در مقام عوایدی که به دست آورده م
با اجرای عدالت در جامعه و ( 10خود به عدل و قسط خود اوست.)

تالش برای از بین بردن سطوح طبقاتی بین مردم و نزدیک نمودن 
ها میزان رفاه و برخورداری از منابع در سطوح مختلف مردم، کینه

ود آمده رفع ها به دلیل این اختالفات بوجهایی که در ذهنو تفرقه
بدون شک حکومتی که به گردد.گردد و وسیله نیل به اتحاد میمی

اعتقادات توحیدی و معاد باور ندارد، نمی تواند متصدی برقراری 
حکومت عادالنه باشد؛ زیرا نه در خود این حس مسئولیت و تعهد 
نسبت به پروردگار را احساس می نماید تا از مسیر عدالت نسبت 

ستان حکومت تجاوز ننماید و نیز به جهت عدم به ملت و زیرد
ایمان به خداوند، از یاری پروردگار محروم است. اعتقاد به خداوند 
و توحید و ایمان به رسالت. نبوت انبیای عظام که بخشی از مقوله 
ایمان را تشکیل می دهد با برقراری قسط و عدل گره خورده 

سَلْنَا رُسُلَنَا بِاْلبَیِّنَاِت وََأنْزَلْنَا لَقَْد أَرْ»است.خداوند در قرآن می فرماید:
( ما رسوالن 25)حدید/مَعَهُمُ الْکِتَاَب وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِاْلقِسْط

خود را با دالئل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب )آسمانی( و میزان 
 لت)شناسائی حق و قوانین عادالنه( نازل کردیم، تا مردم قیام به عدا

طبق آیه ایمان به معاد و میزان و از ضروریات اعتقادات انسان «کنند.
خداباور است که در همنشینی با مقوله قسط و عدالت قرار گرفته 
است. این بدین معناست که انسانی که معادباور است و حکومتی که 
عدالت محور است و این عدالت را بر پایه ارکان توحیدی شکل می 
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  و همکاران                 خوشنود نیحس  56
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کار خویش می اندیشد و از ظلم و نابرابری می دهد، به عقوبت 
پرهیزد.حضرت علی )ع( در توصیف سیره حکومتی رسول گرامی 

( سیاست و 11)الْحَق وَ حُکْمُه الْعَدْلُ سِیرَتُهُ»فرماید:اسالم )ص( می
اولین نکته «راه و روش او به عدالت و حکم و فرمان او حق است.

ج است آن است که سیره حکومتی ای که از روایت فوق قابل استنتا
رسول خدا )ص( که بر پایه اعتقادات توحیدی و معاد می باشد به 
عدالت دعوت می نماید و ارکان حکومتی خود را بر اساس قسط و 
عدالت می سنجد. تشکیل حکومت و تاسیس نهادی برای برقراری 

شود. و لذا این عدالت و اجرای قوانین یک وظیفه دینی محسوب می
ساله تنها یک توصیه اخالقی نبوده بلکه یک تعهد اسالمی است. م

و لذا یک حکومت خداباور و معتقد به قیامت به مقوله برقراری 
عدالت در اجتماع حساس بوده و نه تنها  خود عامل به برقراری 
عدالت و مساوات میان اقشار جامعه است؛ بلکه با ظلم و ظالمین و 

)ع( در خطبه  امیرالمؤمنیناهد نمود. مفسدین در جامعه مبارزه خو
مربوط به حقوق متقابل والی و مردم، رمز تداوم حیات و پایداری 

فَاِذا ادت الرَّعیة اِلی الوالی »فرماید:بیان می گونهاینجامعه اسالمی را 
حقه وَ ادّی الوالی اِلَیْها حقّها عَزّ الحَق بَیْنَهُمْ و قامت مناهج الدّین َو 

عالِم الْعَدْل وَ جرت علی اذاللها السنن فصلح بِذلِکَ الزمان اعتَدلت مَ
 همان، )نهج البالغه،و طمع فی بقاء الدّولة ویئست مَطامُِع االعْداء

هرگاه مردم حقوق والی را ادا کنند و حاکم نیز حقوق ( 216 خطبه
مردم را ادا نماید، حق در بین ایشان عزیز خواهد شد و قواعد دین 

در بستر خود  هاسنّتهای عدالت استوار و د شد و نشانهبرقرار خواه
قرار خواهد گرفت. در اینجا است که روزگار صالح خواهد شد و 
امید به بقا و پایداری دولت خواهد بود و دشمنان مأیوس خواهند 

بنابراین به هر نحوی به «شد و امنیت پایدار و برقرار خواهد ماند.
شود، مقوله خداباوری و نگرش  مساله عدالت اجتماعی نگریسته

توحیدی در آن نقش پایه ای ایفاء می نماید. در حکومت های 
غیریدینی نوعا عامل بازدارنده درونی در یکایک افراد و در بدنه 
حکومت دینی وجود ندارد که جامعه و حکومت را ملزم به رعایت 
عدالت نماید، زیرا نگاه انسان محوری در برابر خدامحوری در 

ومت های غیر دینی بر مبنای سود و منفعت فردی است و با حک
عدالت خواهی و مساوات انگاری در تضاد است و لذا هر کسی به 
فکر منافع خویش بوده و عدالت به معنای واقعی آن در حکومت ها 

 اجرا نشده و تنها دستمایه شعار می باشد.
 

 تحقق امنیت اجتماعی

معاد باوری در حکومت ها و یکی دیگر از آثار توحیدمحوری و 
جوامع، ایجاد امنیت است. در اهمیت امنیت در جامعه همین بس 

ی خدا، نخستین دعایی که که حضرت ابراهیم پس از ساخت خانه
 »نمود آن بود که این مکان را محلی امن برای ساکنان آن قرار دهد:

چون ابراهیم گفت: (126ه/ )بقر بَلَدًا ذَاوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَ
خداوند به مردم .« [ را شهرى امن گردانپروردگارا، این ]سرزمین»

اند و به های شرک پاک نمودهبا ایمانی که خود را از آلودگی
اند امنیت را نوید داده است ی ایمان، با یکدیگر متحد شدهواسطه

نَهُم بِظُلمٍ أُولئِکَ لَهُُم الَّذینَ آمَنوا وََلم یَلِبسوا إیما»فرماید:چنانچه می
( )آری( آنها که ایمان آوردند و ایمان 82)انعام/األَمنُ وَهُم مُهتَدونَ

خود را با شرک نیامیختند امنیت مال آنها است، و آنها هدایت 
در تفسیر نمونه درباره ارتباط اعتقادات توحید و باورهای «یافتگانند.

، اعم از امنیت از مجازات امنیت»دینی با مقوله امنیت آمده است:
پروردگار و یا امنیت از حوادث دردناک اجتماعى است. یعنى 

ها، تجاوزها، مفاسد، جنایات، و حتى امنیت و آرامش روحى جنگ
آید که در جوامع انسانى دو اصل حکومت تنها موقعى به دست مى

هاى ایمان به خدا متزلزل کند، ایمان و عدالت اجتماعى، اگر پایه
دد و احساس مسئولیت در برابر پروردگار از میان برود و عدالت گر

اجتماعى جاى خود را به ظلم و ستم بسپارد، امنیت در چنان 
اى وجود نخواهد داشت.تاثیر ایمان در آرامش و امنیت جامعه

روحى براى هیچکس جاى تردید نیست، همانطور که ناراحتى و 
ب ظلم بر کسى پوشیده جدان و سلب آرامش روانى به خاطر ارتکا

خداباور، کمترین  توان گفت که جامعه( به یقین می7«)باشد.نمى
های سیاسی را تجربه خواهد نمود و مردم و رهبران سطح تنش

سیاسی در امنیت و آرامش در مسیر اهداف فردی و جمعی حرکت 
خواهند نمود. به عنوان مثال، در مسائل سیاسی و مملکت داری، 

ی آن، ایجاد اطمینان و آرامش برای ین امنیت و در نتیجهی تامحوزه
مردم یکی از موضوعات مهم و خطیر است و در مقابل، ناامنی و 
هرج و مرج برای دولتمردان، ناپسند و نامطلوب بوده و مسیر رسیدن 
به اهداف جامعه اسالمی را طوالنی و یا حتی دستیابی به آن را 

توجه در قرآن است که موضوع قابل سازد. امنیت یکی ازناممکن می
با اصالح مفاسد اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ زیرا یکی از 

 های افزایش امنیت در جامعه پیشگیری از فساد اجتماعی است. راه
 

 رفع مفاسد اجتماعی

نقش ایمان به خدا و اعتقادات توحیدی در جلوگیری از انحرافات 
 داشته و بستگی ایمان به انسان بسیار مهم و کلیدی است. نجات

 دین هدف ترینمهم جامعه، متن در بشر و قلب در ایمان استقرار
است آن در تعالیم وحی و قد واال و ارزش نشان از و گشته معرفی

دارد. ارتباط و پیوند دو موضوع معنویت و رفع و اصالح آیین اسالم 
در زندگی العاده دین مفاسد اجتماعی به جهت آثار اجتماعی فوق

باشد. مرحله باالتر از ایمان، تقوی است. تقوی مانع و سپری بشر، می
است که انسان را از ارتکاب جرم و جنایت در حق فرد و دیگران 

دارد. انسان متقی نه به خود و نه به دیگران ظلم ننموده و یاری بازمی
شود و امنیت و آرامش خود و دیگران کننده ظالمان و مفسدان نمی

از سویی دیگر در سایه رفع مفاسد  زند.ا با فساد و ظلم برهم نمیر
 زیافت. اتوان به امنیت و آرامش دستاجتماعی در ابعاد مختلف می

و  یکی از اصولرفع مفاسد اجتماعی در ابعاد مختلف دید اسالم، 
 تکامل بشر هایموهبتاز استفاده  ساززمینه اجتماع وفرد و مبانی 

اوصیکُما »)ع( آمده است:امیرحضرت  پرارج نامهوصیتدر  باشد.می
وَ جمیعَ وَلَدی وَ منْ بلغه کِتابی بِتَقْوی اهلل وَ نظم امرِکُم و صالح ذات 

همه فرزندان خود و کسانی که این ( 47نامه  نهج البالغه،)بَیْنکُم
دستور را خواهند شنید، به تقوای الهی و نظم در کارها و صالح در 

 «کنم.وصیه میمیان خود ت
، صرفًا به همین سه دستور توجه و عمل نامهوصیتچنانچه از این 

شود، سرنوشت جامعه اسالمی بر اساس تقوا و نظم اجتماعی و 
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 57 یاجتماع یدر سطح رفتارها یاعتقاد یکارکرد باورها 

 1400 زمستان، 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

عمومی و صالح در میان خود و در روابط اجتماعی و فرهنگی و 
الزم برای اقتدار و صالح و  هایشاخصهسیاسی اداره خواهد شد و 

دل و اعتدال و تقوا و همگرایی و اخوت فراهم اصالح و نظم و ع
پیشگیری از جرم و درزمینه خواهد شد و اهداف نورانی اسالم 

گسترش صالح و سالمت جامعه و عدالت اجتماعی و افزایش امنیت 
و رشد و  خواهیعدالتهمبستگی و  هایشاخصهعمومی، رشد 

الهی و اسالمی و  هایارزشارتقای معنوی و پایداری و صیانت از 
تأکید بر کرامت انسانها و حفظ حرمت و آزادی انسانها و حفظ 
جان و مال و ناموس مردم و امت اسالمی فراهم خواهد شد و جامعه 

 رتصوبه اسالماسالمی را در برابر فساد بیمه و صیانت خواهد کرد. 
مبنایی با عوامل ناامنی و تجاوز و فساد به مبارزه برخاسته و اجازه 

 هایزمینهدر جامعه عوامل ناامنی و جنایت رشد کند و یا  دهدنمی
است و همه باید حریم  مسئول بارهدراین هرکسیتجاوز توسعه یابد. 

دین و جامعه را حفظ کنند و رعایت حدود الهی بر همگان فرض 
( مبارزه با مفاسد اجتماعی از ضروریات حکومت است و 12)است.

و دوام حکومت اسالمی قابلیت  احکام الهی تنها در سایه برقراری
اجرا پیدا می نمایند. در این میان اگر فرد یا گروهی چه در داخل 
یک ملت و یا خارج از آن، در ابعاد مختلف به برهم زدن نظم و 
امنیت عمومی پرداخته و با کارشکنی و فریبکاری بتواند فسادی در 

مقابله  جامعه ایجاد نماید، وظیفه حکومت اسالمی است تا با آن
نماید. بنابراین شناخت و مبارزه با مفاسد اجتماعی به اندازه حفظ 

مقابله با دشمنان، حمایت حکومت اسالمی ضروری و مهم می باشد. 
تفاده ، اسبا ستمگران و تأمین رفاه، تقابل از مظلومان و ستمدیدگان

از ضروریات هر جامعه ای است که در صورت بیت المال صحیح از 
ا تغافل باعث ایجاد فساد در آن حوزه می گردد.در اهمیت اهمال و ی

مساله مبارزه با مفاسد اجتماعی در قرآن کریم آیات متعددی نازل 
شده است. تامین صالح و آرامش در ابعاد مختلف سبب حفظ 
سالمت روانی جامعه و رشد و شکوفایی آن می گردد و مردم به 

می شوند. در قرآن  زندگی امیدوار و استعداد های خالق شکوفا
تشکیل حکومت اسالمی و برقراری قوانین الهی مورد توجه بوده 
است. زیرا نتیجه ای که عائد مسلمانان می گردد نعمت بزرگ صالح 
اجتماعی است. صالحی که در آن از ظلم و ستم خبری نبوده و 
مستضعفین در سایه عدالت و داد، جانشینان و وارثان زمین می 

در قرآن به این موضوع اشاره نموده و نعمت امنیت  گردند. خداوند
را پس از خوف و ناامنی در اجتماع به مومنان وعده می دهد و  می 

 یفِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِنْکُمْ آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ وَعَدَ»فرماید:
 شما از کسانى به ( خدا55)نور/ قَبْلِهِمْ  مِنْ الَّذینَ اسْتَخْلَفَ کَمَا الْأَرْضِ

 را شما که کرده وعده اندکرده شایسته کارهاى و آورده ایمان که
 و اسالف که چنان آن کند، دیگران جانشین سرزمین این در

اولین و مهم ترین بعد از ابعاد مفاسد «کرد. جانشین را آنان گذشتگان
مقوله بدون شک  اجتماعی، مربوط به مباحث اعتقادی است. این

ریشه بسیاری از مفاسد فردی و اجتماعی بوده و اصالح آن، می تواند 
صالح در  و ایمان ابعاد مختلفی از آن را در جامعه بخشکاند. تعامل

 اصرار واقعیت این بر و شده نمایانده قرآن در خوبی به جامعه
وی معن رشد و تربیتدر  حقیقی صالح جامعه به شکلیه ک گردیده

ر پیامب تجلی می یابد.نیز در ایمان به خدا و کسب رضای الهی  و آن

 خود خیرخواه و ناصح را خدا کس هر! مردم اکرم)ص( می فرماید:
 قرار راهنما و دلیل را او قول کسی هر و شود می موفق. دهد قرار
 پناه در را خود که کسی. شد خواهد هدایت راه استوارترین به دهد،
و هر کس دشمن خدا  بود خواهد آرامش و امنیت در دهد، قرار خدا

(بنابراین یکی 59،ص نهج الفصاحه.«)باشد خائف و هراسناک است
از مهم ترین و اساسی ترین مفاسدی که در جامعه گریبانگیر مردم 
است، انحرافاتی است که در حوزه عقاید فکری صورت گرفته است. 

مبعوث شده اند،  تمامی انبیاء الهی که از سوی خدا و به اذن او
دعوتشان بر محور توحید و پرستش خداوند و نفی شرک، مبارزه با 

 هب بت پرستی، شخصیت پرستی و هوی پرستی است. عمومیت دعوت
را می توان از خطاب خداوند به  یکتاپرستی به فراخوان و توحید

وَ »رسول اکرم)ص( دریافت نمود. خداوند در این خطاب می فرماید:
أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ مِن رَّسُوٍل إِلَّا نُوحِى إِلَیِْه أَنَُّه لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا مَا 

ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر  (25انبیاء/)فَاعْبُدُون
اینکه به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست، پس تنها مرا 

 زه اعتقادی از اثراتنتیجه اینکه اصالح جامعه در حو«پرستش کنید
افراد معتقد و نیز حکومت توحیدی است زیرا امکان پیاده سازی 
دستورات و قوانین و نیز تقویت احکام الهی جز در سایه ایمان ممکن 

 نخواهد بود.
 

 حفظ کرامت انسانی
یکی از آثار و تبعات باورهای دینی، حفظ کرامت انسانی است. طبق 

ن ها با جایگاه بی جایگزین خالفت آیات توحیدی قرآن کریم، انسا
 و کرامت اصل بر تأکید با الهی بر زمین آفریده شده اند و آیات

 فردی هایحوزه در او، حریم و حرمت حفظ بر انسان، واالی ارزش
 . این معنااندفشردهلفت با هرگونه تعدی به او پا مخا و اجتماعی و
که خداوند برای انسان قائل شده، بهتر فهمیده  ایعالیهاز مقام  ویژهبه

سوره تین  4در آیه « انسان»در اشاره به نگاه قرآن کریم به  .شودمی
 سوره 29 ؛ و نیز آیه«لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی أَحَْسنِ تَقْوِیم:»آمده است 

 وجودی ساختار که دهدمی نشان ؛«رُوحِی مِنْ فِیهِ  نَفَْختُ»: حجر
به سبب خلق  خداوند چون است؛ آفرینش ساختار بهترین انسان،

تبریک  (14مؤمنون/)فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ اْلخالِقِین»انسان، به خود 
 هک اینکته اولین شاید اصالح فساد های اجتماعی، بحث در.گویدمی
 ارزشمندی و کرامت و حرمت کندمی توجهجلب روایات در

در امتداد خط  احادیث این و هاستانسان سایر سپس و مؤمنین
فکری قرآن بر این مسئله پافشاری کرده و حرمت و حریم فردی و 

تعدی و آسیب  هرگونهرا امن دانسته و آن را از  هاانساناجتماعی 
به  بارهدراین)ع(  معصومین. برخی اشارات انددانستهو ایذاء ایمن 

 کعبه از مؤمن حرمت»: فرمایدمی( ع) صادق امام شرح زیر است:
کرامت و آبرو و  حفظ روایات، از بسیاری ( در13«)است. بیشتر

سایر افراد و به تعبیری دیگر عدم ایذاء و آزار رسانی از  احترام
 مؤمن»:فرمود( ع) حسین امام های مؤمنین به شمار آمده است.نشانه
 یدپرس امام از راوی باشد امان در او شر از اشهمسایه که است کسی

ب او ضجور و غ و ظلم از یعنی فرمود امام چیست؟ شر از منظور
 حفظ و حرمت بر قدریبه احادیث گونهاین (14«)ایمن باشد.

 ،حیثیت به واردکردن لطمه حتی که تأکید دارند اشخاص کرامت
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 ماما تعبیر به نیز جایز نیست. خودش برای مؤمن شخصیت و شرف
 کرده واگذار وی خود به را مؤمن امور تمام خداوند : »(ع) صادق
 نکرده واگذار وی به را کند ذلیل را خود کهاین اما است،
تنها توحید زبانی کافی نبوده و باید افراد یک جامعه یا  (15«).است

یک مذهب و یا یک حکومت به معنای حقه کلمه توحید ایمان 
واسته خداشته و به تمام لوازمات آن نیز معتقد باشند. تفکراتی که بر

از توحید خالص اسالم و اندیشه ناب اهل بیت)ع( نباشد، با ادعای 
ایمان داشتن و مسلمان بودن دست به هر جنایتی که در خور کرامت 
انسانی نیست، زده و آن را عمل صالح می پندارند. مانند آنچه که از 
عصر رسول خدا)ص( صورت گرفته و تا کنون نیز جوامع اسالمی 

از نشانه های انسان خداباور و توحید مدار عمل د. درگیر آن هستن
حال آنکه در عصر کنونی هر مذهب و هر  به این اصل اساسی است.

اندیشه انحرافی از شیعه یا اهل سنت، بر اعتقادات بی پایه خود 
پافشاری کرده و دیگران را کافر دانسته و به حریم زندگی و ناموس 

 ر و زیر پای گذاردن کرامتیک ملت وارد گشته و به کشت و کشتا
و عزت سایر مسلمانان و حتی نامسلمانان می پردازد. در حالی که 
طبق دستورات صریح قرآن، هیچ انسانی حق این گونه خشونت ها و 
بی حرمتی ها نسبت به سایر مسلمانان را در زیر پرچم رسول 

افی کاهلل)ص( ندارد. بنابراین در اینجا اعتقادات زبانی توحید و معاد 
نبوده و اندیشه اسالمی ناب توحیدی و عزتمند مورد نیاز 

 نمایانده قرآن در خوبیبه جلوگیری از فساد و ایمان تعامل است.
در سایه ایمان و باورهای ه ک گردیده اصرار واقعیت این بر و شده

ز را ارفع مفاسد  قرآن. شوددینی و توحیدی صالح حقیقی نمایان می
و  داندمی هاآنبرکات نازل الهی بر مؤمنین و مایه افزایش ایمان 

 انًاإِیمَ لِیزْدَادُواْ الْمُؤْمِنِینَ قُلُوبِ فىِ السَّکِینَةَ  أَنزَلَ الَّذِى هُوَ»فرماید:می
 فرستاد فرو را آرامش مؤمنان هایدل در که کسآن اوست (4فتح/)
امل یکی از علل و عواز سویی دیگر، «.بیفزایند خود ایمان بر ایمانى تا

سقوط اقوام گذشته به جهت فسادی بود که در جامعه بر اثر ظلم 
به یکدیگر ایجاد شده بود؛ گروهی که مرفه بودند با ظلم و فساد بر 

نمودند؛ کردند و مردمان نیز از آنان اطاعت میمردمان حکومت می
پیرو آنان را نابود  رو خداوند متعال آن گروه و تمامی مردمانازاین

ساخت؛ زیرا گروه مرفه به جهت ظلم و فسادشان نابود شدند و 
مردمان نیز به جهت همراهی با آنان به ورطه نابودی کشیده شدند؛ 
البته خداوند متعال نخست نعمت بزرگ آرامش را بدان ارزانی کرد 

 تها با این نعمت به پیشرفتهای بسیاری دست یافتند؛ اما به جهکه آن
ظلم و ستم این نعمت از آنان سلب شد و خداوند بر آنان عذاب را 

 نازل کرد.
 

 حفظ و حراست از کیان دینی و ملی
یکی از آثار و نتایج باورهای دینی در ابعاد اجتماعی، حفظ و 

سوره  26در آیه حراست از کیان دینی و ملی است. خداوند در قرآن 
إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ : »می فرمایدفتح نیز در این رابطه 

الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجَاهِلِیَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ 
 ءٍوَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَى وَکَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَکَانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ

هاى خود تعصب ]آن هم[ تعصب گاه که کافران در دلعَلِیمًا؛ آن
جاهلیت ورزیدند پس خدا آرامش خود را بر فرستاده خویش و بر 

مؤمنان فرو فرستاد و آرمان تقوا را مالزم آنان ساخت و ]در واقع[ 
آنان به ]رعایت[ آن ]آرمان[ سزاوارتر و شایسته ]اتصاف به[ آن 

انسان مومن به جهت .«ره بر هر چیزى داناستبودند و خدا هموا
غیرتی که نسبت به دیدگاه خود دارد، در تالش است تا سرحد جان 
از منافع اسالم و حکومت دینی خود حمایت و دفاع کند. جوانان و 
سالمندانی که در جبهه های جنگ مسلمانان با ایادی دشمن جنگیده 

خدا و حکومت خدا  اند، با شعار توحید و با هدف حمایت از دین
از جان خود گذشته اند.گاه این حفظ و حراست در داخل جامعه و 
در راستای اصالح فساد و یا تقویت ابعاد مختلف یک جامعه دینی 
بوده و هر انسان موحد و معاد باوری که خود را متعهد به نظام 
اسالمی و دینی می داند درصدد حل آن مشکل و مساله خواهد بود 

حفظ و حراست با جهاد در مرزهای داخلی و حتی  و گاه این
مرزهای سایر حکومت های دینی می باشد. در نگاه یک مسلمان 
خداباور، منافع هر حکومتی که زیر پرچم اسالم باشد، به او مرتبط 
است و مسلمانان سایر بالد نیز خواهران و برادران دینی او هستند و 

در عهدنامه  )ع(حضرت علی او خود را در غم ایشان شریک می داند.
 پاک هایانسانیعنی از میان آنان »فرماید:معروف، به مالک اشتر می
 ندترپردهبیو  ترصریحاز همه  گوییحقو وارسته افرادی را که در 

تو را مددکار نباشند  پسنددنمیو در آنچه را که خدا برای دوستانش 
د و جلوی تخلفات نکنن تائیدیعنی ترا در کارهای خالف همراهی و 

ترا بگیرند برگزین چه خوشایند تو باشد و چه ناخوشایند. تا 
به پیوند و آنان را چنان  گویانراستبا پرهیزکاران و  توانیمی

پرورش ده که تو را زیاد نستایند و تو را برای اعمال زشتی که انجام 
 و آوردمیخودپسندی  اندازهبیتشویق نکنند که ستایش  اینداده

ریشه و اساس (53، نامه نهج البالغه«) .داردمیوانسان را به سرکشی ا
اجتماعی از دیدگاه قرآن را باید در ایمان و باورهای حفظ کیان 

عمیق دینی و تقویت بنیادهای معنوی جامعه جستجو کرد و باید به 
سراغ امنیت روحی، فکری، فرهنگی و آرامش و اطمینان باطنی رفت 

 .پی گرفت باورهای دینیو اساس آن را در 
 

 همدلی و تعاون اجتماعی 
 صیغه با قرآن در که است مهم اخالقی اصول از یکی همدلی و تعاون

 آن ارزشمندی و اهمیت نشانگر امر همین و شده اشاره آن به امر
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى  »:فرمایدمی مائده سوره در خداوند. است

و در نیکوکارى و ( 2وَالْعُدْوَانِ)مائده/  الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا
پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید، و در گناه و تعدّى دستیار هم 

در آیه « .کیفر استنشوید، و از خدا پروا کنید که خدا سخت
ونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوِْلیَاء بَعٍْض یَْأمُرُ»

مردان و زنان با ایمان، دوستان  (71)توبه/وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ 
دارند، و از کارهاى ناپسند یکدیگرند، که به کارهاى پسندیده وا مى

مهارت همدلی، برقراری رابطه موثر، روابط بین « .دارندباز مى
اشاره شده  های اجتماعی است که در قرآنفردی، از جمله مهارت

ساختن . اون و همکاری اجتماعی مصادیق متعددی داردتع .است
های دینی، احداث و مسجد، مدرسه، کتابخانه، چاپ و نشر کتاب

تعمیر راه، پُل، درمانگاه و بیمارستان، کمک به نیازمندان مانند 
..  درآمد مردم وسرپرستان، قشر کمزدگان، مصیبت دیدگان، بیسیل
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 59 یاجتماع یدر سطح رفتارها یاعتقاد یکارکرد باورها 

 1400 زمستان، 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 که نبی مکرمهستند که نیاز به تعاون دارند چنان از کارهای نیک
بارزترین جلوه تعاون .اسالم همواره در کارهای نیک پیشگام بود

همدلی و وفاق ملی حکومت های توحیدی .در اجتماع و اقتصاد است
تواند سرمشق سایر جوامع اسالمی قرار بگیرد. هرگاه و معاد باور می

و و غیرقابل انعطاف بوده و صاحبان قدرت و رهبران جامعه تندخ
با مردم خود همدلی نداشته باشند، باشند مسیر دستیابی به اهداف 

کنند. در مقابل حکومتی که با مردم خود و مردم خود را طوالنی می
با یکدیگر طبق سفارش قرآن مهربان نموده و با رشد صفات واالیی 

ن اچون صبر و استقامت، تحمل مشکالت و بخشش یکدیگر در زم
گرداند و بدین ترتیب روابط بین رهبر ایجاد اختالفات را ممکن می

و مردم و نیز مردم با یکدیگر مستحکم و روحیه همدلی و وفاق 
رسول گرامی اسالم موجب نزدیکی قلوب مسلمانان توسعه می یابد. 

همدلی در میان مردم هر به یکدیگر و برادری مومنان با هم گردید. 
گردد و مومنان که به مندی از رحمت الهی میجامعه موجب بهره

محُّمٌَّد »کالم الهی اعتقاد دارند، به وعده الهی امیدوار هستند که :
( 29)فتح/ رَّسُولُ اللَّهِ َو الَّذِینَ مَعَُه أَشِدَّاءُ عَلىَ اْلکُفَّارِ رُحَمَاُء َبیْنهَم

 برمّد )ص( فرستاده خداست؛ و کسانى که با او هستند در برامح»
در حدیث دیگری «کفار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند.

از رسول گرامی اسالم، مساله لزوم وجود شفقت و مهربانی در بین 
مسلمانان، و اهمیت آن به عنوان یکی از نتایج مهم ایجاد وحدت در 

فی  المؤمنین ترى»جامعه، در یک تشبیه زیبا بیان شده است:
تعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتکى عضوا تداعى  و توادّهم و تراحمهم

مومنان در  (382الفصالحه، صنهج)له سایر جسده بالسّهر و الحمّى
شفقت، دوستی و مهربانی با یکدیگر مانند اعضای یکدیگرند که اگر 

-گردند و تب میعضوی از آن به درد آید سایر اعضا بی قرار می

مومنین و باورمندان طبق روایات فوق که با خطاب به «کنند.
توحیدی آغاز می گردد، همدلی و وفاق بین مسلمانان مورد توصیه 

بر مبنای این احادیث شریف، شفقت و مهربانی بین قرار گرفته است.
گردد که هر مومن، دیگری را مسلمانان تنها در صورتی حاصل می

مانند خود بداند. تشبیه مومنان به یک بدن به معنای وجود وحدت 
مدلی در میان آنان است. هرچه وحدت در میان مسلمانان و ه

. امام یابدتر باشد همدلی و شفقت نیز بین آنها افزایش میمستحکم
علی )ع( درباره اهمیت استحکام روابط دوستانه بین مومنان 

 مْ شْتُخَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ ِمتُّمْ مَعَهَا بَکَوْا عَلَیْکُمْ وَ إِنْ عِ»فرمودند:
اگر مردید بر  کنید که آمیزش ایبگونه با مردم (16)حَنُّوا إِلَیُْکم

اسالم و اصول  «شما بگروند. به شما بگریند، و اگر ماندید، قلباً 
اعتقادی آن، مبنای همدلی میان مسلمانان است و به واسطه اسالم، 

 ی بربنابراین نقش باورهای دینگردد. هایشان به هم نزدیک میدل
این مساله بسیار موثر خواهد بود و تنها یک انسان و جامعه باورمند 
هست طبق آموزه های دینی بر خود موظف میداند که به وفاق و 

 همدلی اجتماعی بپردازد.
 

 اقتصادیرشد و شکوفایی 
رشد و شکوفایی اقتصادی از مقوله های جدی و ضروری است زیرا 
با معیشت آدمی در ارتباط بوده و این مفسده می تواند سبب تضاد 
طبقاتی در جامعه گشته و در صورت فقدان نظارت و مجازات 

مفسدین، مردم را از حکومت اسالمی دلسرد نماید. این ضرورت در 
یای الهی نیز موضوعیت داشته تشکیل حکومت های دینی در عصر انب

است. در باب ارتباط باورهای اعتقادی و توحیدی با مقوله رشد و 
شکوفایی اقتصادی باید گفت که اقتصاد سالم در نظام دینی، اقتصادی 
است که در آن باید ها و نبایدهای احکام داد و ستد رعایت شده 

یت ورد اهمباشد و در تمام تصمیمات، در نظر گرفتن حقوق متقابل م
باشد. این طرز فکر تنها در جامعه ای که افراد آن به اعتقادات دینی 
پایبند بوده اند ممکن می گردد. بررسی رابطه ایمان و اعتقاد توحیدی 

 بّ رَ ِإبْرَاهِمُ قَالَ ِإذْ  وَ »با مقوله اقتصاد در آیه زیر قابل استنتاج است:
 بِاللَّهِ  مِنهَُْم ءَامَنَ مَنْ الثَّمَرَاتِ مِنَ أَهْلَهُ  قْارْزُ وَ ءَامِنًا بَلَدًا هَاذَا اجْعَلْ

 این پروردگارا،: »گفت ابراهیم چون ( و126بقره/ االََْخِرِ) الْیَوْمِ وَ
 که آنان از کس هر -را مردمش و گردان، امن شهرى را[ سرزمین]

 «بخش. روزى هافرآورده از -بیاورد ایمان بازپسین روز و خدا به
در امنیت شهر به تامین اقتصادی مردم عطف شده است. آیه این در 

ی یک زندگاز که اصواًل برخورداری بل ،نتیجه نه تنها اقتصاد سالم
 .امکان ناپذیراست رشد و رفاه اقتصادیانسانی مطلوب بدون وجود 

با مقوله فراوانی و سوره نحل، ایمان را  112قرآن کریم در آیه 
مواهب مادی گره زده و این دو را غیر قابل برکات اقتصادی و تامین 

 و می فرماید:  تفکیک دانسته
 مِّن رَغَدًا رِزْقُهَا یَأْتِیهَا مُّطْمَئنَّةً ءَامِنَةً کَاَنتْ قَرْیَةً مَثَلًا اللَّهُ ضَرَبَ وَ »

 مَابِ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ  لِبَاسَ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهِ  بِأَنُْعمِ فَکَفَرَتْ  مَکاَنٍ کلُ
 آرام و امن که زندمى مثَل را اىقریه خدا (112نحل/ )یَصْنَعُون کَانُواْ
 نعمت کفران اما رسید،مى جاى هر از فراوانى به مردمش روزى بود،
 وحشت و گرسنگى به اعمالشان کیفر به خدا و کردند خدا

در اهمیت رابطه ایمان انسان و مشکالت  .«ساخت مبتالیشان
یا بنیّ! انّی اخاف » می فرماید:اقتصادی، همین بس که امام علی)ع( 

علیک الفقر فاستعذ باهلل منه فانّ الفقر منقصة للدین، مدهشة للعقل، 
برای تو از فقر می ( پسرم؛ 319، حکمت )نهج البالغهداعیة للمقت

ببر، چون موجب کاهش دین، ترسم. به خداوند از شّر فقر پناه 
  «.دهشت عقل و کینه و دشمنی مردم خواهد شد

بنابراین مشکالت اقتصادی، کمبود امکانات رفاهی، شکاف طبقاتی 
می تواند عاملی برای کسب ثروت از طریق اختالس، قاچاق، دزدی 

از آن جایی و احتکار و کم فروشی و گران فروشی در جامعه گردد.
حوزه اقتصادی، آثار و تبعات بسیار سنگین  که فساد و تباهی در

برجامعه بار می کند به گونه ای که رفتار اعتقادی و اجتماعی و 
اخالقی نیز دگرگون می شود، تاکید بر بازسازی و اصالح این حوزه 
 .برای آن حضرت)ع( همانند دیگر پیامبران مهم و اساسی بوده است

ا به مردم بشناساند، از شعیب)ع( برای این که بتواند مسیر درست ر
آنان می خواهد تا قسط و عدالت را در حوزه امور اقتصادی رعایت 

ر در قرآن د داوندخ کنند و در مبادله، کم فروشی را کنار بگذارند.
وَ لَا تَنقُصُواْ الْمِکْیَالَ وَ الْمِیزَانَ  :»داستان حضرت شعیب می فرمایدبیان 

-84شْیَاءَهُمْ وَ لَا تَعْثَوْاْ فىِ الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ)هود/...وَ لَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَ
( و پیمانه و ترازو را کم مکنید....و حقوق مردم را کم مدهید، و 86

 «در زمین به فساد سر برمدارید.
بنابراین رشد و شکوفایی اقتصادی در سایه سار دیدگاه توحیدی از 

ین حوزه ممکن اثرات اجتماعی است که با اصالحات مفاسد ا
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خواهد بود. از جمله موضوعاتی است که دولت های دینی باید به 
 آن توجه نموده و ریشه های آن را در جامعه از بین ببرند.

 
 رشد فضایل اخالقی

یکی دیگر از نتایج باورهای اعتقادی و توحیدی بر اجتماع، رشد 
می فضایل اخالقی و اصالح مفاسدی است که در حوزه اخالق اتفاق 

افتد. همه پیامبران و رهبرانی که از طرف خدا برانگیخته شده اند، 
عالوه بر دعوت مردم به سوی خدا و یکتاپرستی آنها را از زشتی 
های شایع در جامعه منع می نمودند. عالوه بر مبارزه با بت پرستی 
و شرک که در حوزه تقویت و اصالح باورهای اعتقادی و پرورش 

حوری و معادباوری صورت گرفته است، قدرت ایمان و خدام
ناهنجاری های اخالقی چون قماربازی، شراب خواری، میگساری، 
رباخواری و بی بند و باری و بی عفتی نیز گریبانگیر جوامع بوده 
است. این انسان های گمراه این گونه اعمال را با توجیه پیروی از 

رسوالن الهی سنت گذشتگان و نیاکان انجام داده و از قبول دعوت 
 وَ»»خودداری می نمودند. قرآن درباره این افراد این گونه می فرماید:

إِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ َبلْ نَتَّبِعُ مَا َألْفَْینَا عَلَیْهِ ءَابَاءَنَا 
از آنچه خدا نازل کرده است »و چون به آنان گفته شود: (170)بقره/

نه، بلکه از چیزى که پدران خود را بر آن »گویند: مى« کنیدپیروى 
برای نمونه در زمان حضرت لوط)ع( رفتار « کنیم.ایم، پیروى مىیافته

ناشایست فساد جنسی و بی بند و باری اخالقی در میان مردان امت 
شایع بود، که ایشان از جانب خداوند مأموریت داشت که با این 

ی مبارزه کند. خداوند در قرآن از زبان فساد اخالقی و اجتماع
وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ أَزْواجِکُْم  »حضرت لوط می فرماید:

( آیا از میان مردم جهان، با 165-166)شعراء/بَلْ َأنُْتمْ قَوْمٌ عادُونَ
مردها در می آمیزید و از آنچه را پروردگارتان از همسرانتان برای 

در « ده وا می گذارد]نه،[ بلکه شما مردم تجاوز کارید.شما آفری
زمان پیامبر عزیز اسالم نیز سنت جاهلی زنده به گور کردن 
دختران، قتل و آدم کشی، محرومیت زنان از ارث و انتخاب همسر، 
ترویج میگساری، قمار، ربا خواری و بی بند و باری جنسی و اخالقی، 

اعی آنها محسوب می شد. در دزدی، زنا جزء الینفک زندگی اجتم
چنین زمانی خداوند حضرت محمد)ص( را مبعوث کرد تا با هدایت 
ورهبری الهی جامعه منحط جاهلیت را سر و سامان بخشد؛ و 
کارهایی که پیامبر اعظم)ص( انجام داده نه تنها امتی را از بربریت 
و توحش نجات داده بلکه آنها را نمونه و الگو برای سایر ملت ها 

روی مربوط به حوزه اخالقی اسالمی  قوانیندر ( 17قرارداده است.)
حیثیت و آبروی افراد تکیه فراوان شده است. به  ،حرمتحفظ 

همین خاطر اموری مانند غیبت، تهمت، افترا، تجسس، سوءظن، 
اهانت، استخفاف، تمسخر، آزار و اذیت و دروغ گفتن حرام شده 

تحریم نمی شد امنیتی برای عرض است. اگر اینگونه امور، در اسالم 
 خَرْ یَسْ لَا ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَأَیهََُّا » :و آبرو و شخصیت افراد باقی نمی ماند

 عَسىَ  نِّسَاءٍ  مِّن نِسَاءٌ  لَا وَ مِّنْهَُمْ خَیرًَْا یَکُونُواْ  أَن عَسىَ قَوْمٍ مِّن قَوْمٌ
 ْئسَ بِ بِالْأَلْقَابِ  تَنَابَزُواْ لَا وَ أَنفَُسکمُ تَلْمِزُواْ لَا وَ مِّنهَُْنَّ خَیرًَْا یَکُنَّ أَن

 الظَّالِمُونَ یَأَیهََُّا هُمُ فَأُوْلَئکَ یَتُبْ لَّمْ مَن وَ  الْایمَانِ بَعْدَ الْفُسُوقُ االِسْمُ
 سُواْ سَّتجَََ لَا وَ إِثْمٌ الظَّنّ  َبعْضَ إِنَّ الظَّنّ  مِّنَ کَثِیرًا اجْتَنِبُواْ ءَامَنُواْ الَّذِینَ

 مَْیتًا َأخِیهِ  َلحْمَ یَأْکُلَ أَن أَحَُدکُمْ أَیحَُِبُّ  بَعْضًا بَّعْضُکُم لَا یَْغتَب وَ

 اى  (12-11حجرات/رَّحِیم) تَوَّابٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُواْ وَ فَکَرِهْتُمُوهُ
 د،کن ریشخند را دیگر قوم قومى نباید اید،آورده ایمان که کسانى

 شخندری] را[ دیگر] زنانِ زنانى نباید و باشند، بهتر اینها از آنها شاید
 و ید،مگیر عیب یکدیگر از و باشند، بهتر اینها از آنها شاید ،[کنند

 پس زشت نام است ناپسندیده چه مدهید زشت لقبهاى همدیگر به
 که کسانى اى. ستمکارند خود آنان نکرد توبه که هر و. ایمان از

 هاگمان از اىپاره که بپرهیزید گمانها از بسیارى از اید،آورده ایمان
 آیا ندنک بعضى غیبت شما از بعضى و مکنید، جاسوسى و است، گناه

 آن از بخورد؟ را اشمرده برادر گوشت که دارد دوست شما از کسى
 مهربان پذیرتوبه خدا که بترسید، خدا از[ پس. ]دارید کراهت

باورمندان را مخاطب قرار داده و به در ابتدای آیه مومنان و «.است
برخی رفتارهای ناهنجار اخالقی و پرهیز از آن اشاره می نماید. 
ضمن اینکه اثرات رعایت این نکات اخالقی بر افراد جامعه و 
فرهنگ حاکم بر آن بسیار چشمگیر می باشد. با این وجود رعایت 

از این رذایل این نکات در افرادی که در آن ها مانع درونی از پرهیز 
اخالقی باشد، ممکن خواهد بود. این مانع درونی در پرهیز و عامل 
محرک در تقویت فضایل اخالقی تنها در انسان های باورمند قدرت 

بنابراین یکی از آثار باورهای اعتقادی، عملیاتی گشتن خواهد داشت.
ی ریزی اخالقیات در جامعه است چراکه باورها در نتیجهپایه

همگانی برخی از مسائل، بخصوص موضوعات اخالقی رعایت 
ای است که شود. جامعه غیردینی و غیر باورمند جامعهحاصل می

گردد و هر فرد به دنبال مردم رعایت نمی مسائل اخالق توسط همه
 گذارد.منافع و امیال نفسانی، فضایل اخالقی را زیرپا می

 
 صدور اسالم 

اعتقادات قوی و پایه دار در یک نظام باورمندی افراد یک جامعه و 
دینی و حکومتی اسالمی، سبب می گردد تا انگیزه های قوی برای 
صدور اسالم و آشنایی سایر جوامع سکورالر و بی دین و یا جوامعی 
با حاکمیت مسیحی و یهودی با ایدئولوژی های اسالمی ممکن گردد. 

معاد، همواره درصددند افراد باورمند با اعتقاد قوی به مبانی توحید و 
تا مردم دنیا را نیز با اصول اسالمی آشنا نموده و به جهانی سازی این 
دین الهی بپردازند. دین اسالم با شعار رهایی و آزادی از ستم 
استثمارگران و دولت های منحط و مادی گرا، و برقراری عدالت 

سالم جهانی و نیز با اعتقاد قوی به ظهور آخرین معصوم)ع( صدور ا
ی متحد، الگوی را در اولویت فعالیت های خود قرار می دهد. جامعه

سایر جوامع اسالمی خواهد بود و موجب گرایش غیرمسلمانان به 
این دین آسمانی خواهد شد. اصطالح صدور انقالب اسالمی نیز از 

 نتایج اتحاد در جامعه ایران است. 
 
 زت و سیادت جوامع اسالمیع

ی باورمندی افراد جامعه و تسلط روح ندهاثرات مطلوب و ساز
های مادی توحیدی بر حکومت و مردم، در جامعه تنها به پیشرفت

گردد بلکه آنچه در کنار نتایج مثبت مادی قابل و دنیوی خالصه نمی
گردد، آثار تصور بوده و در حقیقت، اهداف متعالی آن محسوب می

گردند. خداوند در میمند معنوی است که جوامع اسالمی از آن بهره
وَاعْتَصِمُوا بَِحبِْل اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا َتفَرَّقُوا  »قرآن در این باره می فرماید:
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 61 یاجتماع یدر سطح رفتارها یاعتقاد یکارکرد باورها 

 1400 زمستان، 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 أَصْبَحُْتمْ فَ قُلُوبِکُمْ  بَیْنَ فَأَلَّفَ أَعْدَاءً کُنُْتمْ إِذْ عَلَیْکُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ وَاذْکُرُوا
 ذَلِکَ کَنْهَا  مِ فَأَنْقَذَکُمْ النَّارِ مِنَ  حُفْرَةٍ  شَفَاعَلَى  وَکُْنتُمْ إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ

گى به ریسمان )103آل عمران/ (تَهْتَدُونَ  لَعَلَّکُمْ آیَاتِهِ لَکُمْ  اللَّهُ یُبَیِّنُ
خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد 

ا الفت مکنید: آنگاه که دشمنان ]یکدیگر[ بودید، پس میان دلهاى ش
انداخت، تا به لطف او برادران هم شدید؛ و بر کنار پرتگاه آتش 

هاى خود را بودید که شما را از آن رهانید. این گونه، خداوند نشانه
در این آیه عزت « .کند، باشد که شما راه یابیدبراى شما روشن مى

مسلمانانه در زیر پرچم توحید دانسته شده و الفت مومنانه در سایه 
حاد باورها قرارداده شده است. امام علی )ع( با اشاره به الفتی که ات

إنّ ف»بین مسلمانان در زیر پرچم توحید، ایجاد شده است، می فرماید:
على جماعة هذه االمّة فیما عقد بینهم من حبل  اللّه سبحانه قد امتنّ

-نهج)هذه االلفة، الّتی یتقلّبون فی ظلّها، و یأوون إلى کنفها بنعمة

همانا خداوند سبحان بر جماعت این امت منت  (192البالغه، خطبه 
ند اش بیارامگذاشته و بین آنان الفت و اتحاد ایجاد نموده تا در سایه

نویسندگان غربی نیز بر اثرات «و در پناهش آسوده خاطر باشند.
نمایند. توماس کارل معنوی اعتقادات و باروهای توحیدی اعتراف می

خداوند عرب را به وسیله »نویسد: عنوی مسلمانان میدرباره رشد م
ها هدایت فرمود. از ملت خموش اسالم از تاریکی به سوی روشنایی

آمد و نه حرکتی محسوس، ملتی و راکدی که نه صدایی از آن در می
به وجود آورد که از گمنامی به سوی شهرت، از سستی به سوی 

ز و ناتوانی به سوی نیرومندی بیداری، از پستی به سوی فراز، و از عج
تألیف ( 18«)تابید.سوق داده شد؛ نورشان از چهار سوی جهان می

های قلوب مسلمانان، امدادهای الهی از طرق مختلف در زمینه
گوناگون، به وجود آمدن حس دوستی و مهربانی، تقویت حس 
شجاعت و روحیه جهاد، بازگرداندن عزت مسلمانان در سایه 

و امیدواری به زندگی آینده، کسب مدارج باالی گسترش اسالم 
معرفت توسط تک تک افراد جامعه و... از آثار معنوی باورهای 

اساسا اعتقادی و نگاه توحیدی افراد جامعه و حکومت دینی است. 
هرجامعه ای در جستجوی عزت است و جامعه باورمند معتقد است 

ن نور خداوند گیرد و ایها از خداوند سرچشمه میکه منشا عزت
وَلِلَِّه الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِِه وَلِلْمُؤْمِنِیَن وَلَکِنَّ »است که عزت آفرین است:

عزت مخصوص خدا و رسول او و  (8منافقون/)الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ
پیامبر )ص( مومنان را به عزت «دانند.مؤمنان است، ولی منافقان نمی

فو کنم، عشما را سفارش به عفو می»فرماید:آفرینی دعوت نموده و می
شود، پس یکدیگر را عفو کنید تا خداوند کردن موجب عزت می

ی آفرینی یکی از آثار مهم و برجسته(عزت19«)شما را عزیز کند.
یگانگی اعتقادی و تقویت باورهای دینی در جامعه مسلمانان است. 

هرگاه مسلمانان با  تاریخ هزار و چهارصد ساله اسالم نشان داده که
متحد گردیند، به برکت این « ال اله اال اهلل»یکدیگر در ذیل پرچم 

اعتقاد، اسالم گسترش یافته و با پیروزی مسلمانان در ابعاد مختلف، 
آمد و در مقابل هرگاه خالف این عزت مسلمانان به نمایش در می

ود دور رفت نموده و از اهداف عالیه خقانون طبیعی عمل نمودند پس
سنت الهی بر آن است که در صورتی که مسلمانان اتحاد گردیدند.

خود را با عمل به تکالیف خود حفظ نمایند و استقامت نمایند 
گردد. صرف جاری نمودن شهادتین بر زبان و پیروزی نصیبشان می

اید نماقامه نماز و روزه گرفتن، پیروزی را برای مسلمانان حتمی نمی
گردد، با توجه به یافتن سپاه مسلمانان میقدرتبلکه آنچه موجب 

 این آیه، همان تقویت باورها و عملی سازی آن است. 
بنابراین طبق آیات و روایات، وحدت کلمه توحیدی و حاکمیت 
باورهای اعتقادی بر افراد جامعه و حکومت و مسئوالن حکومتی، 

روی پیسبب می گردد که هر کسی در حیطه فردی و یا اجتماعی، به 
از دستورات توحیدی پرداخته و عالوه بر ایجاد یگانگی، عزت و 

 سیادت مسلمانان را ممکن گردد.
 

 تشکیل حکومت مهدوی
یکی از موضوعاتی که با تقویت باورهای دینی و تاثیر آن در بعد 
اجتماعی قابل توجه است، زمینه سازی برای ظهور آخرین امام)ع( 

حکومت امام زمان)عج( حکومتی و تشکیل حکومت ایشان است. 
جهانی است که در سایه پرچم توحیدی و اعتقادات قوی به 
خدامحوری و معادباوری شکل گرفته است.این حکومت با وعده 

وَنُرِیدُ أَْن نَمُنَّ عَلَى  »الهی خداوند در قرآن تحقق خواهد پذیرفت:
 (5/قصص)مَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَالَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ َونَجْعَلَهُمْ أَئِ

خواستیم بر کسانى که در آن سرزمین فرو دست شده بودند منّت 
[ [ گردانیم، و ایشان را وارث ]زمیننهیم و آنان را پیشوایان ]مردم

عاد و محشر، جلوه عدالت پروردگار متعال است و عدالت م.«کنیم
امروز جامعه اسالمی،  باید در بطن و متن جامعه اجرایی شود.

را گسترش مکتب امید و اعتقاد به توحید و معاد  تاامیدوار است 
ا ت مکتب انتظار اعتقاد به باورهای دینی است دهد و به بیانی دیگر،

د. ایجاد نمایضدظلم و ضداستکبار ، حکومتی اعتقاد به مهدویتبا 
ر بر  بضمن اینکه تمام مولفه هایی که از تاثیر باورهای اعتقادی 

اجتماع برشمرده شد، در حکومت مهدوی به صورت مسنجم و 
 هدفمند قابل پیگیری بوده و به منصه ظهور درخواهد آمد.

 
 نتیجه گیری 

از آنجایی که اساس دین بر پایه باورهای اعتقادی و نگاه توحیدی بنا 
نهاده شده است، عمل به متن این مکتب آسمانی و آموزه های الهی 

اهداف این مساله ضروری می نماید. توجه به عوامل  نیز در تحقق
زمینه ساز تقویت باورهای دینی موجبات پیشرفت های مادی و 

های اقتصادی، کند. پیشرفتمعنوی جامعه اسالمی را فراهم می
سیاسی، امنیتی، اجتماعی و نظامی از نتایج مثبت و مادی اعتقادات 

عصومین )ع( نیز بر این دینی است. آیات الهی قرآن کریم و کالم م
آفرینی برای مسلمانان گذارد.عزتها صحه میدست از پیشرفت

جهان، رشد و تعالی معنوی و اخالقی برای مومنان، ایجاد روحیه 
دالوری برای نمایش قدرت انسانی مسلمانان و آمادی برای جهاد با 

ی ادشمنان و بهره مندی از امدادهای الهی و در نهایت، نمایش جامعه
های معنوی است که بر طبق به دور از ظلم و تبعیض از پیشرفت

ای مبتنی بر اعتقادات توحیدی و آیات و روایات برای جامعه
باورمندی افراد  قابل تصور خواهد بود. با توجه به اهمیت این مساله 
و توجه به آثار پربرکت آن برای جوامع اسالمی و جامعه جهانی 

ن جهان، به تقویت باورها و اعتقادات و اسالم الزم است مسلمانا
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رشد و تعالی معنوی پرداخته و در مقابل دشمنان و استکبار جهانی، 
 وحدت عقیده را سرلوحه تعامالت خود قرار دهند.

مثبت اندیشی)حیطه اجتماعی(، وحدت ملی، طبق یافته های پژوهش، 
تحقق امنیت اجتماعی،  تحقق عدالت اجتماعی،های سیاسی، پیشرفت

رفع مفاسد اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حفظ و حراست از کیان 
اقتصادی، رشد و شکوفایی  دینی و ملی، همدلی و تعاون اجتماعی،

های نظامی، عزت و رشد فضایل اخالقی، صدور اسالم، پیشرفت
تشکیل حکومت مهدوی از جمله مهم ترین  ،سیادت جوامع اسالمی

که در بعد اجتماعی بر رفتار جامعه تاثیرگذار خواهد اثراتی است 
 بود.
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