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راههای عزت و اقتدار نظام اسالمی
*

روحاهللشریعتی
حجتاالسالموالمسلمین 


اشاره

نظام اسالمی ،مانند هر نظام فیگر ،فارای اهدافی است که همواره مورف نظر تأسـیسکننـدگان آن،
اعم از رهبران و مرفم ،میباشد .از آنجا که اهداف یک نظام فینی ،رنگ و بوی الهی فارف ،پیوسـته
با عزت و اقتدار نیز عجین شده است .عزت ،از حالتهای پسندیده نفسـانی اسـت کـه آیـات و
روایات بسیاری فر مدح آن وارف شده و مؤمنان را به فاشـتن ایـن حالـت توصـیه کـرفه اسـت .فر
مقابل ،نلت نیز از حاالت ناپسـند نفسـانی اسـت .ایـن فو حالـت و صـفات منشـعب از آنهـا،
اختصاصی به فرف مشخصی ندارف؛ بلکه جمعیتهای بـههـمپیوسـته ماننـد :گروههـا ،ملتهـا،
جوامع و امتها نیز میتواننـد فارای آن فو حالـت بـوفه ،بـه تبـع حالـت آنهـا ،از صـفاتی چنـد
برخورفار باشند؛ مانند برخی صفات که به ملتها و یا اهـالی یـک شـهر نسـبت فافه میشـوف؛
ً
مثال :قناعت ،استقامت ،بزرگواری ،بینیازی و تواضع ،فر پرتو عزت ایجاف میشـوف و فر مقابـل،
صفاتی مانند :ترس ،طمع و خساست ،فر نتیجه نلت به وجوف میآید .پس ،از آنجا که از ایـن فو
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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حالت ،صفات پسندیده و ناپسندی به وجوف میآید ،میتواند فرف یا جامعه و نظامی را به سـعافت
و یا شقاوت بکشاند .نوشتار حاضر ،به بیان عواملی میپرفازف کـه سـبب عـزت یـا نلـت افـراف و
جامعه میشوف.
مفهومشناسی

فر کتب لغت« ،عزت» به معنای شکسـتناپذیری ،فر مقابـل «نلـت» آمـده اسـت .راغـب فر
مفردات خوف مینویسد« :عزت ،حالتی است که انسان را از مغلوبشدن و شکستخـورفن بـاز
میفارف .زمین عزاز ،یعنی زمین محکم و سفت 1».مجمعالبحرين نیز عزت را قـوت و غلبـه معنـا
2
کرفه است.
بنابراین ،عزت کشور و یا نظام ،به معنای شکستناپذیری و قوت آن است .اقتدار ،از ریشـه قـدر
است و قدرت ،همان توانمندی است .فر واقع ،به حالتی که انسان به واسطه آن میتوانـد عملـی
را انجام فهد ،قدرت گویند .قدرت الهی ،به معنای نفی عجز از ساحت پرورفگار است و صفت
مقتدر که فرباره خداوند به کار میروف ،به معنای «فعال ما یشا » اسـت .ایـن صـفت فر انسـان،
3
برای زمانی است که قدرت کسب کرفه است.
اقتدار نظام ،قدرتفاشتن و ناتوان نبوفن آن فر صحنه بینالمللی فر برابر فیگـران و فاخلـی بـرای
افاره کشور و ففاع از خواستههای حاکمیت است؛ یعنی به واسطه قـدرتی کـه نظـام اسـالمی فر
صحنه بینالمللی فر عرصههای مختلف علمی ،اقتصافی ،نظـامی و یـا سیاسـی از خـوف نشـان
میفهد ،فر نگاه نظامها و مرفم فیگر کشورها ،باعظمت و شکسـتناپـذیر جلـوه کنـد و بیگانـه
جرهت سلطه بر آن را به خوف ندهد .همچنین ،فر فید مرفم آن کشور نیز بزرگـی و عظمـت نظـام
شکل گیرف و فر نتیجه ،مرفم و مسئوالن با قدرت از نظام ففـاع میکننـد .عـزت فـرفی نیـز بـرای
افراف ،نفسی قوی و شاف همراه با اطمینان و آرامش میسازف که فر چشم فیگـران باعظمـت جلـوه
کند.
دو نکته مهم

نکته ّاول :عزت ،از حاالت و صفاتی است که هر انسانی به طور طبیعی به آن گرایش فارف .انسـان
 .1راغب اصفهانی ،مفردات ،نیل کلمه «عزت».
 .2طریحی ،مجمع البحرين ،ج  ،۴ص .16
 .3راغب اصفهانی ،مفردات ،ص .668
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ً
فطرتا آزافگی را فوست فارف و نمیخواهد کسی بر او چیره شوف .فوست فارف آزافانه بگوید و عمل
کند و ارافه و سلطهاش را بر همه حرکات و سکناتش اعمال نماید .مرفم و حاکمان هـر نظـام نیـز
مایلاند از خارج نظام کسی بر آنان مسلط نباشد .به عالوه ،انسانها فوست فارند ضـمن سـلطه
بر خوف ،بر آنچه به آنان منتسب است نیز سلطه فاشته باشند و فرف فیگری فر آن فخالت نکند .فر
همین راستا ،گروهها ،امتها ،ملتها و حاکمیتها بـه طـور طبیعـی فوسـت فارنـد افاره امـور
کشورشان به اختیار خوفشان بوفه ،قدرتی از بیرون بر ایشان مسلط نباشد؛ البته روشن اسـت کـه
قاعده اهم و مهم بهعنوان یک قاعده عقلی ،فر این گونه موارف ،حاکم است .چـه بسـا الزم اسـت
ً
برای مصلحت باالتری ،موقتا از عزت خوف یا کشور گذشت .حاکمان باید بر اساس عقل جمعی
و بر پایه مصلحت تصمیم بگیرند که موضوعی را بپذیرند یا نپذیرند .شرع نیز عزت را بـر مـؤمن و

حاکمیت مؤمنان الزم میفاند .شارع مقدس حکم کرفه که مؤمن نباید تن به نلت فهدََ « :ن ال َ
ّلاَ
َ
َ ُ َ َ
ُ َ ُُ َ َ
ََ َ َ ُ
ون ُل َل؛ 1خداوند همه امور مؤمن را بـه خـوف
َوْ ُِ ّلْ َولم ُحف ِوض َل َِ أن حك
ؤَ ِن ا
فوض َلی الّم ِ

او واگذار کرفه است؛ ولی این اختیار را به او ندافه که نلیـل شـوف ».فر مـورف نظـام اسـالمی نیـز

چنین است؛ یعنی بر حاکمان و مرفم الزم است با رفتار و گفتـار خـویش ،عـزت نظـام را حفـظ
کرفه ،فر اموری که عزت کشور و نظام اسالمی فر معرض آسیب قرار میگیرف ،به فشـمن اجـازه
وروف ندهند.
نکته دوم :عواملی که فر فزونی یا نقصان عزت و نلت فخیلاند ،عبارتاند از:
اول :بزرگی فرف و عظمت نظام؛ به این معنا که گاه بزرگی فرف ،عمل را بزرگ جلوه میفهد؛ ماننـد
آنکه رهبر و یا مسئوالن کشوری ،فر برابر بیگانه عزت و یا نلت به خرج فهند ،یـا نظـامی کـه فر
چشم افراف بزرگ جلوه کرفه ،امری را بپذیرف که ملتی از آن احساس حقارت یا بزرگی کنند.
فوم :بزرگی عمل .چه بسا عمل فرف یا نهافی چنان بزرگ است که موجب عزت یا نلت یک ملت
و حتی عزت یا نلت بشریت گرفف؛ مثل برندهشدن یک وزنهبرفار فر مسابقات المپیک یا پیـروزی
فر جنگ که باعث عزت ملتی میگرفف.
سوم :انگیزه فرف یا حاکمان .هرچه انگیزه عمل متعالیتر باشد ،عمل بزرگتـر اسـت؛ چـه اینکـه
ممکن است هدف ،منفعت فرف ،خانوافه و قوم خوف باشد و یا عظمت ملت یا امتی باشد و بـاالتر
 .1شیخ طوسی ،تهذيب األحکام ،ج  ،6ص .۳7۱
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از همه ،انگیزه الهی فر میان باشد.
چهارم :هرچه فایره وسعت افراف نینفع فر عزت یا خسارتفیده فر نلت ،زیافتر باشد ،عزت یـا
ً
نلت ،بزرگتر جلوه میکند .مسلما عملی که همه انسانها بر آن افتخار کنند ،با عملـی کـه تنهـا
خانوافهای با آن عزت یابد ،متفاوت است .انسانهایی که منفعت جامعـه را بـر منفعـت خـویش
ترجیح فافه ،آزافی خویش را به خطر میاندازنـد ،رنـج زنـدان و اسـارت را تحمـل میکننـد تـا
جامعهای از اسارت ظالم به فرآید؛ زیرا هدفشان ،عزت جامعه است .ایـن افـراف ،فایـره وجـوفی
خویش را گسترش فافه ،رنج و آسایش یا عزت و نلت جامعه را رنج و آسـایش یـا عـزت و نلـت
خوف میفانند .ازاینرو ،خوف را فدا میکنند تا مرفم کشور یـا امتـی بـه عـزت و سـربلندی فسـت
یابند.
روشن است ،اگر فر مورفی هر چهار عامل (عمل ،عامل ،هدف و مـورف عـزت) جمـع باشـند،
فرجه عزت بسیار باالست؛ مانند عزتی که امام حسین

فر روز عاشورا بـه بشـریت فاف و همـه

انسانها با وجوف چنین افرافی بر خوف میبالند .آن حضرت همه آنچه را فاشت ،فدا کـرف و هرگـز
زیر بار سلطه فرف فاسد و نابهکار نرفت .بدیهی است که هرچـه شـیب بـا ارزشتـر باشـد ،هزینـه
بیشتری میطلبد .چه بسا بهای عزتمندی ملتی ،مال و آبرو و کوشش و استقامت طاقـتفرسـای
فرزندان آن کشور و صرف سرمایههای مافی و معنـوی زیـاف باشـد؛ ماننـد ففـاع مقـدس کـه از
رهگذر آن ،جوانان شجاعی به شهافت رسیدند تا امت و مرفم ایران زیر سـلطه ظـالمی همچـون
صدامحسین نروند .بهیقین اگر میخواهیم فر آزمون تحریمهای شـرق و غـرب عزتمنـد شـویم،
ُ
استقامت و صرف هزینه بسیاری الزم است؛ «فاستقم کما امرت؛ 1پس ،آنگونـهکـه امـر شـدی،
استقامت کن».
راههای کسب عزت و اقتدار

عزت و اقتدار ،راهها و مالکهایی فارف که فر بسیاری از معیارها تفاوت چندانی بـین عـزت فـرف،
گروه و نظام سیاسی نیست؛ هرچند فر مصداق متفاوتاند .بر همین اساس ،بسـیاری از آیـات و
روایاتی که معیار عزت را بیان کرفهاند ،به فرف اشاره فارند که البته بـر نظـام حکـومتی نیـز منطبـق
است.
 .1هوف ،آیه .۳۳1
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برخی راههای کسب عزت و اقتدار ،عبارت است از:
 .1ایمان به خدا

الزمه ایمان به خدا ،پذیرش سلطه اوست .سـلطه و مالکیـت ،عـزتآور اسـت .بـه قـول عالمـه
طباطبایی« :عزت ،از لوازم ُملک است؛ 1یعنی اگر فرف مالک چیزی نباشد ،اختیـار آن را نـدارف و
هرچه مالکیت فرف وسیعتر و مستحکمتر باشد ،اختیار بیشتری فارف و فر نتیجه ،عـزت و قـدرتش
بیشتر خواهد بوف .پس ،عزت مطلق ،نزف خداست».

2

ََ َ ّ
َ
َ ُ ُ
َ
العـّز ُه
ـه ِ
العـّزهف ِلل ِ
قرآن مجید فر آیات متعدفی عزت را ازآن خداوند میفاند« :منمـانیریـد ِ
َجمیعا؛ 3کسی که عزت میخواهد ،پس همه عزت نزف خداست ».خداوند بر هر چیزی سلطه و

مالکیت فارف .فرف یا حکومتی که به فنبال عزت است ،الزم است خوف را بـه عزتمنـد مطلـق کـه
باری تعالی است ،متصل کند .حاکمانی که قدرت را از او میفاننـد و ریاسـت چنـد روزه فنیـا را
وابسته به ارافه و خواست او میفانند ،به قدرت خداوندی باور فاشته ،به فنبال اجرای فرامین الهی
فر جامعه هستند .اگر حاکمان به حقوق افراف احترام گذاشته ،از ظلم و فساف بپرهیزند و بـا ظـالم
مبارزه کنند و از طرفی ،مرفم نیز با ایمان به خدا ،به حق و عـدالت تـن فهنـد ،نظـامی مؤمنانـه و
عزتمند ایجاف میشوف .البته ایمان مرفم میتواند پشتوانه رفتـار مؤمنانـه مسـئوالن یـا مـانع رفتـار
غیرمؤمنانه آنان نیز باشد؛ همچنانکه انقالب یا جنگ ،ایمان افراف را وافار به ففاع از کشـور ،فیـن
و ناموس خوف کرف و یا فر نهضت تنباکو ،فتوای مرجع تقلید زمان ،4باعث شکست انگلیس شـد

و حتی فر کاخ ناصرالدین شاه نیز قلیانها شکسته شد.
 .2دوری از گناه و فساد

فوری از شر ،فساف و گناه نیز موجب عزت است؛ چراکه هرچه فساف و گناه بیشتر شوف ،جامعـه و
نظام از منبع عزت که خداست ،فورتر میشوف .امام صافق

أْاُ ع ّازا َ
َ
َ
اَلعّشا َإِ
فرمـوفهَ«:ان ِ

 .1سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۱ص .۳۱1
 .2همان ،ج  ،1ص .۱6
 .3فاطر ،آیه .۳9
 .4میرزای شیرازی« :بسم الله الرحمن الرحیم .الیوم ،استعمال توتون و تنباکو ،بأی نحو کان ،فر حکم محاربه با امام
زمان است».
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ُّ

َ

َ َ
َ
ُ
َ َ َ
َ
عَ َ ََ ال ِّلَ َلی ِع ِاز ط َع ِتا َِ؛ 1کسـی کـه بـه فنبـال
و ِغنی ِاَل َ ٍل وه بَ ِاَلسّلط ٍن فّل نت ِق َِن ُ ِل َ ِ

عزت است ،بدون قوم و خویش ،و فنبال هیبت و ابهت است ،بدون سلطان ،پـس بایـد از نلـت
َ

َ

معصیت و گناه ،به عزت طاعت الهی انتقال یابد ».و یا فرمـوفهََ « :ان َا ِاإ َء َِ َان الّش ِاإ نا ل ِالع َاز؛

2

هرکس از شر فوری جست ،به عزت نایل میشوف».

بنابراین ،اگر نظامی مرتکب گناه و بیعدالتی شوف ،عزت نمییابد .اگر سـو اسـتفافه و اخـتالس
مسئوالن از بیتالمال ،رانتخواری ،ربا فر بانکها ،پیشیگرفتن روابط بر ضـوابط افاری ،حکـم
و زندان ناحق ،شکنجه و یا تهدید ،رویه حکومت گـرفف و یـا فر صـحنه بـینالمللـی بـه حقـوق
ً
سازمانها و نظامهای فیگر تعرض و اجحاف کند ،بیترفید ،از عزت فاصله گرفته اسـت .اساسـا
استراتژی اقتدار به واسطه ایجاف رعب و وحشت فر فاخـل و کشورگشـایی یـا تهدیـد کشـورهای
فیگر با سالح کشتارجمعی ،کاری بس اشتباه است و فر بلندمدت عزتآور نمیباشد.
 .3حقطلبی

خضوع فر برابر حق ،گرچه فر ظاهر به ضرر فرف باشد ،عزتآور است .این ،یک قاعده کلی برای
َ ُّ

أقإ ُب َ
فرموفهَ « :التهل ِل َّلِ ِِ َ
َلای ِالع ِّاز َِ َان َالت َع ُّاز ِز ِا َلب ِطا ِ ؛

فرف و اجتماع است .پیامبر اکرم

3

خضوع فر برابر حق ،نزفیکتر به عزت است تا روآورفن به باطل برای عزت » .امام عسـکری
ّ ََ

ََ

َ ٌ ّ

نیز فرموفهَ ََ « :ت َإ َ َ
الِ َِ َع ٌ
زحز َا ُل َوا أخه ِا َِ ُل ِ َا َع َز؛ 4هیچ عزیـزی حـق را تـرک نکـرف،
مگر آنکه نلیل شد و هیچ نلیلی به حق رو نیاورف ،مگر آنکه عزیز شد».

اگر نظام سیاسی با مخالفان خوف بهحق رفتار کند ،ضعفها را بپـذیرف ،بـا نقـدها سـرکوبگرانـه
برخورف نکند و بر عهد خوف ،حتی با فشمن وفافار باشد ،چنین نظـامی حـقطلـب و عزتمـدار
است و فر سـطح بـینالمللـی نیـز ففـاع از مظلومـان و آزافیخواهـان ،کمـک بـه نهضـتهای
آزافیبخش ،ایستافگی فر برابر ظالم ،عمل به قرارفافهای بینالمللی ،نشانه حقطلبی یـک نظـام
میباشد .پیامبر اکرم

َ
ََ
فرباره کمک به مظلومان فرموفهََ « :ن َس ِّم َع َْ ُجَل ُح َن ُِى َح ل ُّلّمس ِّلّم ِ َن فّلام

 .1شیخ صدوق ،الخصال ،ص .۳6۱
 .2ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .۱۳6
 .3متقی هندی ،کنز العمال ،ش .۴۴۳9۳
 .4عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،78ص .۱7۴
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ََ

ُح ِج ُبَ فّل َس ِا ُّمس ِّل ٍم؛ 1کسی که صدای فرفی که مسلمانان را بـه کمـک میطلبـد ،بشـنوف و پاسـخ

ندهد ،مسلمان نیست».

 .4تکیهنکردن بر ظالمان

تکیه و تمایل به ستمگر و قبول سـلطه او ،حـرام و موجـب نلـت اسـت؛ چـه فر رفتـار فـرفی و

َ َُ َ َ َ َ َ
اجتماعی و چه فر رفتارهای بینالمللی؛ چنانکه قرآن کریم فرمـوفهَ « :و ت ْرمنو ِاإلیالذینظل ُمـوا
َ
ُ
ْ
َََ َ ُُ َ ُ َ َ
َ
مال ُك ْمم ْن ُ
الل ِه ِم ْنأ ْو ِلیا َ ث َم ُتن َّص ُرون؛ 2و به سـتمگران تمایـل و اطمینـان
ون
ُ
فتمسكمالنارو
ِ
ِ

نداشته باشید و بر آنها تکیه نکنید کـه آتـش ،شـما را فر مییابـد؛ فرحـالیکـه جـز خـدا کسـی

سرپرست شما نخواهد بوف .سپس ،یاری نمیشوید».
تکیه بر ظالمان ،موجب طغیان و فر نتیجـه ،عـذاب الهـی و بییـاوری کـه همـان نلـت اسـت،

ََ ْ َ َْ َ َ ُ ْ
3
َ
كـافرین
میگرفف .قرآن مجید فر نهی از سلطه کفار بر مسلمانان میفرماید« :ولنیجعلاللـه ِلل ِ
َ ْ ْ
َ
نین َسبیال؛ 4و خداوند سلطهای به نفع کافران ،بر مؤمنان قرار نـدافه اسـت ».فقهـا بـر
َعلیال ُمؤ ِم

اساس این آیه ،قاعده نفی سبیل را طراحی کرفهاند که طبـق آن ،هرگونـه سـلطه غیرمسـلمانان بـر

مسلمانان ،اعم از :سیاسی ،اجتماعی ،اقتصافی یا فرهنگی ممنوع است.
شایان نکر است که عالوه بر نهی الهی از قبول سلطه کفار ،ستیز با ظالم نیز فر حد امکان واجب
است .البته باید توجه فاشت که صـرف ارتباطـات سیاسـی یـا اقتصـافی بـا فیگـر کشـورها ،بـه
وابستگی نمیانجامد و منعی ندارف.
 .5پیروی از خدا و رهبران دینی

نموف پیروی از خدا ،استفافه از آموزههای ارزشمند قرآن مجید است که مایه عزت است .به گفتـه
رهبر انقالب« :ما باید استفافه کنیم از این مایه عزت و قدرت اسالمی و الهـی .میـل برگشـت بـه
اصول و مبانی اسالمی [است] که مایه عزت ،پیشرفت و ترقی است ...هر ملتی که به پای اسـالم
بایستد ،خوف او زنده ،سرافراز و عزیز خواهد شد .ما به اسالم احتیاج فاریم ،برای اینکه از تحقیـر
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۳6۴
 .2هوف ،آیه .۳۳۱
 .3سید عبداألعلی سبزواری ،مواهب الرحمن ،ج  ،6ص .11۳
 .4نسا  ،آیه .۳۴۳
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قدرتهای استکباری ـ تحقیر علمی ،سیاسی و فرهنگی ـ نجات پیدا کنیم».

1

پیروی از پیامبران و رهبران فینی نیز مایه عزت است؛ زیرا یکی از اصول فعوت آنـان ،فعـوت بـه
بازیافتن عزت و کرامت انسانی معرفی شده است؛ «ملتهای مظلـوم ،فنبـال کرامـت خوفشـان
هستند؛ همان عزت و کرامتی که یکی از پایههای فعـوت پیغمبـر بـوف 2».بازیـابی عـزت ،تـأثیر
بسزایی فر امتداف هویت و شـرافت مسـلمانان فارف و روحیـه جهـافی را ایجـاف میکنـد .همـین
موضوع ،باعث گرفیده که بیداری اسالمی رنگوبویی متفـاوت بیابـد؛ زیـرا فر فرهنـگ اسـالم،
عزت ،جز فر سایه جهاف و شهافت میسر نمیشوف.
خداوند به حضرت فاوف

َ
ُ َ
َ ُ ِ
َ َ ُ
الع َز ِفی ط َع ِتی َو ُهم َحطّل ُبون ُاَ ِفای
وحی نموف« :ح ُاوُ َنی ...وضعت ِ

َ َ َ
َ
دََ ُ
دون َُ؛ 3ای فاوف من عزت را فر طاعت خوف قرار فافم؛ فرحالیکـه مـرفم آن
السّلط ِن ،فَلح ِج
ِخ ِ

را فر خدمت سلطان مییابند؛ امـا آن را نمییابنـد ».ایـن حـدیث ،عـزت فر پرتـو وابسـتگی بـه

حاکمان غیرالهی را نفی کرفه است؛ البته پیروی از حاکم عافل همچون اهمه و یا نایب آنان که فر
عصر غیبت فقیه جامعالشراهط است ،نه تنها نلت نیست که عین عزت اسـت؛ چـون اطاعـت از
خداست .امام سجاف

َُ ُ
اْلَإ َت َّم ُم ِالع ِز؛ 4پیروی حاکمان (اهمه) ،تمام عـزت
فرموفه« :ط عَ و ِ
اِ ِ

است ».بنابراین ،مدیریت فرست فرف عالم و اسالم شناس ،به عزت کشور اسالمی میانجامد.
 .6پیشرفت علمی

قاعده کلی فیگر ،عزت فر سایه علم است .اگر فرف ،گروه و یا کشور از نظر علمی پیشرفت کنـد،

موجب عزت و اقتدار خویش را فراهم ساخته است .فر روایت آمده اسـت« :الع ُ
ّلام ُساّلط ٌنََ ،ان
ِ
َ
َ
َ َ
َو َج َد ُِ َص ل ِا َِ َو ََن لم َح ِج ُدِ ِص َعّل َِ؛ 5علم ،سلطان است .هرکس آن را یافت ،به آن سلطه یابـد

و هرکس که به فنبال آن نبوف ،بر او سلطه یابند ».رهبـر معظـم انقـالب فر توضـیح ایـن حـدیث

میگوید:
«یعنی علم ،اقتدار است .علم ،مساوی است با قدرت؛ هرکسـی کـه علـم پیـدا کنـد ،مـیتوانـد
 .1ر.ک :پایگاه اینترنتی آیتالله خامنهای.
 .2همان.
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،78ص .۴6۱
 .4ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .18۱
 .5ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،19ص .۱۳۱
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فرمانروایی نماید؛ هرملتی که عالم باشد ،میتواند فرمانروایی کند؛ هر ملتی که فستش از علـم

َ
1
تهی باشد ،باید خوف را آمافه کند که فیگران بر او فرمانروایی کنند ».فر روایت آمده است« :خ ُإ
َ َ ُّ ُّ
ََ
الدن َ َواآلخ َإِ ََ َع َ
ُ َ َ
الجْ ِ ؛ خیر فنیا و آخرت ،بـا علـم و فانـایی اسـت و
الع ِّلم وشإ
ِ ِ
اآلخ َإ ِِ َع ِ
الدن و ِ

شر فنیا و آخرت ،با جهل است».

2

َ

ُ ُِ
ش ْی ٍ َعلیم 3».پس ،عـزت مطلـق نیـز نـزف
گفتنی است که علم مطلق ،نزف خداست؛ « َوه َو ِبكل 

اوست .پیامبر خدا

مسلمانان را به علمآموزی ،حتی بـا رفـتن بـه کشـور چـین غیرمسـلمان،

َ َ
َ ُ ْ ْ َ َُ ْ
َ ُ
تشویق میکرف و میفرموفِّ « :ل َّمة ال ِِك َّم ِة ض لة ال ُّم ْاؤ َِ ِن ف َِ ْ اَ َو َج َاد َه ف ُْ َاو أ َح ُاِ ِا َْا ؛ 4همانـا

فانش راستین ،گمشده مؤمن است و هرجا آن را بیابد ،خوف به آن سزاوارتر است ».امـام علـی

ْ ْ ُ َ َُ ْ
َ ُ َ َ َْ ْ ُ ْ
َ ُ
میفرماید« :ال ِِك َّمة ض لة ال ُّم ْؤ َِ ِن ف َِ ْ ث َّم َو َج َد أ َح ُد ْم ض ل َت َُ فّل َ أخاه َه ؛ 5فانـش ،گمشـده مـؤمن

است .پس ،هرکدام که آن را یافتید ،فرا گیرید».

وجوف چنین خصیصهای فر مؤمنان ،زمینه بلنـدنظری مسـلمانان فر فراگیـری علـوم و معـارف از

غیرمسلمانان فراهم کرف 6و امروزه نیز رشد فناوری ،به واسطه پیشرفت علم است .هرچـه قـدرت
علمی کشور باال روف و به فناوری برتری فست یابد ،عزت و اقتدار کشورش بیشـتر خواهـد بـوف.
اقتدار امروز کشور ایران ،مرهون تالش فانشمندانی است کـه فر صـحنههای مختلـف ،بـهویـژه
هستهای ،حضور فاشتهاند و باعـث شـدند کـه ایـران را از معـدوف کشـورهای صـاحب فنـاروی
هستهای فنیا به شمار آورفهاند.
 .7پیشرفت اقتصادی

کشوری که فر نیازهای ضروری خوف به فیگران وابسته بوفه ،وارفاتش بهمراتب بیش از صـافراتش
ً
باشد ،عمال فر صحنه بینالمللی نلت را پذیرفته است .فارغ از اینکه صافرات مـواف اولیـه ماننـد
نفت خام و معافن ،خوف خسارتی فیگر است؛ امام علی
 .1سخنرانی به تاریخ ۳۱86/۳/۳؛ برگرفته از سایت رسمی ایشان.
 .2طبرسی ،مشکوه األنوار ،ص .1۱۱
 .3بقره ،آیه .1۱
 .4عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،1ص .۱۱
 .5شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص .۳67
 .6مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،۳۴ص .۱۱۴

ُ ُّ َ َ ٌ َ َ
ِت ُالق َ
ادْ ِِ
زحز ُ ِاخ ت
فرموفه « :ع ٍ
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َ ٌ

ُل ِ ا ؛ 1هر عزیزی که تحت فرمان فیگری باشد ،نلیل است ».فقر اقتصافی ،قابل تحمل نیسـت
َ َ
َ ُ ً
کاف الف ُقر أن َیکون کفرا؛ 2فقر ،نزفیک اسـت
و حاکمان و مرفم را به قبول سلطه کفار میکشاند؛ «
که فرف را به کفر بکشاند».
ً
پس ،مسلما یکی از عوامل عزت نظام اسالمی ،پیشرفت اقتصافی اسـت؛ امـا فر اینکـه چگونـه
این پیشرفت حاصل میگرفف ،بایـد گفـت مسـئوالن و مـرفم ،هـر فو فر ایـن بـاره نقـش فارنـد.
ازیکسو ،مسئوالن باید امور مملکتی را خوب تدبیر و برنامهریزی کنند؛ چنانکه فر روایت آمـده

َ ُ َ
3
ُ ُ َ
ُ ُ َ
ادا ِإ
است« :سوء الت ِدا ِإ َِفت ح الف ِقإ؛ بدتدبیری ،کلید فقر است ».و یـا فرمـوفهانـد« :حسان الت ِ
َ
ُحنّمی َقّل َ َ
الّم لَ ،و ُس ُ
وء َالت ِدا ِإ ُح ِفنی ث ِ َإ ُِ؛ 4تدبیر نیک ،مـال کـم را رشـد میفهـد و بدتـدبیری،
ِ
ِ

مال زیاف را از بین میبرف ».اینکه مسئولی خوفرأی بـوفه ،بـه متخصصـان فرصـت اقـدام و عمـل
ندهد ،نشانه سو تدبیر اوست.

ازسویفیگر ،مرفم نیز وظیفه فارند فر بحرانهای اقتصافی ،از اسراف و تبذیر خـوففاری کننـد و
با قناعت و صرفهجو یی مسئوالن را حمایت کنند تا برای نیازهای اضافی فست نیاز پـیش فیگـران
نبرند .امام علی

َ

َ

میفرمایـد« :الق َن َع ُاَ ُت َاؤ ُّ ِى َلای ِالع ِّاز؛ 5نتیجـه قناعـت ،عـزت اسـت ».آن

َ ُُ
َُُ
حضرت فر بیانی فیگر فرموفهَ « :التقّل ا َالتهل ؛ کمفاشتن ،بهتر از نلت بهخرجفافن است».
6

به عالوه ،مرفم باید کار و تالش برای امرار معاش را همچون پیامبران الهـی وظیفـه خـوف بداننـد؛
چراکه طلب حالل ،نوعی عبافت است .امروزه ،پیشرفت اقتصافی ایران باعث شده که با وجـوف
تحریمهای همهجانبه ،مقام هجدهم را فر فنیا فاشته باشد و با اقتدار فر مقابـل سـلطه سیاسـی و
اقتصافی اجانب بایستد .برخی معتقدند بر اساس محاسبات ،فر  ۱6سال آینده ،اقتصاف ایـران بـا
توجه به منابع اصلی اقتصافی فر بخش کشاورزی ،معافن نفت و گـاز ،ظرفیتهـای موجـوف فر
فریاها ،بخش اقتصاف فانشبنیان و سایر صـنایع ،بـه صـورت بـالقوه ایـن ظرفیـت را فارف کـه فر
 .1ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .1۳6
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص  ،۱97باب الحسد.
 .3تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ج  ،۴ص .۳۱1
 .4آقا جمال خوانساری ،شرح غرر الحکم ،ج  ،۱ص  ،۱87ش .۴8۱۱
 .5تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ص  ،69ش .۳۳66
 .6همان ،ص .16۱
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جایگاه فوم جهانی باشد .محاسبات اولیه نشان میفهد که با توجـه بـه منـابع طبیعـی ،موقعیـت
جغرافیایی ،جمعیت و میزان نخبگانی که فر کشور وجوف فارند ،توانایی تولید تا  ۴6هزار میلیـارف
فالر نیز برایمان وجوف فارف.

1

 .8توان نظامی باال

بیشک ،توان نظامی باال ،موجب اقتدار کشور است .قرآن مسلمانان را به تقویت فنـون و قـدرت

ََ ُ َ
ـونبـه َع ُ
وال ُه ْم َم ْ
ااس َت َط ْع ُت ْمم ْن ُق َوة َوم ْنرباط ْال َخ ْیل ُت ْره ُب َ
ـد َو
نظامی فرا خوانده است« :وأ ِعد
ِ ِ
ٍ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َالل ِه َو َع ُد َو ُمم؛ 2هر نیرو یـی فر تـوان فاریـد ،بـرای مقابلـه بـا آنهـا (فشـمنان)] ،آمـافه سـازید و

[همچنین] اسبهای ورزیده [برای میدان نبرف] ،تا با آن ،فشمن خدا و فشمن خوف را بترسـانید».
پیامبر اکرم

پس از تشکیل حکومت فر مدینه ،بیشتر لشکرکشیهایش برای نشانفافن قـدرت

و اقتدار مسلمانان به مشرکان بوف .امروزه ،فشمن به اقتدار نظامی ایـران اعتـراف فارف .پنتـاگون فر
گزارش ساالنه از پیشرفتهای نظامی ایران میگوید« :ایران به قدری پیشرفت کرفه کـه میتوانـد
اهدافی را فر سراسر منطقه و فر شرق اروپا هدف قرار بدهد .ایران عالوه بر فناوریهای موشـکی
و راکتی فزایندهاش ،فر تالش است میزان کارایی سامانههای موجـوفش را تقویـت کنـد ...ایـران
حضورش را فر آبهای بینالمللی افـزایش میفهـد .نیـروی فریـایی ایـران ،فورتـرین اسـتقرار
فرامنطقهای خوفش را فر مارس 19۳۱م انجام فاف؛ بهطوریکه فر آبهای چین حضور یافـت و
برای اولین بار یک زیرفریـایی ایرانـی فر فسـامبر 19۳۱م بـه هنـد رفـت .نیـروی فریـایی ایـران
میخواهد به آبهای اقیانوس اطلس برسد».
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فر افامه گزارش پنتاگون آمده است« :ایران فر تالش است نیروی ففاع هوایی و نیروی هوایی خوفش را مدرنیزه کنـد.
هر سال ،ایران سامانههای ساخت ایران را رونمایی میکند؛ از جمله این سامانهها ،میتوان به سـامانههای موشـکی،
رافارها و پهپافها اشاره کرف .ایران فر سال  19۳۱نیز همین کار را انجام فاف و سامانههای جدیدی به نمایش گذاشـت.
ایران ،همچنان فر تالش است به سامانههای موشکی پیشرفته فوربرف زمین به هوا فست پیدا کند».
همچنین ،فر این گزارش انعان شده است« :ایران فر حال ساخت موشک بالستیک ضد کشتی به نام «خلیج فـارس»
است .وسیله پرتاب فضایی سیمرغ ایران ،نشانفهنده عزم این کشور برای توسعه فناوریهای موشـکهـای بالسـتیک
قارهپیماست».

  396رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 9316

 .9پیشرفت فرهنگی اجتماعی

تعالی فرهنگی جامعه و ایجاف روحیه بینیازی فر مرفم یک کشور ،به عزت آنان میانجامد .یکی
از مهمتــرین توصــیههای معصــومان

 ،فاشــتن روحیــه عزتمنــدی و بــینیــازی اســت .امــام

ُ
َ ُُ َ َ ُُ
َ ُ ُ
َسات َغن ئ َُ َع ِان ّالنا ِ ؛ 1شـرافت مـؤمن،
ؤَ ِن ِق ََ ِا لّل ِ و ِعازِ ِ
صافق میفرماید« :ش َإف الّم ِ
ُ ُ َ
شبزندهفاری اوست و عزتش ،فر بینیازی از مرفم است ».امام باقر نیز فرموفه« :اطّل ُ َاقا َء
َ
ِالع ِز ِا َاَ َت ََ الط َّم ِع؛ 2بقای عزت را با میراندن طمع بطلب ».یأس از مرفم نیز راه عـزت اسـت .امـام
علی میفرمایدِ « :الع ُز ََ َع ال َ أ ِ ؛ 3عزت ،با یأس [از فیگران] ایجاف میشوف».

کشور اسالمی باید اصل فر روابط بینالمللی خوف را بر اساس عزت و حکمت پایـهریـزی کنـد.

وجوف روحیه بینیازی فر مرفم و مسئوالن ،همراه با کار و تالش ،موجب عزت است.
فست طمع که پیش کسـان میکنـی فراز

پل بستهای که بگذری از آبـروی خـویش

 .11پشتوانه مردمی

مهمترین عامل اقتدار کشور ،حضور مرفم فر همه صحنههاست .اگر مرفم از فولتی که خـوف بـه
وجوف آورفهاند ،حمایت کنند ،حاکمان زیر بار نلت نمیروند .فر طول این سالها ،هـر بـار کـه
مرفم فر راهپیماییها و امور عمومی حضور چشمگیری فاشتهاند ،سیاست خارجی مـا موفقیـت
بیشتری فاشته است؛ البته روشن است که حمایت مرفم از حکومت ،بـه موضـوعات و مسـاهلی
مانند :اجرای عدالت ،قانونمندی ،مساوات و رعایت حقوق متقابل مرفم و حاکمان وابسته است.
از مجموع مباحث اراههشده میتوان چنین نتیجه گرفت که عملکرف مرفم و مسئوالن ،نقش مهمی
فر عزت و اقتدار نظام اسالمی خواهد فاشت .بایسـته اسـت کـه مسـئوالن بـا فرایـت و تـدبیر و
عملکرف فرست فر سیاسـتهای فاخلـی و خـارجی ،راه را بـرای پیشـرفتهای کشـور فر همـه
صحنهها هموار کرفه ،از سو استفافه بپرهیزند و مرفم نیز با حضور فر صحنه و یـاری حاکمـان،
عزت و اقتدار را تداوم و استحکام بخشند.
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