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 ۱۳۹۶)، پاییز ۱۱۴های اجتماعی اسالمی، سال بیست و سوم، شمارۀ دوم (پیاپی پژوهش

 متعادل در نگره قرآن کریم  ۀجامع
 با تأکید برتحلیل قصص قرآن

 ١یمحمد میرزائ 
 دهچکی

ترین موضوعات مطلوب و مطـرح شـده در قـرآن  جامعۀ متعادل، یکی از محوری
کریم است. تعادل در جامعه، به مفهوم تناسـب و تـوازن عوامـل ایجـابی و سـلبی 
است. با آنکه در موضوع عدالت اجتماعی، سخن فراوان بیان شده، اما قرآن ایـن 

رب و ملموس بیان کرده است. این هایی مج تعادل را بیشتر در قالب توصیه و امت
تحلیلی انجام یافته، درصدد تبیین برخی از عوامل  - پژوهش که به روش توصیفی

تعــادل در جامعــه، در توصــیه و تجربــۀ قــرآن کــریم اســت. مســئولیت همگــانی، 
داری و شکیبایی (مقاومت)، برخی از عومل مهـم ایجـابی تعـادل  زوجیت، امانت

باشد. قوانین بازدارنده یکی از عوامل مهم سـلبی  رآن میدر جامعه از نگاه آیات ق
 تعادل در جامعه، از منظر قرآن است.

 جامعه، تعادل، اعتدال، قرآن، توصیه و تجارب واژگان کلیدی:

 درآمد
ها، تشکیل جامعه را در پی دارد. جامعـه بـا  ضرورت روابط اجتماعی در میان انسان

                                                           
 .۸/۶/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۱۳/۴/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).mirzaee@razavi. ac.ir( رضوی اسالمی علوم دانشگاه . استادیار١
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ات، آداب و رسومی اسـت تـا امنیـت، آرامـش و نظر از هر تعریفی، نیازمند مقرر  صرف
ترین بستر رشـد یـا انحطـاط  تعادل داشته باشد. اسالم ضمن توجه به فرد، جامعه را مهم

داند، زیرا جامعه در کوتاه مدت و بلند مدت هم اثربخش است و هم اثرپذیر.  افراد می
که رشد فردی نیـز بـه  تا زمانی که در جامعه، تعادل برقرار نباشد نه تنها رشد اجتماعی،

 خوبی میسر نیست. 
ــارۀ جامعــه، انــواع، ویژگی ها، در علــوم اســالمی و  ها و آســیب هــا، بایســته درب

هـای عـدل،  اند؛ اما قرآن کـریم موضـوع عـدالت را بـا واژه شناسی فراوان نگاشته جامعه
قسط، اصالح، تقوی، برخورد مساوی و ترک ظلـم و سـتیز بـا ظـالم آورده اسـت و بـه 

و قسـط  )۶، مائـده/۱۵(شـوری/تحقـق عـدالت  تناد صریح آیـات، مأموریـت پیـامبراس
های گوناگون، به منظور رسیدن به تعالی بشر تـا  در عرصه )۲۵، حدید/۴۷، یونس/۲۹(اعراف/

رسیدن به هدایت و کمال است. قـرآن کـریم، مفـاهیم و معـانی عـدالت و قسـط را در 
تر از آن، بـه منظـور تحقـق ایـن نیـاز  ست. مهمها به خوبی بیان کرده ا مصادیق و عرصه

بخش جامعه که به نـوعی ضـمانت اجرایـی عـدالت اسـت، در  آرمانی، به عوامل تعادل
ها و جوامع مختلف اشاره نموده است. نگارنده بـه دلیـل ضـرورت شناسـایی ایـن  امت

وامـل عوامل در توصیه و تجربۀ آیات قرآن کریم، در برخی از این عوامل که در قالب ع
شناسی جامعه، تعادل، و اعتـدال  ایحابی و سلبی آمده، به پژوهش پرداخته است. مفهوم

در نظام هستی و تأثیر جامعه بر اندیشه و رفتار افراد جامعه، مباحث مقدماتی اسـت کـه 
داری  نگارنده در تبیین موضوع ضروری دیده است. مسئولیت همگانی، زوجیت، امانت

خی از عوامل مهم ایجابی تعادل در جامعه از نگاه آیات قـرآن و شکیبایی (مقاومت)، بر 
است. یکی از عوامل مهم سلبی تعادل در جامعه، قوانین بازدارنـده اسـت کـه بـه طـور 

 مختصر به استناد آیات قرآن بدان اشاره شده است.

 طرح مسألهالف. 
یز در فرهنگ و امروزه ن )۲۵(حدید/عدالت، هدف انبیاء در ایجاد جامعۀ انسانی بوده 

رو  سیاسیون، شعار پر رونقی است. در این میان پرسش و مسأله اصلی در پـژوهش پـیش
عبارت است از: جامعۀ متعادل چیست و عوامل تعـادل در جامعـه، در توصـیه و تجربـۀ 
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۹۵ 
شناسـی جامعـه، نقـش آن در اندیشـۀ  ها در آیات قرآن کـریم کـدام اسـت؟ مفهوم امت

ر نظام هستی، از سؤاالت فرعی این پـژوهش خواهـد بـود. انسان، تعادل و جایگاه آن د
طلبد تا قبـل از ورود بـه عوامـل ایجـابی و سـلبی تعـادل در  این رو، موضوع مقاله می از

شناسـان و  شناسـی واژگـان پرکـاربرد و کلیـدی مقالـه، از نگـاه جامعه جامعه، به مفهوم
وی خواننده قرار گیـرد و رونـد ر  ای روشن از موضوع، پیش پژوهان بپردازیم تا دامنه قرآن

 پژوهش را منطقی نماید.

 شناسی جامعه مفهومب. 
ای برخـوردار نیسـت.  جامعه مانند بسیاری از مفاهیم علوم انسانی، از تعریف یگانـه

دانند که نیاز به تشریک مساعی و تقسـیم امکانـات  برخی جامعه را گروهی از مردم می
و  )۴۸، ۱۸۹۹(کینـگ، مرکـب طبیعـی دانسـته  زندگی، عامـل پیوسـتگی آنهاسـت و آن را

، ۱۳۸۳(ســبحانی، داننــد  پیوســتگی اجــزاء را، ناشــی از نــاگزیری اعضــاء بــه یکــدیگر می
ای دانسته که دارای صفات حیـات،  مند و زنده سازمان نظام دارای. برخی آن را )۱/۳۳۲

د مطهـری، . از نگـاه شـهی)۱۷، ۱۳۶۸؛ کرمـی فریـدونی، ۱۸، ۱۳۶۳(صـدر، رشد و مرگ است 
ها که در چنبـرۀ جبـر یـک سلسـله نیازهـا و  ای از انسان جامعه عبارت است از مجموعه

هـا در یکـدیگر ادغـام شـده و در یـک زنـدگی  تحت نفوذ یک سلسله باورهـا و آرمان
. هگــل، جامعــه را وجــودی مســتقل از افــراد )۱۳۱، ۱۳۷۶(مطهــری، ورنــد  مشــترک غوطه

جامعـه دارد و افـراد بسـان سـلولی، در ایـن واحـد  داند که حدود و اجزایی جـدا از می
. برخی سه قید سکونت در یک ناحیه، روابـط متقابـل و )۱۶۰، ۱۳۷۶(صدر، مستقل است 

ها را در تعریـف جامعـه دخیـل  مشارکت در یـک فرهنـگ از سـوی گروهـی از انسـان
 .)۹، ۱۳۸۶(صدیق سروستانی، دانند  می

ها هسـتند کـه  جامعه، انبوهی از انسان«اند:  برخی دیگر با قیودی جامع و مانع گفته
های خاّص وآرمان و هدف انتخابی خویش، به هم پیونـد  در چهارچوب قوانین و شیوه

داده شده و با نوعی نظام و حکومت و استقالل، با هم زندگی گروهـی داشـته و دارای 
اصــر شــناس مع . جامعه)۱۱۴، ۲۸، فرهنــگ جهــاد، ش۱۳۸۱(کرمــی، » اند سرنوشــت مشــترک

ها گفته که تمام عناصر فرهنگی  نیز، از کنش اجتماعی متقابل جمعی از انسان کانادایی
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و ساختی، متغیرها و تمام عواملی که در تعیین، سازماندهی، هدایت و انگیـزش کـنش 
، ۱۳۸۲(گـی روشـه، هر یک از افراد مؤثرند، در ایجاد جامعه و یا سازمان اجتماعی سهیمند 

۹( . 
های مترادف جامعه، مانند قوم، شـعب، قریـه، طایفـه،  فراوانی از واژهقرآن در آیات 

و از رویکـرد  )۳۹ - ۵۶، ۱۳۸۶(مرادخـانی تهرانـی، امت، ملت، انـاس، نـاس و... یـاد کـرده 
. از نگاه قرآن، سنن )۳۲؛ زخرف/۵۴؛ فرقان/۱۳(حجرات/ها سخن گفته است  اجتماعی انسان

و رعایـت روابـط  )۴۳؛ فـاطر/۲۲؛ فـتح/۱۳۷مـران/(آل عاجتماعی و تاریخی حاکم بر عـالم 
؛ ۷۲؛ مجادلـه/۲۴؛ توبـه/۶۱(نـور/عادالنه و انسانی میان برادران و خواهران حقیقـی و دینـی، 

 ۱۰۴(آل عمران/حقوق متقابل جامعه و فرد و نیز حقوق متقابل دولت و مردم،  )۱۰حجرات/
سـوی دیگـر، قـرآن نسـبت بـه الزمۀ جامعه متعادل اسـت. از  )۶۲؛ انفال/۲۸؛ شوری/۱۵۹و 

؛ ۱۷۷و  ۸۳، ۲۷؛ بقـره/۲۵و  ۲۱؛ رعـد/۳۶و  ۱(نسـاء/اسـت   موانع تعادل در جامعـه هشـدار داده
 .)۲۸اسراء/

 شناسی تعادل مفهومج. 
، تسـاوی )۲/۳۸، ۱۴۰۹(فراهیـدی، عدل در معنای مصدری آن، به مفهوم حکم به حق 

(همـان؛ مثـل و ماننـد  )،۵۵۲، ۱۴۲۷(راغـب، ، تسـاوی در مکافـات (همـان)و همسان بـودن 
، ضـد جـور و سـتم )۵۵۱، ۱۴۲۷(راغـب، تساوی در امـور معنـوی  )،۵/۱۷۶۱، ۱۴۰۷جوهری، 
ــان،  ــوهری، ۲/۳۹(هم ــت  )۵/۱۷۶۰، ۱۴۰۷؛ ج ــتوار اس ــتاده و اس ــت ایس ــوهری، قام ، ۱۴۰۷(ج

طوری کـه  اصل در این ماده، به رعایت حدوسط است بـه«گویند:  . برخی می)۵/۱۷۶۱
 )۸/۵۴، ۱۴۱۷(مصطفوی، » ای نباشد وهواالعتدال و التقسیط الحقیقی اده و نقیصهدر آن زی

او قائل است به مناسبت این اصل، بر اقتصاد، مساوات، قسـط و اسـتواء و اسـتقامت بـا 
. )۸/۵۸، ۱۴۱۷(همـان، شـود  رعایت مناسبت و لحاظ قید مربوطه هم، عدل نیز اطالق می

(وطـن و کالم عالمان هر علـم  )۹۵؛ مائده/۱۵۲؛ انعام/۴۸ و ۲۸۲(بقره/اگرچه عدالت در قرآن 
، مفهومی خاص یافته است؛ اما به معنای لفظی آمده که اقتضای مسـاوات را )۱۶دوست، 

وجه مشترک همۀ این مفاهیم عدالت نیـز،  )۸/۵۴، ۱۴۱۷؛ مصطفوی، ۵۵۱، ۱۴۲۷(راغب، دارد 
(مصـطفوی، وضـوعی اسـت همان رعایت حق و حد وسط میان افراط و تفـریط در هـر م
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، ۱۴۱۴(ابـن منظـور، روی میـان دو حالـت  . تعادل در لغـت، بـه مفهـوم میانـه)۸/۵۵، ۱۴۱۷
و گـاه بـه  )۱۵۰، ۱۹۸۷(فیـومی، »حـد وسـط و میانـه«، از مصدر عدل به مفهـوم )۱۱/۴۳۳

افـراط و «بـه کـار رفتـه و نقطـۀ مقابـل  )۵/۵۴، ۱۴۱۰(فراهیـدی،  »قصـد و وسـط«معنای 
. تعادل نیز که مشتق از عدل اسـت بـه )۷/۴۱۸(همان، است » راف و تبذیراس«و » تفریط

. از ایـن رو، بـا توجـه بـه تعریـف عـدل و )۸/۵۵، ۱۴۷۱(مصـطفوی، مفهوم تساوی اسـت 
ای اسـت کـه روح  عدالت، اعتدال و تعادل به استناد آیات قرآن، جامعۀ متعـادل جامعـه

ها،  ها، همکاری ها، مدیریت سیاست )۹(حجرات/ها،  عدالت به مفهوم دقیق آن بر قضاوت
ها،  مندی ، معامالت، بهره)۲/۶۴۱، ۱۳۶۳(کلینی، ها  ها، معاشرت تربیت و اخالق، مجازات

 حاکم باشد. )۸ - ۹(ممتحنه/ها  ها و دشمنی دوستی
جای عوامل زندگی متعادل، بایدها و نبایدهای الزم  جای برشمردن یک قرآن کریم به

های انبیــا از زوایــای گونــاگون و مکــرر و نیــز  همچــون قصــه های مجــّرب، را در مــدل
شـود، بیـان کـرده اسـت. از یـک سـو،  اشخاص خوب و بد، که بالغ بر چهل قصه می
و از سـویی،  )۴۶(سـبأ/کنـد  ساز بیان می جایگاه شخص و تأثیر او را در این فضای انسان
ر آن را بر دگرگونی محیط و تأثی )۲۷(نـوح/نقش جامعه را در رفتار و خلق و خوی انسانها 

. چنانکه از نهادهای مؤثر در بنیاد اجتماعی اشخاص مانند )۹۶(اعراف/شناسد  زیست می
تنیدگی، بـه ارائـۀ روش مجـرب در بیـان  . این همه درهم)۶(تحـریم/دهد  خانواده خبر می

 های مورد نیاز تبدیل شده است.  ها و عرصه ها، اولویت عوامل تعادل، ضرورت
ــاِن  ــی، حقانس ــۀ قرآن ــو، حق جامع ــب و حق ج ــدار و  ، قانون)۳۰(روم/ گراســت طل م

گراست و در برابر مقررات و قوانین عادالنه و انسانی تسلیم اسـت، در عـین حـال  قانون
، ۱۴۰۳؛ مجلسـی، ۳۶(اسـراء/مسـئول بـوده  )۳(انسـان/که بر سرنوشت خویش حاکم اسـت 

و اساسًا فلسفۀ اجتماعی اسـالم،  )۷۲/(احـزابپذیراست  و مسئولیت )۱/۲۱۵؛ بخاری، ۷۲/۳۸
 .)۹(حافظی، مسئولیت در برابر یکدیگر است 

ای  آزادی، انصاف، عدل، نظـم، آرامـش و منطـق، کمتـرین ویژگـی چنـین جامعـه
هایی مانند ابراهیم، ذوالقـرنین و  است. از این رو قرآن، نه تنها از بزرگترین جوامع و مدل

ای عینـی و ارزشـمند، از  ه بـه عنـوان تجربـهسلیمان و نـوح و موسـی سـخن گفتـه، کـ
ترین اجتماع انسانی در بدو خلقت در روی کرۀ زمـین، ماننـد آدم و حـوا نیـز  کوچک

 کوتاهی نکرده است.
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 اعتدال شالودۀ هستید. 
قسط و عدل، شالودۀ جامعه است و در نتیجه، جامعۀ سالم، نیازمند تحّقـق عـدالت 

ی آن، با وجود تعادل روانی در افراد، امـری بـدیهی ها است و رابطۀ عدالت در همۀ الیه
بـر رعایـت عـدالت بـه عنـوان  ١. تفسیر آیاتی مانند قصۀ ثمـود)۱۱۸(حائری شیرازی، است 

کید می کند. هستی بـا  ستون استوار تعادل در هستی و از جمله انسان و جامعۀ انسانی تأ
ند انسان با همۀ قوا و ادوات همۀ اجزاء متضاد و متزاحمش از منظر عالمۀ طباطبائی، مان

مختلف و متضادش در افعال و اعمال، بر عدالت سرشته شده است و ضمن حرکت هر 
جزء در مدار خویش، ارتباط کاملی میان اجزاء بوده و به سوی پایانی معین و صالح در 

شده، نـابودی کـل را بـه همـراه دارد. بـا خـروج  حرکتند. حرکت برخالف مسیر تعیین 
اجزاء از مدار خود، اگر اجزاء دیگر نتوانند او را به اعتدال برگردانند، آن جـزء  برخی از

برنـد. انسـان نیـز مسـتثنی از ایـن  های هستی، از بین می را در راستای صالح و بقاء پایه
قاعدۀ کل نیست. با خروج از مسیر فطرت، خداوند متعـال او را بـه منظـور اصـالح بـه 

ای،  ر کرده و در صورت اصرار بر فساد، با عذاِب نابودکنندهها دچا انواع بالها و عذاب
که دربارۀ قوم ثمود  . چنان)۱۵/۳۰۶، ۱۴۱۷(طباطبایی، کند  زمین را از آلودگی آن پاک می

سرانجام بر آن (ناقه) حمله نمـوده، آن را کشـتند. سـپس از کـردۀ خـود «نیز فرمودند: 
ای اسـت؛ ولـی  در ایـن، آیـت و نشـانه پشیمان نشدند و عذاب الهی آنان را فرا گرفت.

 .)۱۵۷ - ۱۵۸(شعرا/»بیشتر آنان مؤمن نبودند

 تأثیر جامعه بر اندیشه و شخصیت اجتماعی افراد.   ه
با آنکه جامعه خود متشکل از افراد انسانی با افکـار، سـالیق و توانمنـدی گونـاگون 

دهی  سـازی و شـکل است، اما به عنوان یک مجموعۀ دارای اثر، نقش زیادی در اندیشه
شخصیت افراد موجود در خود دارد. از نظر سید قطـب، هـیچ عـاملی ماننـد خـواری و 

ــرنش ــان   ک ــر طاغوتی ــوالنی در براب ــیدقطب، ط ــرس و  )۳/۷۸ش، ۱۳۸۷(س ــدگی در ت و زن

                                                           
ْرِض َوَال یْصـِلُحوَن ﴿ .١

َ
ِذیَن یْفِسُدوَن ِفی اْأل ْمَر اْلُمْسِرِفیَن الَّ

َ
ِطیُعوِن َوَال ُتِطیُعوا أ

َ
َه َوأ ُقوا اللَّ  - ۱۵۲(شـعراء/﴾ َفاتَّ

۱۵۰(. 
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  سـتیزی قـوم موسـی، نتیجـۀ کنـد. آزادی کاری و کژراهه، درون انسان را تباه نمی پنهان

ی است که حکومت فرعون به مدت طـوالنی، مـردم را بـر آن ها و عادات همان کجروی
 .)۳/۶۷(همان، سرشته بود 

ای  های قومی بـه گونـه اگرچه عصبیت«گوید:  باره می عالمۀ طباطبایی (ره) در این
آنان را بر دین اجدادی خویش یعنی حضرت ابراهیم، اسـحاق، یعقـوب و یوسـف نگـه 

انـد،  سـر برده پرسـت به حکومت قبطیـاِن بت داشت؛ اما چون سالیان متوالی در سایۀ می
روح آنان متأثر از آن محیط و اکثرًا از خداوند، تصوری جسمانی داشتند... لذا با دیدن 

پرستان، از موسی خواستند که خدایی بسان خدای آنان بسازد تا بر آن کرنش کننـد  بت
 .)۸/۲۳۴ ۱۴۱۷(طباطبائی، 

یگاه اعتدال در نظام هستی، ضروری اسـت پس از تبیین مفهوم جامعه و تعادل و جا
بدانیم از منظر قرآن، چه عواملی در تعادل بخشـی جامعـه مـؤثر اسـت؟ از سـویی، ایـن 

های زندگی انسان است؟ با آنکه مقولۀ عدالت را  عوامل بیشتر ناظر به کدامیک از حوزه
نده بر ایـن بـاور نگار  )۱۰۸، ۱۳۹۲(ایازی، دانند  ای عقلی، فطری و فرادینی می برخی مقوله

هـای متعـدد  ها و حوزه است که ضمانت برقراری عدالت و تعادل در جامعه، در عرصـه
بخش در  آن، در گام اول نیازمند باور به وجود عـدالت، بـه عنـوان یـک مفهـوم سـامان

ْعَلـ  ُقْل ُکلٌّ َیْعَمُل َعلی﴿فرماید: قرآن کریم می زندگی انسان است.
َ
ُکْم أ بُّ ُم شـاِکَلِتِه َفـَر

ْهدی
َ
توانـد در وادار کـردن  یقین به این ویژگی الهـی، می )۸۴(اسراء/ ١﴾َسِبیًال   ِبَمْن ُهَو أ

انجامد، انسان را در حوزۀ رفتـار، اعـم از احکـام و  انسان به آن چه به تحقق آن مهم می
اخالق وادار کند و پشتوانه و ضـمانت اجـرای عملـی انسـان شـود. بـه عبـارت دیگـر، 

های زندگی انسان  زندگی اسالمی، چتر فراگیری است که تمام حوزهعدالت در سبک 
را اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، امنیت، محـیط زیسـت و اجتمـاع بشـری 

انجامـد را  دهد. لذا از نگاه نگارنده، عواملی که به تحقق جامعۀ متعـادل می پوشش می
سلبی تقسیم کـرد کـه برخـی از آنهـا توان به دو قسم ایجابی و  به استناد آیات قرآن، می

 عبارتند از:
                                                           

ایـن اسـت کـه هـر کـس بـر نّیـت » شـاکلته  کّل یعمل علی«نقل شده که مقصود از  . از امام صادق١
 )۴۱۷، ح ۳/۲۱۴؛ تفسیر نورالثقلین، ۴، ح ۲/۱۶(الکافی،  کند. خویش عمل می
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 عوامل ایجابی تعادل در جامعهو. 
عوامل ایجابی، آنهایی هستند که تحقق عدالت و ایجاد تعـادل و تـوازن در جامعـه، 

تـرین آنهـا از نگـاه  بدون آنها میسر نیست. این عوامل اگرچه گوناگون است، ولـی مهم
 ست: آیات و مؤیدات روایی به قرار ذیل ا

 . مسئولیت همگانی، ضامن تعادل در اجتماع۱
خیر واژۀ مطلقی است که شامل هرگونه خوبی در دنیا و آخـرت و مـادی و معنـوی 

. از سـویی، )۴/۲۶۴، ۱۴۰۵منظـور،  (ابنشود و در نگاه لغویین، ضّد شر معنا شده است  می
م بـود؛ لـذا که گفتیم معنای تعادل به مفهوم حکم حق، تساوی و ضد جـور و سـت چنان

دور بوده و در خیر و خوبی باشد. از  ای است که از شّر و شرور به جامعۀ متعادل، جامعه
وجود آمـدن جامعـۀ متعـادل) بـه  سوی دیگر، قرار گرفتن جامعـه در خیـر و خـوبی (بـه

گیرد و نیازمند رعایت اموری در زندگی از سوی انسان اسـت.  خودی خود صورت نمی
های الهی است  بخشد، رعایت سنت هی به جامعه خیر و تعادل میهای ال آنچه در آموزه

ــا،  ــدبیر عــاَلم و آدم در دنی ــزدی، کــه در ت ــرآن  )۴۲۵، ۱۳۷۹(مصــباح ی  ۶۲و ۳۸(احــزاب/در ق
دور از هرگونـه تبـدیل و تحویـل  به صـراحت بیـان شـده اسـت و بـه )۸۵، غافر/۴۳وفاطر/
موجب رستگاری دنیـوی و جلـب است. موضوعی که، رعایت آنها  )۷۷؛ اسراء/۴۳(فاطر/

رضایت الهی است و دوری از آنان، هالکت و نابودی دنیوی و عقوبـت اخـروی را بـه 
مردم مادامی که امر به معـروف و نهـی از  ]تمامی[فرمودند:  دنبال دارد. رسول خدا

دهند در نیکی و تقوی به یکـدیگر  قرار دارند و سپس دستور می» خیر«منکر کنند، در 
نوعی هشـدار گونـه فرمودنـد: هرگـاه از تعـاون بـر  د. در مقابل، حضرت بهکمک کنی

خوبی و تقوی و نیز امر به معروف و نهی از منکر دست بکشید، فزونی نعمـت از شـما 
شـود و دیگـر، یـاریگری در  گرفته شده و زمینۀ تسلط برخی بر برخی دیگـر فـراهم می

ر مـا أمـروا بـالمعروف ونهـوا عـن ال تـزال النـاس بخیـ«زمین و آسمان نخواهید داشت. 
المنکر وتعاونوا علی البّر و التقوی، فاذا لم تفعلوا ذلـک نزعـت مـنهم البرکـات و سـلط 

، ۱۳۹۹(بروجـردی، » بعضهم علی بعض ولم یکـن لهـم ناصـر فـی االرض وال فـی السـماء
 . در این روایت، اوًال مسئولیت همگانی امر به معروف و نهی از منکـر، متوجـه)۱۴/۳۸۹
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های جامعـۀ متعـادل  همۀ مردم است و ثانیًا، از آنجا که خیر و تقوی و برکات از ویژگی

مادام مسئولیت همگانی امر به معروف ترک شود، نه تنهـا ایـن تعـادل  )۹۶(اعراف/است، 
آید و بر اثـر  وجود می خواری و انحصار و دیکتاتوری به خورد، بلکه زمینۀ ویژه به هم می

جامعه و مردم حتی از مواهب زمینی و آسـمانی (امـدادهای الهـی) ترک این مسئولیت، 
 شوند. نیز محروم می

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر ﴿بر اساس آیۀ 
ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُکْنُتْم َخْیَر أ

هِ  بـه سـود انسـانها آفریـده  شما بهترین امتی بودیـد کـه« )۱۱۰(آل عمران/ ﴾َوُتْؤِمُنوَن ِباللَّ
لقـب ». کنید و نهی از منکر، و به خدا ایمان دارید شدید (چه اینکه) امر به معروف می
به دلیل سه ویژگی امر به معروف، نهی از منکر و  بهترین امت مخلوقه، به امت پیامبر

(طبرسـی، ایمان به خداست و بهترین آنان، منوط به داشـتن ایـن سـه خصوصـیت اسـت 
نویسد: اگر اهل کتاب نیز دارای چنین شرایطی باشند، هـر  . عالمه می)۲/۸۱۱، ش۱۳۷۲

ها خواهد بود، لکن آنها در اثر اخـتالف بـه دو گـروه مـؤمن و اکثـرًا فاسـق  آینه بهترین
. چنانکه در تعبیر دیگری در قـرآن بـه امـت وسـط )۳/۳۷۷، ۱۴۱۷(طباطبایی، تبدیل شدند 

، ۱۴۰۷(زمخشری، اند  ان از شیعه و سنی به عدل معنا نمودهکه مفسر « )۱۴۳(بقره/تعبیر شده 
. تعبیــر وســط، عبــارت دیگــری از )۱/۳۲۰، ۱۴۱۷؛ طباطبــائی، ۱/۱۳۵، ۱۴۱۵؛ حــویزی، ۱/۱۹۹

ویژگی آنان در امر به معروف و نهی از منکر و ایمان آنـان  عدالت است. این وصف، به
، ۱۴۱۵(حـویزی، حـث شـده نظر از مصداق واقعی، که در جای خـودش ب است. با صرف

امـر بـه معـروف و نهـی از  )۳۲۰ - ۱/۳۲۳، ۱۴۱۷؛ طباطبـائی، ۲/۵۵۸تا،  ؛ شیخ طوسی، بی۱/۱۳۵
منکر در اسالم، قانون مترّقی است که همـۀ افـراد جامعـه را در برابـر قـانون و یکـدیگر 

داند. این موضوع به لحاظ اهمیـت، کـاربرد و کـارکرد بـه قـدری در اسـالم  مسئول می
نسبت تمام اعمال خـوب در برابـر امـر بـه «فرمایند: می کید شده که حضرت امیرتأ 

(نهـج » کـران اسـت اقیـانوس بی ]آب[معروف و نهی از منکر، مانند آب دهان در برابـر 
اعظم فـرائض االسـالم و «های فقهی به  . در کتاب، فیض االسالم)۳۶۶البالغه، کلمات قصار، 

امر به معروف را روش انبیاء و سبک صالحان دانسته  ریاد شده است. امام باق» أهّمها
هـا، رونـق  و فلسفۀ این واجب عظیم الهی را، مایۀ برگزاری و احیاء واجبات، امنیـت راه

کسب و کار حـالل، بازسـتانی عادالنـۀ حـّق مظلومـان از سـتمگران، آبـادانی زمـین و 
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ن المنکـر فریضـة عظیمـة إّن األمر بالمعروف والنهی ع«سازی امور فرموده است.  آسان
بها تقام الفرائض، هنالک یتّم غضب الله عزوجل علیهم فیعّمهم بعقابـه فیهلـک األبـرار 
فی دارالفجار والصـغار فـی دار الکبـار، إّن األمربـالمعروف والنهـی عـن المنکـر سـبیل 
األنبیاء، ومنهاج الصلحاء، فریضة عظیمـة بهـا تقـام الفـرائض وتـأمن المـذاهب و تحـّل 

(همـان، » اسب، وترّد المظالم وتعمر األرض وینتصف مـن األعـداء ویسـتقیم األمـرالمک
ال تترکـوا األمـر «آمـده اسـت کـه:  به امـام حسـن در وصیت امام علی )۱۴/۳۸۶

(نهـج » بالمعروف والنهی عن المنکر فیوّلی علیکم أشرارکم ثّم تدعون فالیستجاب لکـم
الح و قوم ثمـود در قـرآن، مصـداق چنـین سـنت داستان ص) ۴۷البالغه، فیض االسالم، نامـه 
بودن افراد جامعه نسبت به رفتارهای اجتماعی یکـدیگر اسـت،  تاریخی الهی در مسئول 

تـوجهی بـه آن، خسـران  طوری که رعایت آن موجب اعتـدال در ابعـاد مختلـف و بی به
ْشَقاَها﴿دنبال دارد  جامعه و عذاب جمعی را به

َ
ـِه  َفَقاَل  ٭ ِإِذ انَبَعَث أ ِه َناَقـَة اللَّ َلُهْم َرُسوُل اللَّ

ُبوه َفَعَقُروَها ٭ َوُسْقیاَها اَها ٭ َفکذَّ ُهـم ِبـَذنِبِهْم َفَسـوَّ بُّ  )۱۴ - ۱۲(شـمس/ ﴾َفَدْمـَدَم َعَلـیِهْم َر
ناقـۀ خـدا «به آنان گفت:  ]صالح[فرستادۀ الهی  ترین آنها بپاخاست و آنگاه که شقی«
را با آبشخورش واگذارید (و مزاحم آن نشوید)! ولی  ]همان شتری که معجزۀ الهی بود[

آنها او را تکذیب و ناقه را پی کردند (و به هالکت رسـاندند)؛ از ایـن رو پروردگارشـان 
خاطر گناهانشان در هـم کوبیـد و بـا خـاک یکسـان و صـاف  آنها (و سرزمینشان) را به

 ».!کرد
ا از پای درآورد، ولی آمده است: یک نفر شتر صالح ر  حضرت امیر۲۰۱در خطبۀ 

به دلیل رضایت آنها به کار آن یک نفر، خداوند عذاب را بـر همـه فـرو فرسـتاد. یعنـی 
، ۱۴۱۹الله،  (فضـلهمراهی فکری مردم، مانند همکاری عملی آنان در انجـام امـور اسـت 

که در روایت دیگـری  . چنان)۱۰/۲۶۱؛ ابن أبی الحدید، ۱۱/۳۷۹، ۱۴۰۳؛ مجلسی، بحار، ۱۰/۱۷۱
فرمودند: همگامی فکری در انجام کاری، مانند همکاری عملی در آن کار است، زیرا 

الله،  (فضـلدر انجام کار باطل دو گناه وجـود دارد، گنـاه انجـام و گنـاه رضـایت بـه آن 
؛ لذا مسئولیت مشترک اجتماعی، الزمۀ حضور همۀ اشخاص در مسـائل )۲۴/۲۸۷، ۱۴۱۹

یب یک پیامبر، تکذیب همۀ رسوالن شمرده شده که در قرآن تکذ اجتماعی است، چنان
 . )۱۵/۲۹۴، ۱۴۱۷(طباطبایی، است 
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 . زوجیت، عاملی برای تعادل در زندگی اجتماعی۲

های خود، عالوه بـر آمـوزش اخـالق، حیـات و  های آسمانی در پرتو آموزه شریعت
روز، هفتـه،  تعادل جامعه را از مسیر تعالی انسان با تشریع احکام گوناگون در طول شبانه

های  ماه، سال و یا عمر انسان و بعضًا در مکان خاص و با حاالت و یـا گـاه بـا پوشـش
ویژه، میّسر ساخته و تعامالت انسـان بـا خـود، خـدا و طبیعـت و انسـان را مشـروط بـه 

 شرایطی نموده است.
ُسوِل ِإَذا َدَع ﴿ ِه َوِللرَّ ِذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِللَّ َها الَّ یُّ

َ
َه َیا أ نَّ اللَّ

َ
اُکْم ِلَما ُیْحِییُکْم َواْعَلُموا أ

ُه ِإَلْیِه ُتْحَشُروَن  نَّ
َ
ایـد،  ای کسانی که ایمـان آورده« )۲۴(انفال/ ﴾َیُحوُل َبْیَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوأ

خوانـد کـه  دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیـزی مـی
شـود و اینکـه همـۀ  د خداوند میان انسان و قلب او حائـل مـیمایۀ حیاتتان است و بدانی

 ».شما، نزد او (در قیامت) اجتماع خواهید کرد
زوجیت یکی از اصول اساسی خلقت از منظر خدای متعال اسـت. قـرآن کـریم در 

ُرو  ٍء َخَلْقنـا َزْوَجـْیِن  َوِمْن ُکلِّ َشْی  ﴿بیانی عام و مطلق فرموده است: ُکـْم َتـَذکَّ  ١﴾َن َلَعلَّ
چنان که راغب بیان کرده است به هریک از دو قرین یا دو ضد و نیز به هر چیـزی کـه 

. )۳۸۴ - ۳۸۵، ۱۴۲۷(راغـب، گوینـد  با مماثل و یا با ضد خودش جمع شده باشد، زوج می
عالمه قائل است زوج بودن اشیاء، عبارت است از مقارنۀ بعضی بـا بعضـی دیگـر بـرای 

ء سـوم، و یـا بـرای اینکـه از ترکیـب دو چیـز درسـت شـده اسـت  نتیجه دادن یک شی
. از این رو، زوجیت اختصاص به گیاه و حیوان و انسان ندارد، )۱۷/۱۳۰، ۱۳۷۴(طباطبایی، 
معّینه دارد، در مفهومی گسترده، تمام نیروهای مثبـت و جز در مواردی که قرینۀ  بلکه به

(پیام قـرآن، شود  منفی را در عوالم و اشیایی که از محدودۀ علم بشر بیرون است شامل می
ا ﴿. )۸/۱۸۱، ۱۳۸۶ ْنُفِسِهْم َوِممَّ

َ
ْرُض َوِمْن أ

َ
ا ُتْنِبُت اْأل ها ِممَّ ْزواَج ُکلَّ

َ
ِذی َخَلَق اْأل ُسْبحاَن الَّ

در تفسیر عالمه، مسـألۀ تـزویج دو امـر بـا هـم و پدیـد آوردن امـر سـوم،  ٢﴾وَن ال َیْعَلُم 
اختصاص به انسان و حیـوان و نبـات نـدارد، بلکـه تمـامی موجـودات از ایـن راه پدیـد 

                                                           
 .۴۹/زوجی آفریدیم تا شاید شما متذکر شوید. ذاریات ،. و از هر چیز١
ه است آن کس که هم٢  .۳۶/های زمین خلق کرده. یس از روئیدنی ،ها را زوج ۀ. منِزّ
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فرماید و به طور کلـی،  آیند و خداوند متعال، عالم مشهود را از راه استیالد تنظیم می می
عل درست کرده، که این دو به منزلۀ نر و مادۀ حیوان و عالم را از دو موجود فاعل و منف

کنـد و از برخـورد آن دو، موجـودی  انسان و نباتند، هر فاعلی با منفعل خود برخورد می
. آیات و تفاسیر مذکور، نشان از تعـادل و )۱۷/۱۲۹ش، ۱۳۷۴(طباطبـایی، آید  سوم پدید می

جمـاد و نبـات و حیـوان و انسـان و جریان عالم در سایۀ زوجیت دارد و پایداری و قوام 
هاست کـه  زمان در گرو زوجیت است. بدیهی است توجه به این اضداد و امثال و قرین

کنـد و فهـم  رساند و تعادل او را در جامعه به سوی معبود حفـظ می بشر را به توحید می
 انجامد.  درست و حرکت افراد بر مبنای این فکر توحیدی به جامعۀ متعادل می

فرماید:... او بود که  سورۀ ذاریات می ۴۹در تفسیر توحیدی از آیۀ  رضا حضرت
بین نور و ظلمت، خشکی و تری، خشونت و نرمی و سرد و گرم ضدیت برقرار کرد، و 
باز او بود که بین دو چیز ناسازگار الفت و بین دو چیز نزدیک به هم جدایی انداخت، و 

ــداختن ــا همــین جــدایی ان ــد کــه  ب ــدهها، فهمان ــن  جداکنن ــا ای ای در کــار اســت، و ب
َوِمْن ﴿ای در بین است و در همین مقام فرموده:  دهنده ها، فهماند که الفت اندازی الفت

ُروَن   ٍء َخَلْقنا َزْوَجـْیِن  ُکلِّ َشْی  ُکـْم َتـَذکَّ . از مصـادیق مهـم )۵/۱۳۰، ۱۴۱۵(حـویزی،  ﴾َلَعلَّ
ت در عـالم انسـانی اسـت. انسـانی کـه ای آن، زوجی زوجیت و البته به مفهوم نر و ماده
را،  )۱۲(جاثیـه/و دریاسـت  )۶۵؛ حـج/۱۳؛ جاثیه/۲۰(لقمان/زمین و آسمان و آنچه در آن دو 

آدم را در گرو این زوجیت  مسخر او نموده است. از سویی خداوند، حفظ بقاء نوع بنی
ک در مطلـق قرار داده است، چراکه اصل ازدواج مبتنی بر توالد و تناسل است نه اشـترا

 .  )۱۵/۳۰۹، ۱۳۹۰(طباطبایی، زندگی 
های الهی، جامعۀ متعادل زمانی محّقق خواهد شـد کـه ایـن زوجیـت  براساس آموزه

عالم انسانی، از مسیر درست تا رسیدن به هدفی متعالی صورت پذیرد. انحـراف از ایـن 
رقـم زده  زنندۀ تعادلی است که خداونـد بـرای بشـر مسیر، تجاوز از حدود الهی و برهم

است. تجربۀ تلخ این انحراف که منجر به سقوط یک جامعه در اثر عذاب الهی شد، در 
. از ایـن رو، خداونـد بـه کسـانی کـه فلسـفۀ )۷۳ - ۷۴(حجر/داستان قوم لوط اتفاق افتاد 

هـایی کـه  آیـا از زوج«زوجیت و ازدواج میان زن و مرد را نادیده گرفته، فرموده اسـت: 
ایـد و  رار داده، دست کشیده و بـه مردانـی از جـنس خـود روی آوردهخداوند برایتان ق
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راسـتی  کنیـد؟ به چه را که خداوند از جنس مخالفتان، برایتان آفریده است دوری می آن

، ۱۴۰۹(حرعـاملی، . کفـر دانسـتن ایـن عمـل )۱۶۵ - ۱۶۶(شـعراء/که قومی متجاوز هسـتید 
ها و  ناظر به آسیب) ۲۰/۳۳۹(همـان، یی و ملعون شمردن مرتکبین آن در متون روا )۲۰/۳۴۰

 زنندگی تعادلی است که خداوند در خلقت بشر و در طبع آفرینش نهاده است. برهم

 داری و رعایت مقررات، عامل تعادل در جامعه . امانت۳
داری یکی از ارکان انسانیت و شرط  احزاب، شاید بتوان گفت امانت ۷۲براساس آیۀ 
ا ﴿ .انسان بودن است ْن ِإنَّ

َ
َبْیَن أ

َ
ْرِض َواْلِجَبـاِل َفـأ

َ
ـَماَواِت َواْأل َماَنـَة َعَلـی السَّ

َ
َعَرْضـَنا اْأل

ُه َکاَن َظُلوًما َجُهـوًال  ْنَساُن ِإنَّ ْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اْإلِ
َ
یقینـًا مـا )؛ ۷۲(احـزاب/ ﴾َیْحِمْلَنَها َوأ

ها عرضـه  ین و کوهها و زم بر آسمان ]که تکالیف شرعیۀ سعادت بخش است[امانت را 
امتناع ورزیدند  ]به سبب اینکه استعدادش را نداشتند[کردیم و آنها از به عهده گرفتنش 

بسـیار  ]به علت ادا نکـردن امانـت[تردید او  و از آن ترسیدند، و انسان آن را پذیرفت. بی
 بسیار نادان است.  ]نسبت به سرانجام خیانت در امانت[ستمکار، و 

، ۱۳۶۳(کلینـی، داری و راسـتگویی شـکل گرفتـه اسـت  مبنـای امانـتبعثت انبیاء بـر 
. حتی یکـی از معیارهـای راسـتگویی، امانتـداری اسـت، زیـرا براسـاس سـخن )۲/۱۰۴

محمـد لیثـی،  بـن  (علـی » َلیَس ِللَکذوٍب َاماَنـةٌ «دار نیست. ، دروغگو امانتامیرالمؤمنین
، ۱۹۵۶شـهر آشـوب،  (ابـن مشـهور بـود قبل از نبوت نیز به صفت امین  پیامبر خاتم) ۴۱۱
، بــه اداء امانــت و دوری از گناهــان کبیــره . ایمــان در کــالم حضــرت رضــا)۱/۱۰۷

ها، فراتر از نمـاز و  ترین اسباب ارزیابی انسان تعریف شده است. امانتداری یکی از مهم
ناسد ش روزه و حج در متون روایی یاد شده است و ادای آن، مسلمان و کافر و فاجر نمی

کید فراوانـی شـده و ارتبـاط )۲/۱۶۲، ۱۳۶۳(کلینـی،  ، موضوعی که در دین مبین اسالم، تأ
و  )۱۰/۳۶۴ ، ۱۳۹۰(طباطبـایی، عمیقی با تعادل در جامعه دارد و تبیین آن در کالم مفسران 

تـا،  شـهری، بی ؛ ری۱۳/۳۸۸، ۱۴۰۷؛ بروجردی، ۱۷۰، ۱۴۱۸(ابن سلیمان الغازی، محدثان آمده است 
۱/۲۱۳.(   

داری در جامعـه دارد. ایـن مقولـه، قابـل  همه، به دلیل کارکردی است که امانت این
های زنـدگی اعـم از حـوزۀ سیاسـت، اخـالق، اقتصـاد و مسـائل  جریان در همۀ عرصـه



 

 
 

  
ش

ژوه
پ

مي
سال

ي ا
ماع

اجت
ي 

ها
 / 

ييز
پا

 
۱۳
۹۶

  /
رة 

شما
11

4

۱۰۶ 

اجتماعی است. رعایت امانت و امین بودن در قرآن، وصف مؤمنینی اسـت کـه وارثـان 
 ).۳۲(معــارج/انــد  هــای بهشــتی مــورد تکریم باغو در  )۸ - ۱۱(مؤمنــون/انــد  فــردوس برین

خشنودی خداوند، توسعۀ رزق، جلب اعتماد مردم آثار فردی این رویکرد انسانی است. 
 ۸۸(هود/امنیت اقتصادی، اصالح، برکت و رونق کسب و کار  )۲۷(انفال/امنیت سیاسی، 

ی دارد. یکی از داری است که تعادل جامعه را در پ بخشی از آثار اجتماعی امانت )۸۶/-
مسائل اجتماعی، موضوع بازار و مسائل مربوط به آن است. عرضه و تقاضای نامناسب، 

های زشـت  فروشی، ربودن اموال مردم با نیرنگ، از پدیده فروشی و گران احتکارها، کم
اجتماعی است. حقوق مشتری و فروشـنده، اگـر مبتنـی بـر اصـول اسـتوار و محکمـی 

رفـتن اعتمـاد و  دنبال دارد و منجـر بـه از بـین  عی ناگواری را بـهنباشد، پیامدهای اجتما
شود. این موضوع، آن قدر مهم است که خداونـد متعـال بـه  اطمینان مردم در جامعه می

خاطر عدم رعایت موازین عدالت میاِن فروشنده و خریدار، از قومی سخن گفته اسـت 
مربوطـه، گرفتـار عـذاب شـده پوشی از مقـررات  واسطۀ خیانت در امانت و چشم که به

 است. 
ضمن امر به عبودیت خداوند و توحیـد، بـر حفـظ  )۸۷ - ۸۵(اعـراف/در قصۀ شعیب، 

حقوق فروشنده و خریدار، تأمین آزادی و آرامش در بین مردم، حفـظ مصـالح و نظـام 
کید شده است  اّمت و پرهیز از افساد . مفسران در تبیـین )۸/۱۸۸، ۱۴۲۰عاشور،  (ابنگری تأ

داری و رعایـت  ای، به نقش محوری امانت تحلیل آیات قصۀ شعیب، هرکدام به گونه و
ــدگی اجتمــاعی پرداخته ــادل در زن ــد. امانــت مقــررات در ایجــاد تع ــل  ان داری در تحلی

عاشور، اصلی از اصول رونق معامله در بین مردم است، زیرا معامالت در میان مـردم  ابن
اسـت. اطمینـان بـه یکـدیگر هـم، بـا گسـترش  براساس اطمینان بـین یکـدیگر اسـتوار

داری، نشاط مـردم در انجـام معـامالت  شود. نتیجۀ چنین امانت داری حاصل می امانت
است که متقابًال تولید، گسترش عرضۀ کاال، عدم احتکار و آرامـش و مهـرورزی میـان 

ل تعـادل داری به عنـوان عامـ . عالمۀ طباطبایی در تبیین امانت)۸/۱۸۹(همان، مردم است 
ها، مبتنـی بـر داد و سـتد  گوید: اساس جامعه مدنی دایر میان نـوع انسـان در جامعه می

مندی جوامع انسانی از یکدیگر، همکـاری بـا هـم در شـئون زنـدگی  است و شرط بهره
تـوان دیـد،  گوید: هیچ ارتباط و اتصالی بین دو فرد از افراد جامعه را نمی است. وی می
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بستانی است و بارزترین مصادیق آن، داد و ستد مالی اسـت کـه از  که در آن بده اال این

ارکان اجتماعی انسان است. ایشان نقص در چنین رکن اجتماعی را خیانت دانسته، کـه 
ریزی، سلب اعتماد و امنیت عمومی و نظام معیشتی مردم  خود موجب اختالل در برنامه

 .)۱۰/۳۶۴(المیزان، شود  می
ْؤِمِنیَن َذلِ ﴿عالمه در تعلیـل  کْم ِإن کنُتم مُّ پرداخـت کامـل «نویسـد:  می ﴾کْم َخیٌر لَّ
ارزش نکردن مال مردم، خیر است؛ زیرا حیات اجتماعی انسـان در  پیمانه و ترازو، و کم

مسیر استوار خویش، برپایۀ مبادلۀ عادالنه بین افراد استوار اسـت. از سـویی، تجـویز در 
نقض امـوال خـود اسـت. شـیوع غـش و غـرر و نقص اموال دیگران، تجویز دیگران در 

کنـد و موجـب تزریـق هـرج و مـرج، حیلـه و مکـر  بخس، به جای شفا، سم تزریق می
 .)۸/۱۸۷(همان، بردن اموال و مردم خواهد بود  شود که خود موجب از بین می

سیدقطب عدالت در پیمانه را، ضامن سالمت اجتماعی برشمرده و کاستن از اشیاء 
توزی و ناامیـدی از  ظلم دانسته، موجب تـأثیر نـامطلوب، احسـاس کینـهکه  را ضمن آن

داند که فضای زندگی و معامالت و روابط اجتمـاعی و  دادگری در جان و دل مردم می
. وی در تحلیلی متفـاوت از مفّسـران، )۳/۹۵۴(سیدقطب، گرداند  ها را تباه می درون انسان

کید میداری در تع بر تأثیر رعایت مقررات و امانت کند و  ادل اجتماعی زندگی انسان تأ
از ارتباط تنگاتنگ و غیرقابل انفکاک میان اعتقاد، اعمال عبادی، معامالت و مقـررات 
اجتمــاعی در اســالم ســخن گفتــه اســت. او جداســازی ایــن مجموعــه از یکــدیگر را 

دانـد  همسویی و همانندِی جاهلیت مدرِن امروز بـا جاهلیـت مشـرِک عصـر شـعیب می
 .)۳/۹۵۵ان، (هم

 . پایداری، صبوری و مقاومت عامل تعادل جامعه۴
براساس آیات قرآن، فلسفۀ بعثت انبیاء، اجرای عدالت و قسط در جامعه اسـت چـه 

ْعِدَل َبْیَنُکم﴿آنجا که فرموده است: 
َ
ِمْرُت ِأل

ُ
ی ِباْلِقْسِط ﴿و یا  )۱۵(شوری/ ﴾أ بِّ َمَر َر

َ
 ﴾ُقْل أ

اصـالح، تقـوی و عبودیـت، منظـور در دنیاسـت و . بـدیهی اسـت عـدالت، )۲۹(اعراف/
گذرد. تزاحم و تعـارض منـافع از یـک سـو و امیـال و  رسیدن به هدف از مسیر دنیا می

های درست و نادرست درونی بشـر از سـوی دیگـر، انجـام و اجـرای اصـالح و  خواسته
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ن کند. به منظور دسـتیابی بـه عـدالت مـورد نظـر در چنـی عدالت را با سختی مواجه می
سازی اندیشه و فکـر بـه عنـوان  فضایی، سفارشات و دستورات دینی در سه قالب شفاف

. در عرصـۀ )۱/۳۲(کلینی، های عملی و اخالقی بیان شده است  بستر عمل انسان و آموزه
سفارشات اخالقی، براساس روایت جنود عقل و جهل، مسائل فراوانی بیان شـده اسـت 

به منظـور  )۸/۱۲۲(مجلسی، یه صبر به سر در پیکر انسان، اما با عنایت به تشب )۱/۲۳همان، (
ترین موضوعات اسـت. هرچنـد  تعادل در جامعه، شکیبایی، استقامت و پایداری از مهم

انجام و اجرای عدالت به منظور ایجاد تعادل در جامعه کار سختی است؛ زیرا تمـایالت 
نی از بـرون، انجـام ایـن های شـیاطین جنـی و انسـا ها از درون و وسوسـه نفسانی انسـان

توانـد بـا همـۀ ایـن  کنـد؛ امـا تنهـا عـاملی کـه می مأموریت را با همۀ مزایایش ُکنـد می
های مسیر مبارزه کند و فرد و جامعه را در رسیدن به جامعۀ متعـادل  مشکالت و سختی

های عملی و اخالقی  کمک کند حوصله، استقامت و پایداری در انجام و اجرای آموزه
 است. 
گانۀ صــبر از رســول  بندی ســه های متعــددی دارد. چنانکــه در تقســیم بر عرصــهصــ
» صبر بر طاعت، صبر در برابر معصیت و صبر در برابـر مصـیبت«آمده است:  خدا

قدر مهم است کـه در ترسـیم ایمـان بـه اعضـای  . این ویژگی آن)۱۰/۱۲۱، ۱۴۲۱(قبانجی، 
صبری  ای که بی بیه شده است؛ به گونهترین عضو، یعنی سر تش انسان، صبر به منزلۀ مهم

جـان بـیش نخواهـد بـود  که انسان بدون سر، پیکـری بی ایمانی است چنان مساوی با بی
ها و صبر است.  محفوف به سختی . بهشت در کالم امام باقر)۸/۱۲۲، ۱۴۰۴(مجلسـی، 

آن کس که بر مّکارۀ دنیا صبوری کند، به بهشت نائـل آیـد چنانکـه جهـنم، محفـوف 
. از این رو، مقاومت در امـور بـرای رسـیدن )۱۲۰ - ۸/۱۳۷(همـان، ات و شهوات است لّذ 

ای که سرنوشت نیک انسانی را رقم زند، نیازمند رعایت سّنت پیوستۀ الهی در  به جامعه
دنیاست و بدون آن، نباید کسی در نظام هستی منتظر نصرت و پیروزی باشد. خداونـد 

ْن ﴿سورۀ بقره این چنین فرموده اسـت کـه:  ۲۱۴این سنت پایدار را در آیۀ 
َ
ْم َحِسـْبُتْم أ

َ
أ

اُء َوزُ  رَّ َساُء َوالضَّ
ْ
ْتُهُم اْلَبأ ِذیَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُکْم َمسَّ ِتُکْم َمَثُل الَّ

ْ
ا َیأ َة َوَلمَّ ْلِزُلـوا َتْدُخُلوا اْلَجنَّ

ِذیَن آَمُنوا َمَعُه َمَتی َنْصُر  ُسوُل َوالَّ ی َیُقوَل الرَّ یٌب  َحتَّ ِه َقِر َال ِإنَّ َنْصَر اللَّ
َ
ِه أ آیا گمـان « ﴾اللَّ

آنکه حـوادثی همچـون حـوادث گذشـتگان بـه شـما  شوید، بی کردید داخل بهشت می
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۱۰۹ 
ها به آنها رسید، و آن چنان ناراحت شدند کـه  ها و ناراحتی برسد؟! همانان که گرفتاری

ا کی خواهد آمد؟! [در این پیامبر و افرادی که ایمان آورده بودند گفتند: پس یاری خد
گاه باشید، یاری خدا نزدیک  هنگام، تقاضای یاری از او کردند، و به آنها گفته شد:] آ

 »است
فراوانی نعمت، تحّقق امدادهای الهی، توفیق در انجام اعمـال و اجـرای عـدالت در 

و  ها مورد خود و دیگران، آزادی، استقالل، نظـم، همـدلی و مهربـانی، برخـی از مؤّلفـه
های مـذکور دسـت  های جامعۀ متعادل است؛ اما بدون صبر و مقاومت، مؤّلفـه شاخصه

نیافتنی است. دستور به استقامت و پایداری به پیامبران و مؤمنین، در قالب اصطالحات 
؛ ۲۰۰(آل عمـران/صـبر،  )۷؛ توبه/۱۳؛ احقاف/۳۰؛ فصلت/۱۶؛ جن/۱۵؛ شوری/۱۱۲(هود/استقامت 

؛ ۱۷؛ لقمـان/۱۰؛ مزمـل/۴۸؛ طور/۱۰۹، یونس/۱۱۶؛ هود/۱۲۷؛ نحل/۹و   ۸۷ و ۱۲۸؛ اعراف/۴۶انفال/
 )۷؛ محمـد/۴۵و  ۱۱؛ انفـال/۱۴۷عمـران/ ؛ آل۲۵۰(بقـره/و ثابت قدمی  )۱۴؛ بلد/۳؛ عصر/۱۵کهف/

همگی به منظور تحّقق جامعۀ متعادلی است که نیاز گـذرای انسـان را در دنیـا و زمینـۀ 
 کند. یورود او را به ُخلد برین فراهم م

، ۱۳۷۸(ابن أبی الحدید، استمرار و دوام  )۱۲/۱۴۱، ۱۴۱۹الله،  (فضلاستقامت یعنی اعتدال، 
. عالمه )۶/۷۷تا،  (شیخ طوسی، بیدر جهت یگانه، بدون انحراف به چپ و راست  )۱۱/۲۱۳

گوید: اصل این فعل، برگرفته از قیام انسان است  در تفسیر استقامت به نقل از راغب می
قرار گرفتن انسان در حالتی است که بیشترین کـارایی را در ایسـتادن، حرکـت،  و قیام،

گرفتن و رد کردن یا جلب و دفع دارد. این فعل استعاره شده، برای بهترین حـالتی کـه 
 .)۴۶ - ۱۱/۴۷، ۱۴۱۷(طباطبائی، تواند بر آثار و منافع خود مسلط باشد  یک شیء می

انسانی در برابر چیزی است که انسان بر سر  صبر نیز در لغت، تحمل انسان و نفس 
او در کشمکش و درگیر است. تثبیت نیز، قرار گرفتن در مکـانی ثابـت اسـت و ماننـد 

. بـدیهی اسـت هـر )۲۹۸ - ۲/۲۹۹تـا،  (شـیخ طوسـی، بیاند  صبر به مفهوم شجاعت نیز گفته
های  عرصـهگانه، که آیات متعددی از قرآن بدان تصریح داشـت، در  یک از مفاهیم سه

گوناگون زندگی انسان، جاری و دارای معنا و مصـداق اسـت. در جنـگ و صـلح، در 
پیروزی و شکست، در فقر و غنـی، در سیاسـت و اقتصـاد، در اجتمـاع و فرهنـگ، در 
خانواده و جامعه، در تولید و توزیع، در مصرف و اسراف و یکایک مسائل زندگی انسان 
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ن و خداوند، رعایت هر یک از این مفاهیم ارزنده بـه نوعا در تعامل با طبیعت، خود، هم
ای  تناسب مورد و مصداق خود، گامی به سوی تعادل در جامعه اسـت. سـاختن جامعـه

های مذکور است، بدون فکر و اندیشه و برنامه و قـانون ممکـن  متعادل که شامل عرصه
چنانچـه ایـن نیازهـای جامعـۀ متعـادل،  نیست. فراتر از آن، در صورت وجود همـۀ پیش

عنصر محوری یعنی شکیبایی، اسقامت و پایداری در عقاید، احکام و اخالق نباشد و یا 
ها و هجوم دشمن، مقاومت و صبر  در برابر رذایل و هواهای نفسانی و گناهان و مصیبت

نکنیم، یقینًا تعادل در جامعه تحقق نخواهد یافت. تجـارب فراوانـی در آیـات قـرآن، در 
ن و اولیاء خداوند به نمایش گذاشته شده اسـت. جریـان صـبوری پیـامبر زندگی پیامبرا

؛ ۱۰های مختلـف (مزمـل/ ها در سوره ها، هجوم ها، زخم زبان خاتم در برابر انواع تهمت
و  )۲۵۰(بقـره/؛ طالوت )۱۳۷و ۱۲۸(اعراف/)؛ حضرت موسی ۱۲؛ هود/۲؛ اعراف/۱۱انفال/

نی صبور در برابر انواع ابتالئـات اسـت. ایـن های قرآ اندکی از نمونه )۴۲(فرقان/قوم لوط 
 همه، بیانگر عاملیت مهم صبر و مقاومت در تعادل جامعه و جامعۀ متعادل است. 

نکْم آَمُنـوْا ﴿سورۀ اعراف به نقل از شعیب آمده است:  ۸۷در آیۀ  َوِإن کاَن َطآِئَفٌة مِّ
ـْم یْؤِمُنـوْا َفا ْرِسـْلُت ِبـِه َوَطآِئَفـٌة لَّ

ُ
ِذی أ ـی یْحکـَم الّلـُه َبیَنَنـا َوُهـَو َخیـُر ِبالَّ ْصـِبُروْا َحتَّ

ام، ایمان  اگر گروهی از شما به آنچه من به آن فرستاده شده و.«)۸۷(اعراف/ ﴾اْلَحاکِمیَن 
اند، صبر کنید تا خداوند میان مـا داوری کنـد، کـه او  اند و گروهی ایمان نیاورده آورده

 ».بهترین داوران است
تر کــردن اوضــاع و حرکــت در مســیر  پیچیــده«گویــد:  ه میاللّ  حســین فضــل محمد

اش هالکت، خونریزی و فساد است، لذا به هنگام اختالفات فکـری در  دشمنی، نتیجه
گـذاری  های مختلف و صبوری پرداخت تا زمینـۀ پایه بایست به طرح دیدگاه جامعه، می

آید. ایـن همـان  اغناء فکری و ایجاد وحدت بر اصول مشترک و رسیدن به تفاهم فراهم
راهبرد عقالنی انبیاء در حل اختالفات فکری و حیاتی مـردم اسـت؛ رویکـرد عقالنـی 

کند. شعیب نیز قوم خویش را به نمایش صبر در برابر  مذکور، حق را برمال و روشن می
خواند، تا خداوند خود به عنوان بهترین داور بین آنان  اختالفات میان کفر و ایمان فرا می

 .)۱۰/۱۸۴، ۱۴۱۹الله،  (فضل» حکم کند
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 قوانین سلبی و بازدارنده، عاملی به سوی تعادل در زندگی اجتماعیز. 

نهادن بـه کـالم  چنانکه که گفتیم خداوند در گام اول، تکامل بشر را از مسیر گردن
منوط نموده است؛ اما در عین حـال هواپرسـتی، سـودجویی،  )۲۴(انفال/خود و رسولش 

ای خواهد شد. یکی از  های دنیوی، مانع از رفتارهای عادالنۀ عده بیتپرستی و جذا مقام
تواند عامل بازدارنـده بـرای چنـین اشـخاص یـا جریانـاتی باشـد، قـوانین  اموری که می

محوری بدان نیازمند است. حفظ حقوق  و یا تنبیهی است که هرجامعۀ عدالت  بازدارنده
ی، نیازمنـد قـوانین بازدارنـده در نظـام ها در جامعه، عـالوه بـر مسـئولیت همگـان انسان

اجتماعی است. َاعمال نامتوازن اجتماعی و فردی به لحاظ جسمی، جوارحی، جنسـی، 
های مثبت و  مالی و غیره، از دو بخش قابل کنترل است. یک بخش آن، با تعلیم آموزه

کنـد و بخشـی  های جناحی و غیر اخالقی جلـوگیری می اثر بخش که از ورود به حوزه
هایی مانند حدود، دیات، قصاص و تعزیرات اسـت کـه بـرای  دیگر، مربوط به مجازات

 مرتکبین برخی اعمال وضع شده است. 
ای امـت «چنین رسیده است کـه فرمودنـد:  در تفسیر آیۀ قصاص از امام سجاد

 ]وقتـی[، در قصاص برای شما حیات خواهد بود، زیرا آن که ارادۀ قتـل دارد محمد
کشد، لذا در این انصراف، حیات برای کسی  شود از قتل دست می ص میداند قصا می

است که ارادۀ کشتن او شده بود و نیز برای این جانی است که قصـد کشـتن داشـت و 
 .)۱/۱۵۸، ۱۴۱۵(حویزی،  »نیز حیات برای سایر مردم

با وجود سفارشات عدیدۀ قرآن به عدالت، از جمله عدالت میان همسران و مشـروط 
بـه منظـور حفـظ سـالمت خـانواده، در  )۳(نسـاء/تعدد زوجات به رعایت عـدالت بودن 

قرآن کریم  )۱۰/۱۸۰(مکارم شـیرازی، صورت ترس از انحراف زن در ایفای وظایف زنانگی 
ِتی َتَخاُفوَن ُنُشـوَزُهنَّ َفِعُظـوُهنَّ ﴿مند وضع کرده است  تعزیراتی بازدارنده و مرتبه َوالالَّ

َه َکاَن  َواْهُجُروُهنَّ ِفی َطْعَنُکْم َفَال َتْبُغوا َعَلْیِهنَّ َسِبیًال ِإنَّ اللَّ
َ
ُبوُهنَّ َفِإْن أ اْلَمَضاِجِع َواْضِر

ا َکِبیًرا و (اما) آن دسته از زنان را که از طغیان و مخالفتشان بیم داریـد، « )۳۴(نساء/ ﴾َعِلیًّ
ری نماییـد! و (اگـر آنهـم پند و اندرز دهید! و (اگر مؤثر واقع نشد) در بسـتر از آنهـا دو 

مؤثر نشد و هیچ راهی برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان جز شدت عمـل، بـرای 
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۱۱۲ 

وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود) آنها را ترک کنید! و اگر از شما پیروی کردنـد 
ترین به آنها تعّدی نکنید و (بدانید) خداوند بلند مرتبه و بزرگ اسـت (و قـدرت او بـاال

 ».هاست قدرت
چنــان کــه بــه منظــور جلــوگیری از ولنگــاری و رعایــت عّفــت عمــومی عــالوه بــر 

هایی به منظـور تعـادل و جلـوگیری از هـرج و  ، مجازات)۵۹(احـزاب/داری افراد  خویشتن
های اجتماعی مانند عدم پذیرش  . محرومیت)۳۳و  ۳۸؛ مائده/۲(نور/مرج فرض شده است 

های مالی مانند جلوگیری از ارث بردن در ابواب  ، محرومیتگواهی برخی از گنهکاران
 . )۴(نور/از دیگر عوامل بازدارنده است  )۲۶/۳۰، ۱۴۰۹(حرعاملی، موانع ارث 

ای بر احکام شرعی بنیـادینی اسـت کـه در جامعـه،  داستان هابیل و قابیل، دیباچه
من احتـرام مربوط به حفظ نظم عمومی در سایۀ شریعت یزدان است. احکامی که ض

ها و  به مالکیت اشـخاص، همـۀ عناصـر عـدالت و کفایـت و آرامـش را بـرای دسـته
انگیـزد کـه قصـاص  کنـد و احسـاس نیـاز بـه شـریعتی را بـر می ها تضـمین می گروه

(سـیدقطب، ای داشته باشد و نگذارد نمونۀ تجاوز پیشین به تاخت و تاز درآیـد  دادگرانه
۱۳۸۷ ،۴/۴۰۹ - ۴۰۶(. 

ان آدم (هابیـل و قابیـل) خداونـد در نگـاهی دو سـویه، مـرِگ یـک در قصۀ فرزنـد
ها و حیات شخص را حیات بشریت فـرض نمـوده اسـت و  شخص را مرگ تمام انسان

ْجِل َذِلـک ﴿فرماید:  پس از بیان اصِل ماجرایی که میان این دو برادر رخ داده، می
َ
ِمْن أ

ُه َمن َقتَ  نَّ
َ
نََّمـا َقَتـَل کَتْبَنا َعَلی َبِنی ِإْسَراِئیَل أ

َ
ْرِض َفکأ

َ
ْو َفَسـاٍد ِفـی األ

َ
َل َنْفًسا ِبَغیِر َنْفـٍس أ

ْحیاَها﴾
َ
اَس َجِمیًعا َوَمْن أ های بشری و به سـبب  یعنی به خاطر همین نمونه )۳۲(مائده/ النَّ

بودن پند و انـدرز نسـبت بـه  فایده خو، نیکوکار... و به خاطر بی های نرم تعّدی به انسان
ایم  ّر و تجاوزگر است که جرم قتل یک نفر را آن قدر بزرگ انگاشـتههای ش برخی نقش

که معادل قتل همه مردمان است، زیرا حّق حیات برای همه یکسان اسـت، لـذا کشـتن 
ها در آن مشـترک هسـتند و  یک فرد، تجاوز به حّق حیات است، حّقی که همـۀ انسـان

بخشـیدن بـه همـۀ افـراد بـه  ، زندگیداشتن او با دفـاع از او نگاه دفع قتل از فردی و زنده
 .)۴۱۴ - ۴/۴۱۳، ۱۳۸۷(سیدقطب، آید  شمار می
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 گیری نتیجه ۱۱۳
هاست، در اسالم از اهمیت باالیی برخوردار  جامعه از آن جهت که بستر رشد انسان

است و نیازمند تعادل است، چون هم اثرپذیر است و هم اثرگذار. تعادل زمانی معنا پیدا 
ای مفهـوم  های مختلف آن تحقق یابد و در هر زمینـه در عرصه کند که روح عدالت می

خود را بیابد. عدالت در سیاست، متفاوت بـا عـدالت در عرصـۀ مـالی اسـت. عـدالت 
قضایی با عدالت اجتماعی مفهوم مساوات را نخواهد داشت. از این رو، فهم آن در گام 

عادل اسـت. از سـویی، های گوناگون، شرط تحّقق جامعۀ مت اول و اجرای آن در عرصه
جامعۀ مذکور وابسته به عامل یگانه نیست، بلکه مستلزم عواملی ایجابی و سـلبی اسـت 

تـرین آنهـا در تجربـه و توصـیۀ آیـات قـرآن و تفسـیر  که در این مقاله، به برخـی از مهم
 مفسران پرداخته شد. 

، کـه گیری جامعۀ متعادل مسئولیت همگانی به مفهوم حضور آحاد جامعه در شکل
در متون وحیانی به امر به معروف و نهی از منکر یاد شده، امری اجتناب ناپـذیر اسـت. 

انجامـد،  داری و رعایت قانون که به تحّقق اعتماد ملی جامعه می رعایت امانت و امانت
های وحیانی در این مسیر است. پذیرش زوجیت به مفهوم عـام  از دیگر تجارب و توصیه
سان، از دیگر تجـارب قرآنـی اسـت. شـکیبایی و مقاومـت در بـه و باالخص در مورد ان

ها  ها و برنامـه سامان رساندن جامعۀ متعادل از شرایط و عوامل ضروری است، زیرا آموزه
به هر میزان هم که دقیق و درست باشد، چنانچه در مرحلۀ اجرا با حوصله همراه نباشد، 

این بدان خاطر اسـت کـه هـم انجـام ضمانتی برای تحقق آرمان مورد نظر نخواهد بود. 
تردید،  ای نیست. بی امور و هم گذر کردن از هواهای نفسانی و مطامع دنیوی کار ساده

ای از دایرۀ تعادل خارج شده  های موارد مذکور، باز هم عده با وجود همۀ فواید و جاذبه
جامعـۀ متعـادل تواند این افـراد را در تحّقـق  و تنها ضمانتی که پس از عوامل ایجابی می

 همراه کند، قوانین بازدارنده و اجرای دقیق آنهاست. 
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 شناسی کتاب ۱۱۴
 .قرآن کریم .۱
 ق.۱۳۷۸، مؤسسة إسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع، شرح نهج البالغه ابن أبی الحدید، .۲
 ق.۱۴۱۴، بیروت، دار صادر، لسان العرب ابن منظور محمد بن مکرم، .۳
یه ب،طال ابی شهرآشوب، مناقب آل ابن .۴  م.۱۹۵۶، نجف، المکتبة الحیدر
یر و التنویر فی تفسیر عاشور، محمد بن طاهر، ابن .۵ ، بیروت، مؤسسة التـاریخ، الطبعـة االولـی، القرآن  التحر

۱۴۲۰. 
 .۱۴۰۵، نشر أدب الحوزه، لسان العرب منظور آفریقی، ابن .۶
 .۱۳۹۲ع شیعه، مرجع ما، ، پایگاه اطالع رسانی مراجمبانی اعتدال در قرآن کریم ایازی، محمد علی، .۷
 ش.۱۳۷۵، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، قرآن و تفسیر عصری ایازی، محمدعلی، .۸
، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، سـازمان چـاپ و المفسرون حیاتهم و منهجهم ایازی، محمدعلی، .۹

 ق.۱۴۱۴انتشارات، تهران، 
 .ق۱۴۰۱الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، ، استانبول، دار الصحیح البخاری بخاری، محمد بن اسماعیل، .۱۰
 ق.۱۳۹۹، المطبعة العلمیه، قم، الشیعه احادیث  جامع  بروجردی، حسین، .۱۱
 .۱۳۵۶، کانون نشر کتاب، مشهد، سازی رسالت اسالم در جامعه حافظی، جواد، .۱۲
 .۱۳۷۰، نشر دانشگاه شیراز، مبانی جامعه شناسی اسالمی حائری شیرازی، محی الدین، .۱۳
 .ق۱۴۰۹، قم، ، مؤسسۀ آل البیتوسائل الشیعه حر عاملی، .۱۴
 .۱۳۶۸، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران، الحیاة حکیمی، محمدرضا، .۱۵
 ق.۱۴۱۵، اسماعیلیان، قم، تفسیر نور الثقلین حویزی، عبد علی بن جمعه، .۱۶
ه، ، دمشق، دارالعلم الـدار الشـامیالمفردات فی غریب القرآن بیروت بن محمد،  راغب اصفهانی، حسین .۱۷

 ق.۱۴۱۲
، شرکت سـهامی انتشـار، تهـران، شناسی کاربردی ای بر جامعه مقدمه - آناتومی جامعه پور، فرامرز، رفیع .۱۸

۱۳۷۷. 
، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فـی وجـوه التأویـل زمخشری، محمود بن عمر، .۱۹

 ق.۱۴۰۷دار الکتاب العربی، بیروت، 
 ش.۱۳۸۳، قم، ، مؤسسه امام صادقویدمنشور جا سبحانی تبریزی، جعفر، .۲۰
 .۱۳۸۷دل، تهران، نشر احسان، چاپ دهم،  ، مترجم: مصطفی خرمفی ظالل القرآنقطب،  سید .۲۱
 .۱۳۸۰، مترجم: محمدمهدی فوالدوند، صائب، تهران، نهج البالغه شریف الرضی، محمدبن الحسین، .۲۲
وسـوی اصـفهانی، انتشـارات ، ترجمـۀ سـیدجمال مهای تـاریخی در قـرآن سنت صدر، سیدمحمد باقر، .۲۳

 ش.۱۳۶۳اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، 
، انتشارات شناسی انحرافات اجتماعی) شناسی اجتماعی (آسیب آسیب الله، صدیق سروستانی، رحمت .۲۴

 . ۱۳۸۶سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، تهران، 
مدرسـین   ، قـم، دفتـر انتشـارات اسـالمی جامعـهآنالمیزان فی تفسیر القر  طباطبایی، سیدمحمد حسین، .۲۵

 . ۱۴۱۷حوزه علمیه، 
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۱۱۵ 

 ش.۱۳۷۲، ناصر خسرو، تهران، مجمع البیان فی تفسیر القرآن طبرسی، فضل بن حسن، .۲۶
 تا. ، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بیالتبیان فی تفسیر القرآن طوسی، محمد بن حسن، .۲۷
 تا. جا، بی ، بیتفسیر رازیفخررازی،  .۲۸
 ق.۱۴۱۰، انتشارات هجرت، کتاب العین قم بن احمد، هیدی، خلیل فرا .۲۹
 ق.۱۴۱۹، بیروت، دار المالک للطباعة و النشر، تفسیر من وحی القرآن الله، سید محمد حسین، فضل .۳۰
 م.۱۹۸۷، مکتبة لبنان، بیروت، المصباح المنیر فیومی، احمد بن محمد، .۳۱
هر اسـالمی، مؤسسـه اعلمـی للمطبوعـات، ، تحقیق: شیخ طامسنداالمام علیقپانچی، سیدحسن،  .۳۲

 ق.۱۴۲۱بیروت، 
 ش.۱۳۵۲، دار الکتاب االسالمیة، مرتضی آخوندی، تهران، قاموس قرآن قرشی، سیدعلی اکبر، .۳۳
 ش.۱۳۸۱، مجلۀ فرهنگ جهاد، تابستان اندیشۀ جامعۀ مطلوب از دیدگاه قرآن کرمی، علی، .۳۴
 ش. ۱۳۶۸، نشر مرتضی، قم، ها از دیدگاه قرآن ظهور و سقوط تمدن کرمی، فریدونی، .۳۵
اکبـر غفـاری، دار الکتـب اإلسـالمیه،   ، تصحیح و تعلیق: علـیاصول کافی کلینی، محمد بن یعقوب، .۳۶

 ش. ۱۳۶۳طهران، 
 م.۱۸۹۹، ترجمۀ مشفق همدانی، امیرکبیر، تهران، شناسی جامعه کینگ، ساموئل، .۳۷
، تهـران، همـا زنجـانی زاده سـازمان اجتمـاعی ترجمـۀ شناسی عمـومی، ای بر جامعه گی روشه، مقدمه .۳۸

 .۱۳۸۲سمت، 
، تحقیق: السید إبراهیم المیانجی، محمد البـاقر البهبـودی، دار إحیـاء بحار االنوار مجلسی، محمد باقر، .۳۹

 ق.۱۴۰۳التراث العربی، مؤسسة الوفاء، بیروت، 
ب ، تحقیـق: العالمـة العسـکری، دارالکتـمرآة العقول فـی شـرح اخبـار الرسـول مجلسی، محمد باقر، .۴۰

 ق. ۱۴۰۴االسالمیه، تهران، 
 ق.۱۴۰۸، قم، مؤسسه آل البیتمحدث نوری، مستدرک الوسائل،  .۴۱
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