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درآﻣﺪ
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ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ

ﭼﮑﯿﺪه
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻌﺎدل ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮریﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه در ﻗـﺮآن
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
ﺗﻌﺎدل را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ و اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﺮب و ﻣﻠﻤﻮس ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ،درﺻﺪد ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻌــﺎدل در ﺟﺎﻣﻌــﻪ ،در ﺗﻮﺻــﯿﻪ و ﺗﺠﺮﺑــﮥ ﻗــﺮآن ﮐــﺮﯾﻢ اﺳــﺖ .ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﮕــﺎﻧﯽ،
زوﺟﯿﺖ ،اﻣﺎﻧﺖداری و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ )ﻣﻘﺎوﻣﺖ( ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮﻣﻞ ﻣﻬـﻢ اﯾﺠـﺎﺑﯽ ﺗﻌـﺎدل
در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﮕﺎه آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳـﻠﺒﯽ
ﺗﻌﺎدل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻌﺎدل ،اﻋﺘﺪال ،ﻗﺮآن ،ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺠﺎرب

۹۳
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ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻫﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ،آداب و رﺳﻮﻣﯽ اﺳـﺖ ﺗـﺎ اﻣﻨﯿـﺖ ،آراﻣـﺶ و
ﺗﻌﺎدل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﻼم ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ رﺷـﺪ ﯾـﺎ اﻧﺤﻄـﺎط
اﻓﺮاد ﻣﯽ داﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻫﻢ اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻪ رﺷﺪ ﻓﺮدی ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
درﺑــﺎرۀ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ،اﻧــﻮاع ،وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎ ،ﺑﺎﯾﺴــﺘﻪﻫﺎ و آﺳــﯿﺐﻫﺎ ،در ﻋﻠــﻮم اﺳــﻼﻣﯽ و
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاوان ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻗﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ﻣﻮﺿـﻮع ﻋـﺪاﻟﺖ را ﺑـﺎ واژهﻫـﺎی ﻋـﺪل،
ﻗﺴﻂ ،اﺻﻼح ،ﺗﻘﻮی ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺎوی و ﺗﺮک ﻇﻠـﻢ و ﺳـﺘﯿﺰ ﺑـﺎ ﻇـﺎﻟﻢ آورده اﺳـﺖ و ﺑـﻪ
اﺳﺘﻨﺎد ﺻﺮﯾﺢ آﯾـﺎت ،ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ jﺗﺤﻘـﻖ ﻋـﺪاﻟﺖ )ﺷـﻮری ،۱۵/ﻣﺎﺋـﺪه (۶/و ﻗﺴـﻂ
)اﻋﺮاف ،۲۹/ﯾﻮﻧﺲ ،۴۷/ﺣﺪﯾﺪ (۲۵/در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮ ﺗـﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻤﺎل اﺳﺖ .ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ،ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﻋـﺪاﻟﺖ و ﻗﺴـﻂ را در
ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ،ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ ﻧﯿـﺎز
آرﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾـﯽ ﻋـﺪاﻟﺖ اﺳـﺖ ،در
اﻣﺖ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺿـﺮورت ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺠﺮﺑﮥ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻮاﻣـﻞ
اﯾﺤﺎﺑﯽ و ﺳﻠﺒﯽ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻌﺎدل ،و اﻋﺘـﺪال
در ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮوری دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،زوﺟﯿﺖ ،اﻣﺎﻧﺖداری
و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ )ﻣﻘﺎوﻣﺖ( ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺗﻌﺎدل در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﮕﺎه آﯾﺎت ﻗـﺮآن
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﻠﺒﯽ ﺗﻌﺎدل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟﻒ .ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻫﺪف اﻧﺒﯿﺎء در اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده )ﺣﺪﯾﺪ (۲۵/و اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ،ﺷﻌﺎر ﭘﺮ روﻧﻘﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺳﺶ و ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﻠﯽ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘـﯿﺶرو
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻌﺎدل ﭼﯿﺴﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌـﺎدل در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،در ﺗﻮﺻـﯿﻪ و ﺗﺠﺮﺑـﮥ

اﻣﺖﻫﺎ در آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ﮐـﺪام اﺳـﺖ؟ ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،ﻧﻘـﺶ آن در اﻧﺪﯾﺸـﮥ
اﻧﺴﺎن ،ﺗﻌﺎدل و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﯽ ،از ﺳﺆاﻻت ﻓﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
از اﯾﻦ رو ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﻗﺒـﻞ از ورود ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﯾﺠـﺎﺑﯽ و ﺳـﻠﺒﯽ ﺗﻌـﺎدل در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳـﯽ واژﮔـﺎن ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮد و ﮐﻠﯿـﺪی ﻣﻘﺎﻟـﻪ ،از ﻧﮕـﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﺎن و
ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ داﻣﻨﻪای روﺷﻦ از ﻣﻮﺿﻮع ،ﭘﯿﺶروی ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد و روﻧـﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۹۵

ب .ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﻩ
ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ…

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮕﺎﻧـﻪای ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﯿﺴـﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ و ﺗﻘﺴـﯿﻢ اﻣﮑﺎﻧـﺎت
زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎﺳـﺖ و آن را ﻣﺮﮐـﺐ ﻃﺒﯿﻌـﯽ داﻧﺴـﺘﻪ )ﮐﯿﻨـﮓ (۴۸ ،۱۸۹۹ ،و
ﭘﯿﻮﺳــﺘﮕﯽ اﺟــﺰاء را ،ﻧﺎﺷــﯽ از ﻧــﺎﮔﺰﯾﺮی اﻋﻀــﺎء ﺑــﻪ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﻨــﺪ )ﺳــﺒﺤﺎﻧﯽ،۱۳۸۳ ،
 .(۳۳۲/۱ﺑﺮﺧﯽ آن را دارای ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و زﻧﺪهای داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺎت ﺣﯿـﺎت،
رﺷﺪ و ﻣﺮگ اﺳﺖ )ﺻـﺪر۱۸ ،۱۳۶۳ ،؛ ﮐﺮﻣـﯽ ﻓﺮﯾـﺪوﻧﯽ .(۱۷ ،۱۳۶۸ ،از ﻧﮕـﺎه ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﻪ در ﭼﻨﺒـﺮۀ ﺟﺒـﺮ ﯾـﮏ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و
ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺎورﻫـﺎ و آرﻣﺎنﻫـﺎ در ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ادﻏـﺎم ﺷـﺪه و در ﯾـﮏ زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﺸــﺘﺮک ﻏﻮﻃﻪورﻧــﺪ )ﻣﻄﻬــﺮی .(۱۳۱ ،۱۳۷۶ ،ﻫﮕــﻞ ،ﺟﺎﻣﻌــﻪ را وﺟــﻮدی ﻣﺴــﺘﻘﻞ از اﻓــﺮاد
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود و اﺟﺰاﯾﯽ ﺟـﺪا از ﺟﺎﻣﻌـﻪ دارد و اﻓـﺮاد ﺑﺴـﺎن ﺳـﻠﻮﻟﯽ ،در اﯾـﻦ واﺣـﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ )ﺻﺪر .(۱۶۰ ،۱۳۷۶ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻪ ﻗﯿﺪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ،رواﺑـﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﯾـﮏ ﻓﺮﻫﻨـﮓ از ﺳـﻮی ﮔﺮوﻫـﯽ از اﻧﺴـﺎنﻫﺎ را در ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ دﺧﯿـﻞ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﺻﺪﯾﻖ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ.(۹ ،۱۳۸۶ ،
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻮدی ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ّ
ﺧﺎص وآرﻣﺎن و ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧـﺪ
داده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺎم و ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ،ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫـﯽ داﺷـﺘﻪ و دارای
ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﻣﺸــﺘﺮکاﻧﺪ« )ﮐﺮﻣــﯽ ،۱۳۸۱ ،ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﺟﻬــﺎد ،ش .(۱۱۴ ،۲۸ﺟﺎﻣﻌﻪﺷــﻨﺎس ﻣﻌﺎﺻــﺮ
ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻧﯿﺰ ،از ﮐﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻌﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

۹۶

و ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﻫﺪاﯾﺖ و اﻧﮕﯿـﺰش ﮐـﻨﺶ
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ،در اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻬﯿﻤﻨﺪ )ﮔـﯽ روﺷـﻪ،۱۳۸۲ ،
.(۹
ﻗﺮآن در آﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ از واژهﻫﺎی ﻣﺘﺮادف ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮم ،ﺷـﻌﺐ ،ﻗﺮﯾـﻪ ،ﻃﺎﯾﻔـﻪ،
اﻣﺖ ،ﻣﻠﺖ ،اﻧـﺎس ،ﻧـﺎس و ...ﯾـﺎد ﮐـﺮده )ﻣﺮادﺧـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮاﻧـﯽ (۳۹ - ۵۶ ،۱۳۸۶ ،و از روﯾﮑـﺮد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ )ﺣﺠﺮات۱۳/؛ ﻓﺮﻗﺎن۵۴/؛ زﺧﺮف .(۳۲/از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن ،ﺳﻨﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻋـﺎﻟﻢ )آل ﻋﻤـﺮان۱۳۷/؛ ﻓـﺘﺢ۲۲/؛ ﻓـﺎﻃﺮ (۴۳/و رﻋﺎﯾـﺖ رواﺑـﻂ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺣﻘﯿﻘـﯽ و دﯾﻨـﯽ) ،ﻧـﻮر۶۱/؛ ﺗﻮﺑـﻪ۲۴/؛ ﻣﺠﺎدﻟـﻪ۷۲/؛
ﺣﺠﺮات (۱۰/ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮد و ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم) ،آل ﻋﻤﺮان۱۰۴/
و ۱۵۹؛ ﺷﻮری۲۸/؛ اﻧﻔﺎل (۶۲/ﻻزﻣﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳـﺖ .از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،ﻗـﺮآن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﺎدل در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫﺸـﺪار داده اﺳـﺖ )ﻧﺴـﺎء ۱/و ۳۶؛ رﻋـﺪ ۲۱/و ۲۵؛ ﺑﻘـﺮه ۸۳ ،۲۷/و ۱۷۷؛
اﺳﺮاء.(۲۸/
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ﻋﺪل در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﺪری آن ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ )ﻓﺮاﻫﯿـﺪی ،(۳۸/۲ ،۱۴۰۹ ،ﺗﺴـﺎوی
و ﻫﻤﺴﺎن ﺑـﻮدن )ﻫﻤـﺎن( ،ﺗﺴـﺎوی در ﻣﮑﺎﻓـﺎت )راﻏـﺐ ،(۵۵۲ ،۱۴۲۷ ،ﻣﺜـﻞ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﻫﻤـﺎن؛
ﺟﻮﻫﺮی ،(۱۷۶۱/۵ ،۱۴۰۷ ،ﺗﺴﺎوی در اﻣـﻮر ﻣﻌﻨـﻮی )راﻏـﺐ ،(۵۵۱ ،۱۴۲۷ ،ﺿـﺪ ﺟـﻮر و ﺳـﺘﻢ
)ﻫﻤــﺎن۳۹/۲ ،؛ ﺟــﻮﻫﺮی (۱۷۶۰/۵ ،۱۴۰۷ ،ﻗﺎﻣــﺖ اﯾﺴــﺘﺎده و اﺳــﺘﻮار اﺳــﺖ )ﺟــﻮﻫﺮی،۱۴۰۷ ،
 .(۱۷۶۱/۵ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﺻﻞ در اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪوﺳﻂ اﺳﺖ ﺑـﻪﻃﻮری ﮐـﻪ
در آن زﯾﺎده و ﻧﻘﯿﺼﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻫﻮاﻻﻋﺘﺪال و اﻟﺘﻘﺴﯿﻂ اﻟﺤﻘﯿﻘﯽ« )ﻣﺼﻄﻔﻮی(۵۴/۸ ،۱۴۱۷ ،
او ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ اﺻﻞ ،ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺴﺎوات ،ﻗﺴـﻂ و اﺳـﺘﻮاء و اﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑـﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻢ ،ﻋﺪل ﻧﯿﺰ اﻃﻼق ﻣﯽﺷـﻮد )ﻫﻤـﺎن.(۵۸/۸ ،۱۴۱۷ ،
اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻗﺮآن )ﺑﻘﺮه ۲۸۲/و ۴۸؛ اﻧﻌﺎم۱۵۲/؛ ﻣﺎﺋﺪه (۹۵/و ﮐﻼم ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻫﺮ ﻋﻠـﻢ )وﻃـﻦ
دوﺳﺖ ،(۱۶ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻔﻈﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﺴـﺎوات را
دارد )راﻏﺐ۵۵۱ ،۱۴۲۷ ،؛ ﻣﺼﻄﻔﻮی (۵۴/۸ ،۱۴۱۷ ،وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﯿـﺰ،
ﻫﻤﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ و ﺣﺪ وﺳﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاط و ﺗﻔـﺮﯾﻂ در ﻫـﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ اﺳـﺖ )ﻣﺼـﻄﻔﻮی،

 .(۵۵/۸ ،۱۴۱۷ﺗﻌﺎدل در ﻟﻐـﺖ ،ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﯿﺎﻧـﻪروی ﻣﯿـﺎن دو ﺣﺎﻟـﺖ )اﺑـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر،۱۴۱۴ ،

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﻩ
ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ…

 ،(۴۳۳/۱۱از ﻣﺼﺪر ﻋﺪل ﺑﻪ ﻣﻔﻬـﻮم »ﺣـﺪ وﺳـﻂ و ﻣﯿﺎﻧـﻪ«)ﻓﯿـﻮﻣﯽ (۱۵۰ ،۱۹۸۷ ،و ﮔـﺎه ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﺎی »ﻗﺼـﺪ و وﺳـﻂ« )ﻓﺮاﻫﯿـﺪی (۵۴/۵ ،۱۴۱۰ ،ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ و ﻧﻘﻄـﮥ ﻣﻘﺎﺑـﻞ »اﻓـﺮاط و
ﺗﻔﺮﯾﻂ« و »اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ« اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(۴۱۸/۷ ،ﺗﻌﺎدل ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻖ از ﻋﺪل اﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﺎوی اﺳـﺖ )ﻣﺼـﻄﻔﻮی .(۵۵/۸ ،۱۴۷۱ ،از اﯾـﻦ رو ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻋـﺪل و
ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻋﺘﺪال و ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﯾﺎت ﻗﺮآن ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻌـﺎدل ﺟﺎﻣﻌـﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ روح
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم دﻗﯿﻖ آن ﺑﺮ ﻗﻀﺎوتﻫﺎ) ،ﺣﺠﺮات (۹/ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ ،ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ،
ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﺧﻼق ،ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ،ﻣﻌﺎﺷﺮتﻫﺎ )ﮐﻠﯿﻨﯽ ،(۶۴۱/۲ ،۱۳۶۳ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪیﻫﺎ،
دوﺳﺘﯽﻫﺎ و دﺷﻤﻨﯽﻫﺎ )ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ (۸ - ۹/ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﯾﮏﺟﺎی ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ،ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی ﻻزم
را در ﻣــﺪلﻫﺎی ﻣﺠـ ّـﺮب ،ﻫﻤﭽــﻮن ﻗﺼــﻪﻫﺎی اﻧﺒﯿــﺎ از زواﯾــﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن و ﻣﮑــﺮر و ﻧﯿــﺰ
اﺷﺨﺎص ﺧﻮب و ﺑﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻬﻞ ﻗﺼﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده اﺳـﺖ .از ﯾـﮏ ﺳـﻮ،
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺨﺺ و ﺗﺄﺛﯿﺮ او را در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی اﻧﺴﺎنﺳﺎز ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﺳـﺒﺄ (۴۶/و از ﺳـﻮﯾﯽ،
ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در رﻓﺘﺎر و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ )ﻧـﻮح (۲۷/و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را ﺑﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ )اﻋﺮاف .(۹۶/ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﻨﯿﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺗﺤـﺮﯾﻢ .(۶/اﯾﻦ ﻫﻤﻪ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ،ﺑـﻪ اراﺋـﮥ روش ﻣﺠـﺮب در ﺑﯿـﺎن
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﺎدل ،ﺿﺮورتﻫﺎ ،اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺴــﺎن ﺟﺎﻣﻌــﮥ ﻗﺮآﻧــﯽ ،ﺣﻖﺟــﻮ ،ﺣﻖﻃﻠــﺐ و ﺣﻖﮔﺮاﺳــﺖ )روم ،(۳۰/ﻗﺎﻧﻮنﻣــﺪار و
ِ
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳـﺖ ،در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺎﮐﻢ اﺳـﺖ )اﻧﺴـﺎن (۳/ﻣﺴـﺌﻮل ﺑـﻮده )اﺳـﺮاء۳۶/؛ ﻣﺠﻠﺴـﯽ،۱۴۰۳ ،
ً
۳۸/۷۲؛ ﺑﺨﺎری (۲۱۵/۱ ،و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ )اﺣـﺰاب (۷۲/و اﺳﺎﺳﺎ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﻼم،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ )ﺣﺎﻓﻈﯽ.(۹ ،
آزادی ،اﻧﺼﺎف ،ﻋﺪل ،ﻧﻈـﻢ ،آراﻣـﺶ و ﻣﻨﻄـﻖ ،ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔـﯽ ﭼﻨـﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪای
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻗﺮآن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ذواﻟﻘـﺮﻧﯿﻦ و
ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻧـﻮح و ﻣﻮﺳـﯽ ﺳـﺨﻦ ﮔﻔﺘـﻪ ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﺠﺮﺑـﻪای ﻋﯿﻨـﯽ و ارزﺷـﻤﻨﺪ ،از
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺪو ﺧﻠﻘﺖ در روی ﮐﺮۀ زﻣـﯿﻦ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ آدم و ﺣـﻮا ﻧﯿـﺰ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

۹۷

د .اﻋﺘﺪال ﺷﺎﻟﻮدۀ ﻫﺴﺘﯽ

۹۸

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﭘﺎﻳﻴﺰ  / ۱۳۹۶ﺷﻤﺎﺭﺓ 114

ّ
ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل ،ﺷﺎﻟﻮدۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘـﻖ ﻋـﺪاﻟﺖ
اﺳﺖ و راﺑﻄﮥ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻫﻤﮥ ﻻﯾﻪﻫﺎی آن ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺎدل رواﻧﯽ در اﻓﺮاد ،اﻣـﺮی ﺑـﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ )ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی .(۱۱۸ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﮥ ﺛﻤـﻮد ١ﺑـﺮ رﻋﺎﯾـﺖ ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺳﺘﻮن اﺳﺘﻮار ﺗﻌﺎدل در ﻫﺴﺘﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺴﺘﯽ ﺑـﺎ
ﻫﻤﮥ اﺟﺰاء ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺘﺰاﺣﻤﺶ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻗﻮا و ادوات
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
ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻧـﺎﺑﻮدی ﮐـﻞ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد .ﺑـﺎ ﺧـﺮوج
ﺑﺮﺧﯽ از اﺟﺰاء از ﻣﺪار ﺧﻮد ،اﮔﺮ اﺟﺰاء دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ او را ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،آن ﺟـﺰء
را در راﺳﺘﺎی ﺻﻼح و ﺑﻘﺎء ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻫﺴﺘﯽ ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ .اﻧﺴـﺎن ﻧﯿـﺰ ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ از اﯾـﻦ
ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻄﺮت ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌـﺎل او را ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺻـﻼح ﺑـﻪ
اﻧﻮاع ﺑﻼﻫﺎ و ﻋﺬابﻫﺎ دﭼﺎر ﮐﺮده و در ﺻﻮرت اﺻﺮار ﺑﺮ ﻓﺴﺎد ،ﺑﺎ
ﻋﺬاب ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪهای،
ِ
زﻣﯿﻦ را از آﻟﻮدﮔﯽ آن ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ .(۳۰۶/۱۵ ،۱۴۱۷ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد
ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ آن )ﻧﺎﻗﻪ( ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤـﻮده ،آن را ﮐﺸـﺘﻨﺪ .ﺳـﭙﺲ از ﮐـﺮدۀ ﺧـﻮد
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻋﺬاب اﻟﻬﯽ آﻧﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾـﻦ ،آﯾـﺖ و ﻧﺸـﺎﻧﻪای اﺳـﺖ؛ وﻟـﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ«)ﺷﻌﺮا.(۱۵۷ - ۱۵۸/

ﻫ  .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﮑـﺎر ،ﺳـﻼﯾﻖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دارای اﺛﺮ ،ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در اﻧﺪﯾﺸﻪﺳـﺎزی و ﺷـﮑﻞدﻫﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮد دارد .از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺪ ﻗﻄـﺐ ،ﻫـﯿﭻ ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﻮاری و
ﮐــﺮﻧﺶ ﻃــﻮﻻﻧﯽ در ﺑﺮاﺑــﺮ ﻃﺎﻏﻮﺗﯿــﺎن )ﺳــﯿﺪﻗﻄﺐ۱۳۸۷ ،ش (۷۸/۳ ،و زﻧــﺪﮔﯽ در ﺗــﺮس و
ْ َ
َ
ﱠ
َ ْ
َ
َ
ْ
اﻷ ْرض َ َوﻻ ْ
َ ﱠُ ﱠ َ َ َ ُ
ﯾﺼ ِـﻠ ُﺤﻮن﴾ )ﺷـﻌﺮاء- ۱۵۲/
ﻮن َوﻻ ُﺗ ِﻄ ُﯿﻌﻮا أ ْﻣ َﺮ اﻟ ُﻤ ْﺴ ِﺮ ِﻓ َﯿﻦ اﻟ ِﺬ َﯾﻦ ﯾﻔ ِﺴ ُﺪون ِﻓﯽ
﴿ .١ﻓﺎﺗﻘﻮا اﻟﻠﻪ وأ ِﻃﯿﻌ ِ
ِ
.(۱۵۰

h

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﻩ

ّ
 .١از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از »ﮐﻞ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﯽ ﺷـﺎﮐﻠﺘﻪ« اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺲ ﺑـﺮ ّﻧﯿـﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .اﻟﮑﺎﻓﯽ ،۱۶/۲ ،ح ۴؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮراﻟﺜﻘﻠﯿﻦ ،۲۱۴/۳ ،ح (۴۱۷

۹۹

ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ…

ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری و ﮐﮋراﻫﻪ ،درون اﻧﺴﺎن را ﺗﺒﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ .آزادیﺳـﺘﯿﺰی ﻗـﻮم ﻣﻮﺳـﯽ ،ﻧﺘﯿﺠـﮥ
ﻫﻤﺎن ﮐﺠﺮویﻫﺎ و ﻋﺎداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃـﻮﻻﻧﯽ ،ﻣـﺮدم را ﺑـﺮ آن
ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺑﻮد )ﻫﻤﺎن.(۶۷/۳ ،
ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ )ره( در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺼﺒﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای
آﻧﺎن را ﺑﺮ دﯾﻦ اﺟﺪادی ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳـﺤﺎق ،ﯾﻌﻘـﻮب و ﯾﻮﺳـﻒ ﻧﮕـﻪ
ﻗﺒﻄﯿـﺎن ﺑﺖﭘﺮﺳـﺖ ﺑﻪﺳـﺮ ﺑﺮدهاﻧـﺪ،
ﻣﯽداﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﺳﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ِ
ً
روح آﻧﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ از آن ﻣﺤﯿﻂ و اﮐﺜﺮا از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺼﻮری ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ...ﻟﺬا ﺑﺎ دﯾﺪن
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ،از ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺴﺎن ﺧﺪای آﻧﺎن ﺑﺴﺎزد ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﮐﺮﻧﺶ ﮐﻨﻨـﺪ
)ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ.(۲۳۴/۸ ۱۴۱۷ ،
ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻌﺎدل و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال در ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﯽ ،ﺿﺮوری اﺳـﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ؟ از ﺳـﻮﯾﯽ ،اﯾـﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺣﻮزهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؟ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻋﺪاﻟﺖ را
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻋﻘﻠﯽ ،ﻓﻄﺮی و ﻓﺮادﯾﻨﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ )اﯾﺎزی (۱۰۸ ،۱۳۹۲ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎور
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻌﺎدل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﻋﺮﺻـﻪﻫﺎ و ﺣﻮزهﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد
آن ،در ﮔﺎم اول ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎور ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋـﺪاﻟﺖ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣﻔﻬـﻮم ﺳـﺎﻣﺎنﺑﺨﺶ در
َ َ ُ ََْ
ُْ ُ ﱞ
ُ َ
ﺷـﺎﮐﻠ ِﺘ ِﻪ ﻓ َـﺮ ﱡﺑﮑ ْﻢ أﻋﻠـ ُﻢ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿:ﻗﻞ ﮐﻞ َﯾ ْﻌ َﻤﻞ ﻋﻠﯽ
ِ
ً
ُ َْ
ِﺑ َﻤ ْﻦ ﻫ َﻮ أﻫﺪی َﺳ ِﺒﯿﻼ﴾) ١اﺳﺮاء (۸۴/ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﻟﻬـﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در وادار ﮐـﺮدن
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﻬﻢ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،اﻧﺴﺎن را در ﺣﻮزۀ رﻓﺘـﺎر ،اﻋـﻢ از اﺣﮑـﺎم و
اﺧﻼق وادار ﮐﻨﺪ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺟـﺮای ﻋﻤﻠـﯽ اﻧﺴـﺎن ﺷـﻮد .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ،
ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺘﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن
را اﻋﻢ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﺟﺘﻤﺎع ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و اﺟﺘﻤـﺎع ﺑﺸـﺮی
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻟﺬا از ﻧﮕﺎه ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻌـﺎدل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣـﺪ را
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﯾﺎت ﻗﺮآن ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ اﯾﺠﺎﺑﯽ و ﺳﻠﺒﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬـﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

و .ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺗﻌﺎدل در ﺟﺎﻣﻌﻪ
۱۰۰

ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎﺑﯽ ،آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌـﺎدل و ﺗـﻮازن در ﺟﺎﻣﻌـﻪ،
ﺑﺪون آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ،وﻟـﯽ ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ آﻧﻬـﺎ از ﻧﮕـﺎه
آﯾﺎت و ﻣﺆﯾﺪات رواﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ:

 .۱ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻌﺎدل در اﺟﺘﻤﺎع
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ﺧﯿﺮ واژۀ ﻣﻄﻠﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ در دﻧﯿﺎ و آﺧـﺮت و ﻣـﺎدی و ﻣﻌﻨـﻮی
ّ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﮕﺎه ﻟﻐﻮﯾﯿﻦ ،ﺿﺪ ﺷﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﺑﻦﻣﻨﻈـﻮر .(۲۶۴/۴ ،۱۴۰۵ ،از ﺳـﻮﯾﯽ،
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﮑﻢ ﺣﻖ ،ﺗﺴﺎوی و ﺿﺪ ﺟـﻮر و ﺳـﺘﻢ ﺑـﻮد؛ ﻟـﺬا
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻌﺎدل ،ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ّ
ﺷﺮ و ﺷﺮور ﺑﻪدور ﺑﻮده و در ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺧﯿـﺮ و ﺧـﻮﺑﯽ )ﺑـﻪوﺟﻮد آﻣـﺪن ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻣﺘﻌـﺎدل( ﺑـﻪ
ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ اﻣﻮری در زﻧﺪﮔﯽ از ﺳﻮی اﻧﺴﺎن اﺳـﺖ.
آﻧﭽﻪ در آﻣﻮزهﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﯿﺮ و ﺗﻌﺎدل ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻨﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ
َ
ﮐــﻪ در ﺗــﺪﺑﯿﺮ ﻋــﺎﻟﻢ و آدم در دﻧﯿــﺎ) ،ﻣﺼــﺒﺎح ﯾــﺰدی (۴۲۵ ،۱۳۷۹ ،در ﻗــﺮآن )اﺣــﺰاب ۳۸/و۶۲
وﻓﺎﻃﺮ ،۴۳/ﻏﺎﻓﺮ (۸۵/ﺑﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻪدور از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ و ﺗﺤﻮﯾـﻞ
)ﻓﺎﻃﺮ۴۳/؛ اﺳﺮاء (۷۷/اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ،رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ رﺳﺘﮕﺎری دﻧﯿـﻮی و ﺟﻠـﺐ
رﺿﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و دوری از آﻧﺎن ،ﻫﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی دﻧﯿﻮی و ﻋﻘﻮﺑـﺖ اﺧـﺮوی را ﺑـﻪ
دﻧﺒﺎل دارد .رﺳﻮل ﺧﺪا jﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ] :ﺗﻤﺎﻣﯽ[ ﻣﺮدم ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌـﺮوف و ﻧﻬـﯽ از
ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،در »ﺧﯿﺮ« ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﻧﯿﮑﯽ و ﺗﻘﻮی ﺑﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﻀﺮت ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻫﺸـﺪار ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ :ﻫﺮﮔـﺎه از ﺗﻌـﺎون ﺑـﺮ
ﺧﻮﺑﯽ و ﺗﻘﻮی و ﻧﯿﺰ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﻌﻤـﺖ از ﺷـﻤﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕـﺮ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷـﻮد و دﯾﮕـﺮ ،ﯾـﺎرﯾﮕﺮی در
زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ» .ﻻ ﺗـﺰال اﻟﻨـﺎس ﺑﺨﯿـﺮ ﻣـﺎ أﻣـﺮوا ﺑـﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬـﻮا ﻋـﻦ
اﻟﻤﻨﮑﺮ وﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﯽ ّ
اﻟﺒﺮ و اﻟﺘﻘﻮی ،ﻓﺎذا ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻠﻮا ذﻟـﮏ ﻧﺰﻋـﺖ ﻣـﻨﻬﻢ اﻟﺒﺮﮐـﺎت و ﺳـﻠﻂ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺾ وﻟﻢ ﯾﮑـﻦ ﻟﻬـﻢ ﻧﺎﺻـﺮ ﻓـﯽ اﻻرض وﻻ ﻓـﯽ اﻟﺴـﻤﺎء« )ﺑﺮوﺟـﺮدی،۱۳۹۹ ،
ً
 .(۳۸۹/۱۴در اﯾﻦ رواﯾﺖ ،اوﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑـﺮ ،ﻣﺘﻮﺟـﻪ

۱۰۱

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﻩ
ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ…

ً
ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ و ﺗﻘﻮی و ﺑﺮﮐﺎت از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻣﺘﻌـﺎدل
اﺳﺖ) ،اﻋﺮاف (۹۶/ﻣﺎدام ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮک ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﯾـﻦ ﺗﻌـﺎدل
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﯿﻨﮥ وﯾﮋهﺧﻮاری و اﻧﺤﺼﺎر و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮ اﺛـﺮ
ﺗﺮک اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ از ﻣﻮاﻫﺐ زﻣﯿﻨﯽ و آﺳـﻤﺎﻧﯽ )اﻣـﺪادﻫﺎی اﻟﻬـﯽ(
ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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َوﺗﺆ ِﻣﻨﻮن ِﺑﺎﻟﻠ ِﻪ﴾ )آل ﻋﻤﺮان» (۱۱۰/ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯽ ﺑﻮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮد اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ آﻓﺮﯾـﺪه
ﺷﺪﯾﺪ )ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ( اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ« .ﻟﻘـﺐ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﺨﻠﻮﻗﻪ ،ﺑﻪ اﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ،ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﺎن ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷـﺘﻦ اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺖ اﺳـﺖ )ﻃﺒﺮﺳـﯽ،
۱۳۷۲ش .(۸۱۱/۲ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﮔﺮ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫـﺮ
ً
آﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻟﮑﻦ آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه ﻣـﺆﻣﻦ و اﮐﺜـﺮا ﻓﺎﺳـﻖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ .(۳۷۷/۳ ،۱۴۱۷ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮی در ﻗـﺮآن ﺑـﻪ اﻣـﺖ وﺳـﻂ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه )ﺑﻘﺮه» (۱۴۳/ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮان از ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺪل ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ )زﻣﺨﺸﺮی،۱۴۰۷ ،
۱۹۹/۱؛ ﺣــﻮﯾﺰی۱۳۵/۱ ،۱۴۱۵ ،؛ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﺋﯽ .(۳۲۰/۱ ،۱۴۱۷ ،ﺗﻌﺒﯿــﺮ وﺳــﻂ ،ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮی از
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﺑﻪوﯾﮋﮔﯽ آﻧﺎن در اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و اﯾﻤﺎن آﻧـﺎن
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻣﺼﺪاق واﻗﻌﯽ ،ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧـﻮدش ﺑﺤـﺚ ﺷـﺪه )ﺣـﻮﯾﺰی،۱۴۱۵ ،
۱۳۵/۱؛ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ۵۵۸/۲ ،؛ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﺋﯽ (۳۲۰ - ۳۲۳/۱ ،۱۴۱۷ ،اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌـﺮوف و ﻧﻬـﯽ از
ّ
ﻣﻨﮑﺮ در اﺳﻼم ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤـﮥ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻗـﺎﻧﻮن و ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿـﺖ ،ﮐـﺎرﺑﺮد و ﮐـﺎرﮐﺮد ﺑـﻪ ﻗـﺪری در اﺳـﻼم
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ»:ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﺧـﻮب در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻣـﺮ ﺑـﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آب دﻫﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ ]آب[ اﻗﯿـﺎﻧﻮس ﺑﯽﮐـﺮان اﺳـﺖ« )ﻧﻬـﺞ
اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر ،۳۶۶ ،ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم( .در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ »اﻋﻈﻢ ﻓـﺮاﺋﺾ اﻻﺳـﻼم و
ّ
أﻫﻤﻬﺎ« ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ hاﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف را روش اﻧﺒﯿﺎء و ﺳﺒﮏ ﺻﺎﻟﺤﺎن داﻧﺴﺘﻪ
و ﻓﻠﺴﻔﮥ اﯾﻦ واﺟﺐ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﻬﯽ را ،ﻣﺎﯾﮥ ﺑﺮﮔﺰاری و اﺣﯿﺎء واﺟﺒﺎت ،اﻣﻨﯿـﺖ راهﻫـﺎ ،روﻧـﻖ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣـﻼل ،ﺑﺎزﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻋﺎدﻻﻧـﮥ ّ
ﺣـﻖ ﻣﻈﻠﻮﻣـﺎن از ﺳـﺘﻤﮕﺮان ،آﺑـﺎداﻧﯽ زﻣـﯿﻦ و

۱۰۲
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ّ
آﺳﺎنﺳﺎزی اﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» .إن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑـﺮ ﻓﺮﯾﻀـﺔ ﻋﻈﯿﻤـﺔ
ﯾﺘﻢ ﻏﻀﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻋﻠﯿﻬﻢ ّ
ﺑﻬﺎ ﺗﻘﺎم اﻟﻔﺮاﺋﺾ ،ﻫﻨﺎﻟﮏ ّ
ﻓﯿﻌﻤﻬﻢ ﺑﻌﻘﺎﺑـﻪ ﻓﯿﻬﻠـﮏ اﻷﺑـﺮار
ّ
ﻓﯽ داراﻟﻔﺠﺎر واﻟﺼـﻐﺎر ﻓـﯽ دار اﻟﮑﺒـﺎر ،إن اﻷﻣﺮﺑـﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬـﯽ ﻋـﻦ اﻟﻤﻨﮑـﺮ ﺳـﺒﯿﻞ
ّ
اﻷﻧﺒﯿﺎء ،وﻣﻨﻬﺎج اﻟﺼﻠﺤﺎء ،ﻓﺮﯾﻀﺔ ﻋﻈﯿﻤـﺔ ﺑﻬـﺎ ﺗﻘـﺎم اﻟﻔـﺮاﺋﺾ وﺗـﺄﻣﻦ اﻟﻤـﺬاﻫﺐ و ﺗﺤـﻞ
اﻟﻤﮑﺎﺳﺐّ ،
وﺗﺮد اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﺗﻌﻤﺮ اﻷرض وﯾﻨﺘﺼﻒ ﻣـﻦ اﻷﻋـﺪاء وﯾﺴـﺘﻘﯿﻢ اﻷﻣـﺮ« )ﻫﻤـﺎن،
 (۳۸۶/۱۴در وﺻﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hﺑﻪ اﻣـﺎم ﺣﺴـﻦ hآﻣـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ» :ﻻ ﺗﺘﺮﮐـﻮا اﻷﻣـﺮ
ّ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﻓﯿﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﮑﻢ أﺷﺮارﮐﻢ ّﺛﻢ ﺗﺪﻋﻮن ﻓﻼﯾﺴﺘﺠﺎب ﻟﮑـﻢ« )ﻧﻬـﺞ
اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ،ﻧﺎﻣـﻪ  (۴۷داﺳﺘﺎن ﺻﺎﻟﺢ و ﻗﻮم ﺛﻤـﻮد در ﻗـﺮآن ،ﻣﺼـﺪاق ﭼﻨـﯿﻦ ﺳـﻨﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻟﻬﯽ در ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ اﺳـﺖ،
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘـﺪال در اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑﯽﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑـﻪ آن ،ﺧﺴـﺮان
ُ ﱠ َ َ َ ﱠ
َ َ ْ َ َ ََ َ َ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﺬاب ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﻪدﻧﺒﺎل دارد ﴿ ِإ ِذ َاﻧﺒ َﻌﺚ أﺷﻘﺎﻫﺎ ٭ ﻓﻘﺎل ﻟ ُﻬ ْﻢ َر ُﺳﻮل اﻟﻠ ِﻪ ﻧﺎﻗـﺔ اﻟﻠ ِـﻪ
َ
َ ﱠ َََ َ ََ َ َ ََ
َ
َ ْ َ
َ
ُ
و ُﺳﻘﯿﺎﻫﺎ ٭ ﻓﮑﺬ ُﺑﻮه ﻓﻌﻘ ُﺮوﻫﺎ ٭ ﻓﺪ ْﻣـﺪم ﻋﻠـﯿﻬ ْﻢ َر ﱡﺑﻬـﻢ ِﺑـﺬ ِﻧﺒﻬ ْﻢ ﻓ َﺴ ﱠـﻮاﻫﺎ﴾ )ﺷـﻤﺲ(۱۴ - ۱۲/
ِ
ِ
»آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺷﻘﯽﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺖ و ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ اﻟﻬﯽ ]ﺻﺎﻟﺢ[ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎﻗـﮥ ﺧـﺪا
]ﻫﻤﺎن ﺷﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰۀ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد[ را ﺑﺎ آﺑﺸﺨﻮرش واﮔﺬارﯾﺪ )و ﻣﺰاﺣﻢ آن ﻧﺸﻮﯾﺪ(! وﻟﯽ
آﻧﻬﺎ او را ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﻧﺎﻗﻪ را ﭘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )و ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ(؛ از اﯾـﻦ رو ﭘﺮوردﮔﺎرﺷـﺎن
آﻧﻬﺎ )و ﺳﺮزﻣﯿﻨﺸﺎن( را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن در ﻫـﻢ ﮐﻮﺑﯿـﺪ و ﺑـﺎ ﺧـﺎک ﯾﮑﺴـﺎن و ﺻـﺎف
ﮐﺮد!«.
در ﺧﻄﺒﮥ ۲۰۱ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ hآﻣﺪه اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ را از ﭘﺎی درآورد ،وﻟﯽ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺬاب را ﺑـﺮ ﻫﻤـﻪ ﻓـﺮو ﻓﺮﺳـﺘﺎد .ﯾﻌﻨـﯽ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻓﮑﺮی ﻣﺮدم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻤﻠﯽ آﻧﺎن در اﻧﺠـﺎم اﻣـﻮر اﺳـﺖ )ﻓﻀـﻞاﻟﻠﻪ،۱۴۱۹ ،
۱۷۱/۱۰؛ ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﺑﺤﺎر۳۷۹/۱۱ ،۱۴۰۳ ،؛ اﺑﻦ أﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ .(۲۶۱/۱۰ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در رواﯾﺖ دﯾﮕـﺮی
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﻓﮑﺮی در اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻤﻠﯽ در آن ﮐﺎر اﺳﺖ ،زﯾﺮا
در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎﻃﻞ دو ﮔﻨﺎه وﺟـﻮد دارد ،ﮔﻨـﺎه اﻧﺠـﺎم و ﮔﻨـﺎه رﺿـﺎﯾﺖ ﺑـﻪ آن )ﻓﻀـﻞاﻟﻠﻪ،
(۲۸۷/۲۴ ،۱۴۱۹؛ ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻻزﻣﮥ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮥ اﺷﺨﺎص در ﻣﺴـﺎﺋﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺗﮑﺬﯾﺐ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻫﻤﮥ رﺳﻮﻻن ﺷﻤﺮده ﺷﺪه
اﺳﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۲۹۴/۱۵ ،۱۴۱۷ ،

 .۲زوﺟﯿﺖ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﻩ

 .١و از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،زوﺟﯽ آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﯾﺪ .ذارﯾﺎت.۴۹/
ّ
ﻣﻨﺰه اﺳﺖ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ زوجﻫﺎ را ،از روﺋﯿﺪﻧﯽﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده .ﯾﺲ.۳۶/
ِ .٢

ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ…

ﺷﺮﯾﻌﺖﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ در ﭘﺮﺗﻮ آﻣﻮزهﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻋﻼوه ﺑـﺮ آﻣـﻮزش اﺧـﻼق ،ﺣﯿـﺎت و
ﺗﻌﺎدل ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺣﮑﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروز ،ﻫﻔﺘـﻪ،
ً
ﻣﺎه ،ﺳﺎل و ﯾﺎ ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﻌﻀﺎ در ﻣﮑﺎن ﺧﺎص و ﺑﺎ ﺣﺎﻻت و ﯾـﺎ ﮔـﺎه ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﺶﻫﺎی
وﯾﮋهّ ،
ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ ﺧـﻮد ،ﺧـﺪا و ﻃﺒﯿﻌـﺖ و اﻧﺴـﺎن را ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ﱠ َﱠ
ﱠ
ُ
َ
اﺳﺘﺠ ُﯿﺒﻮا ﻟﻠﻪ َوﻟ ﱠﻠﺮ ُ
﴿ َﯾﺎ َأ ﱡﯾ َﻬﺎ ﱠاﻟﺬ َﯾﻦ َآﻣﻨﻮا ْ
ﻮل ِإذا دﻋﺎﮐﻢ ِﻟﻤﺎ ﯾﺤ ِﯿﯿﮑﻢ واﻋﻠﻤﻮا أن اﻟﻠﻪ
ﺳ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ َْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َﱠ ُ َْ ُ ْ َ ُ َ
ﯾﺤﻮل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮ ِء وﻗﻠ ِﺒ ِﻪ وأﻧﻪ ِإﻟﯿ ِﻪ ﺗﺤﺸﺮون﴾ )اﻧﻔﺎل» (۲۴/ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤـﺎن آوردهاﯾـﺪ،
دﻋﻮت ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﯿـﺰی ﻣـﯽﺧﻮاﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺎﯾﮥ ﺣﯿﺎﺗﺘﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﻗﻠﺐ او ﺣﺎﺋـﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد و اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﻤـﮥ
ﺷﻤﺎ ،ﻧﺰد او )در ﻗﯿﺎﻣﺖ( اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد«.
زوﺟﯿﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻠﻘﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺳـﺖ .ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ در
ُ ﱢ َ
َ َْ َ
َ َ ﱠ ُ ْ َ َ ﱠ ُ َ ١
ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻋﺎم و ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖَ ﴿:و ِﻣ ْﻦ ﮐﻞ ﺷ ْﯽ ٍء ﺧﻠﻘﻨـﺎ ز ْو َﺟ ْـﯿ ِﻦ ﻟﻌﻠﮑـﻢ ﺗـﺬﮐﺮون﴾
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ راﻏﺐ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از دو ﻗﺮﯾﻦ ﯾﺎ دو ﺿﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ
ﺑﺎ ﻣﻤﺎﺛﻞ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺿﺪ ﺧﻮدش ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،زوج ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ )راﻏـﺐ.(۳۸۴ - ۳۸۵ ،۱۴۲۷ ،
ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ زوج ﺑﻮدن اﺷﯿﺎء ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺎرﻧﮥ ﺑﻌﻀﯽ ﺑـﺎ ﺑﻌﻀـﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮای
ﻧﺘﯿﺠﻪ دادن ﯾﮏ ﺷﯽء ﺳـﻮم ،و ﯾـﺎ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ از ﺗﺮﮐﯿـﺐ دو ﭼﯿـﺰ درﺳـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ .(۱۳۰/۱۷ ،۱۳۷۴ ،از اﯾﻦ رو ،زوﺟﯿﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﮔﯿﺎه و ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ ّ
ﻣﻌﯿﻨﻪ دارد ،در ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺜﺒـﺖ و
ﻣﻨﻔﯽ را در ﻋﻮاﻟﻢ و اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﺪودۀ ﻋﻠﻢ ﺑﺸﺮ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ﭘﯿﺎم ﻗـﺮآن،
َ َ َ ْ َْ َ ُ ﱠ
َ ﱠ
َ ُْ
ُْ ُ ْ َ ُ
واج ﮐﻠﻬﺎ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﺗﻨ ِﺒﺖ اﻷ ْرض َو ِﻣ ْﻦ أﻧﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ َو ِﻣ ﱠﻤﺎ
ُ ﴿ .(۱۸۱/۸ ،۱۳۸۶ﺳ ْﺒﺤﺎن اﻟ ِﺬی ﺧﻠﻖ اﻷز
َ َ
ﻻ َﯾ ْﻌﻠ ُﻤﻮن﴾ ٢در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻼﻣﻪ ،ﻣﺴـﺄﻟﮥ ﺗـﺰوﯾﺞ دو اﻣـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﻢ و ﭘﺪﯾـﺪ آوردن اﻣـﺮ ﺳـﻮم،
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿـﻮان و ﻧﺒـﺎت ﻧـﺪارد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟـﻮدات از اﯾـﻦ راه ﭘﺪﯾـﺪ

۱۰۳

۱۰۴
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ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد را از راه اﺳﺘﯿﻼد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠـﯽ،
ﻋﺎﻟﻢ را از دو ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻨﻔﻌﻞ درﺳﺖ ﮐﺮده ،ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻧﺮ و ﻣﺎدۀ ﺣﯿﻮان و
اﻧﺴﺎن و ﻧﺒﺎﺗﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨـﺪ و از ﺑﺮﺧـﻮرد آن دو ،ﻣﻮﺟـﻮدی
ﺳﻮم ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ۱۳۷۴ ،ش .(۱۲۹/۱۷ ،آﯾﺎت و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻧﺸﺎن از ﺗﻌـﺎدل و
ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎﻟﻢ در ﺳﺎﯾﮥ زوﺟﯿﺖ دارد و ﭘﺎﯾﺪاری و ﻗﻮام ﺟﻤـﺎد و ﻧﺒـﺎت و ﺣﯿـﻮان و اﻧﺴـﺎن و
زﻣﺎن در ﮔﺮو زوﺟﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺿﺪاد و اﻣﺜﺎل و ﻗﺮﯾﻦﻫﺎﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺗﻌﺎدل او را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻌﺒﻮد ﺣﻔـﻆ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻓﻬـﻢ
درﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺣﻀﺮت رﺿﺎ hدر ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪی از آﯾﮥ  ۴۹ﺳﻮرۀ ذارﯾﺎت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ...:او ﺑﻮد ﮐﻪ
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
ﺑــﺎ ﻫﻤــﯿﻦ ﺟــﺪاﯾﯽ اﻧــﺪاﺧﺘﻦﻫﺎ ،ﻓﻬﻤﺎﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨــﺪهای در ﮐــﺎر اﺳــﺖ ،و ﺑــﺎ اﯾــﻦ
اﻟﻔﺖاﻧﺪازیﻫﺎ ،ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﻔﺖدﻫﻨﺪهای در ﺑﯿﻦ اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﻮدهَ ﴿ :و ِﻣ ْﻦ
ُ ﱢ َ ْ َ َْ َْ َ ْ ََ ﱠ ُ ْ َ َ ﱠ َ
ـﻢ ﺗـﺬﮐ ُﺮون﴾ )ﺣـﻮﯾﺰی .(۱۳۰/۵ ،۱۴۱۵ ،از ﻣﺼـﺎدﯾﻖ ﻣﻬـﻢ
ﮐﻞ ﺷﯽ ٍء ﺧﻠﻘﻨﺎ زوﺟـﯿ ِﻦ ﻟﻌﻠﮑ
زوﺟﯿﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺮ و ﻣﺎدهای آن ،زوﺟﯿﺖ در ﻋـﺎﻟﻢ اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ .اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن و آﻧﭽﻪ در آن دو )ﻟﻘﻤﺎن۲۰/؛ ﺟﺎﺛﯿﻪ۱۳/؛ ﺣـﺞ (۶۵/و درﯾﺎﺳـﺖ )ﺟﺎﺛﯿـﻪ (۱۲/را،
ﻣﺴﺨﺮ او ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎء ﻧﻮع ﺑﻨﯽآدم را در ﮔﺮو اﯾﻦ زوﺟﯿﺖ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﺻﻞ ازدواج ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺷـﺘﺮاک در ﻣﻄﻠـﻖ
زﻧﺪﮔﯽ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۳۰۹/۱۵ ،۱۳۹۰ ،
ّ
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎی اﻟﻬﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻌﺎدل زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ زوﺟﯿـﺖ
ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،از ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .اﻧﺤـﺮاف از اﯾـﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ،ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪود اﻟﻬﯽ و ﺑﺮﻫﻢزﻧﻨﺪۀ ﺗﻌﺎدﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮای ﺑﺸـﺮ رﻗـﻢ زده
اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﻠﺦ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺛﺮ ﻋﺬاب اﻟﻬﯽ ﺷﺪ ،در
داﺳﺘﺎن ﻗﻮم ﻟﻮط اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد )ﺣﺠﺮ .(۷۳ - ۷۴/از اﯾـﻦ رو ،ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻓﻠﺴـﻔﮥ
زوﺟﯿﺖ و ازدواج ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻓﺮﻣﻮده اﺳـﺖ» :آﯾـﺎ از زوجﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻗ ﺮار داده ،دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑـﻪ ﻣﺮداﻧـﯽ از ﺟـﻨﺲ ﺧـﻮد روی آوردهاﯾـﺪ و

آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺎن ،ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ دوری ﻣﯽﮐﻨﯿـﺪ؟ ﺑﻪراﺳـﺘﯽ
ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺘﺠﺎوز ﻫﺴـﺘﯿﺪ )ﺷـﻌﺮاء .(۱۶۵ - ۱۶۶/ﮐﻔـﺮ داﻧﺴـﺘﻦ اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ )ﺣﺮﻋـﺎﻣﻠﯽ۱۰۵ ،۱۴۰۹ ،
 (۳۴۰/۲۰و ﻣﻠﻌﻮن ﺷﻤﺮدن ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ آن در ﻣﺘﻮن رواﯾﯽ )ﻫﻤـﺎن (۳۳۹/۲۰ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎ و
ﺑﺮﻫﻢزﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﻌﺎدﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ و در ﻃﺒﻊ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.

 .۳اﻣﺎﻧﺖداری و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ،ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎدل در ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﮐﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖداری در ﺟﺎﻣﻌـﻪ دارد .اﯾـﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ،ﻗﺎﺑـﻞ
ﺟﺮﯾﺎن در ﻫﻤﮥ ﻋﺮﺻـﻪﻫﺎی زﻧـﺪﮔﯽ اﻋـﻢ از ﺣـﻮزۀ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ،اﺧـﻼق ،اﻗﺘﺼـﺎد و ﻣﺴـﺎﺋﻞ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﻩ

.(۲۱۳/۱

ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ…

ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﮥ  ۷۲اﺣﺰاب ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﺎﻧﺖداری ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺷﺮط
ﱠ ََ ْ َ ْ ََ َ َ ََ
ﱠ َ َ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ
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َ
َ
ً
َ
ﯾﺤ ِﻤﻠﻨﻬﺎ وأﺷﻔﻘﻦ ِﻣﻨﻬﺎ وﺣﻤﻠﻬﺎ ِاﻹﻧﺴﺎن ِإﻧﻪ ﮐﺎن ﻇﻠﻮﻣﺎ ﺟﻬـﻮﻻ﴾ )اﺣـﺰاب(۷۲/؛ ﯾﻘﯿﻨـﺎ ﻣـﺎ
اﻣﺎﻧﺖ را ]ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﺮﻋﯿﮥ ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ[ ﺑﺮ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ و ﮐﻮهﻫﺎ ﻋﺮﺿـﻪ
ﮐﺮدﯾﻢ و آﻧﻬﺎ از ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ]ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻌﺪادش را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ[ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺪ
و از آن ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و اﻧﺴﺎن آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ او ]ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ادا ﻧﮑـﺮدن اﻣﺎﻧـﺖ[ ﺑﺴـﯿﺎر
ﺳﺘﻤﮑﺎر ،و ]ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ[ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدان اﺳﺖ.
ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﯿﺎء ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی اﻣﺎﻧـﺖداری و راﺳـﺘﮕﻮﯾﯽ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ،۱۳۶۳ ،
 .(۱۰۴/۲ﺣﺘﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی راﺳـﺘﮕﻮﯾﯽ ،اﻣﺎﻧﺘـﺪاری اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﺨﻦ
َ
َ َ ٌ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،hدروﻏﮕﻮ اﻣﺎﻧﺖدار ﻧﯿﺴﺖَ ».ﻟ َ
ﯿﺲ ِﻟﻠﮑﺬوب اﻣﺎﻧـﺔ« )ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﻟﯿﺜـﯽ،
ٍ
 (۴۱۱ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ jﻗﺒﻞ از ﻧﺒﻮت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ اﻣﯿﻦ ﻣﺸـﻬﻮر ﺑـﻮد )اﺑـﻦ ﺷـﻬﺮ آﺷـﻮب،۱۹۵۶ ،
 .(۱۰۷/۱اﯾﻤــﺎن در ﮐــﻼم ﺣﻀــﺮت رﺿــﺎ ،hﺑــﻪ اداء اﻣﺎﻧــﺖ و دوری از ﮔﻨﺎﻫــﺎن ﮐﺒﯿــﺮه
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎﻧﺘﺪاری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎب ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﻤـﺎز و
روزه و ﺣﺞ در ﻣﺘﻮن رواﯾﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ادای آن ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﺎﻓﺮ و ﻓﺎﺟﺮ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
)ﮐﻠﯿﻨـﯽ ،(۱۶۲/۲ ،۱۳۶۳ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺷـﺪه و ارﺗﺒـﺎط
ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎدل در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﺗﺒﯿﯿﻦ آن در ﮐﻼم ﻣﻔﺴﺮان )ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ (۳۶۴/۱۰ ،۱۳۹۰ ،و
ﻣﺤﺪﺛﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ )اﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻐﺎزی۱۷۰ ،۱۴۱۸ ،؛ ﺑﺮوﺟﺮدی۳۸۸/۱۳ ،۱۴۰۷ ،؛ ریﺷـﻬﺮی ،ﺑﯽﺗـﺎ،

۱۰۶

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﭘﺎﻳﻴﺰ  / ۱۳۹۶ﺷﻤﺎﺭﺓ 114

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ و اﻣﯿﻦ ﺑﻮدن در ﻗﺮآن ،وﺻﻒ ﻣﺆﻣﻨﯿﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ وارﺛـﺎن
ﻓــﺮدوس ﺑﺮﯾﻦاﻧــﺪ )ﻣﺆﻣﻨــﻮن (۸ - ۱۱/و در ﺑﺎغﻫــﺎی ﺑﻬﺸــﺘﯽ ﻣــﻮرد ﺗﮑﺮﯾﻢاﻧــﺪ )ﻣﻌــﺎرج.(۳۲/
ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﮥ رزق ،ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم آﺛﺎر ﻓﺮدی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ) ،اﻧﻔﺎل (۲۷/اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺻﻼح ،ﺑﺮﮐﺖ و روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر )ﻫﻮد۸۸/
 (۸۶/ﺑﺨﺸﯽ از آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺎﻧﺖداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﭘﯽ دارد .ﯾﮑﯽ ازﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزار و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ،
اﺣﺘﮑﺎرﻫﺎ ،ﮐﻢﻓﺮوﺷﯽ و ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ،رﺑﻮدن اﻣﻮال ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ ،از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی زﺷـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮی و ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ،اﮔـﺮ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ اﺻـﻮل اﺳـﺘﻮار و ﻣﺤﮑﻤـﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﮔﻮاری را ﺑـﻪدﻧﺒﺎل دارد و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ از ﺑـﯿﻦ رﻓـﺘﻦ اﻋﺘﻤـﺎد و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺮدم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،آن ﻗﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل ﺑـﻪ
ﻣﯿﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ،از ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳـﺖ
ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ِ
ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ و ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ،ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﻋـﺬاب ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
در ﻗﺼﮥ ﺷﻌﯿﺐ) ،اﻋـﺮاف (۸۷ - ۸۵/ﺿﻤﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻮﺣﯿـﺪ ،ﺑـﺮ ﺣﻔـﻆ
ﺣﻘﻮق ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ،ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادی و آراﻣﺶ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ،ﺣﻔـﻆ ﻣﺼـﺎﻟﺢ و ﻧﻈـﺎم
ّاﻣﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻓﺴﺎدﮔﺮی ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﺑﻦﻋﺎﺷﻮر .(۱۸۸/۸ ،۱۴۲۰ ،ﻣﻔﺴﺮان در ﺗﺒﯿـﯿﻦ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﯾﺎت ﻗﺼﮥ ﺷﻌﯿﺐ ،ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ،ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری اﻣﺎﻧﺖداری و رﻋﺎﯾـﺖ
ﻣﻘــﺮرات در اﯾﺠــﺎد ﺗﻌــﺎدل در زﻧــﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧــﺪ .اﻣﺎﻧــﺖداری در ﺗﺤﻠﯿــﻞ
اﺑﻦﻋﺎﺷﻮر ،اﺻﻠﯽ از اﺻﻮل روﻧﻖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﻣﯿﺎن ﻣـﺮدم
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑـﯿﻦ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ .اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻫـﻢ ،ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش
اﻣﺎﻧﺖداری ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎﻧﺖداری ،ﻧﺸﺎط ﻣـﺮدم در اﻧﺠـﺎم ﻣﻌـﺎﻣﻼت
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺮﺿﮥ ﮐﺎﻻ ،ﻋﺪم اﺣﺘﮑﺎر و آراﻣـﺶ و ﻣﻬـﺮورزی ﻣﯿـﺎن
ﻣﺮدم اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(۱۸۹/۸ ،ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻣﺎﻧﺖداری ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻌـﺎدل
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ داﯾﺮ ﻣﯿﺎن ﻧـﻮع اﻧﺴـﺎنﻫﺎ ،ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ داد و ﺳـﺘﺪ
اﺳﺖ و ﺷﺮط ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﮑـﺎری ﺑـﺎ ﻫـﻢ در ﺷـﺌﻮن زﻧـﺪﮔﯽ
اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮد از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻤﯽﺗـﻮان دﯾـﺪ،
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اﻻ اﯾﻦﮐﻪ در آن ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ،داد و ﺳﺘﺪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از
ارﮐﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻧﻘﺺ در ﭼﻨﯿﻦ رﮐﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺧﯿﺎﻧﺖ داﻧﺴﺘﻪ ،ﮐـﻪ ۱۰۷
ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم
ﻣﯽﺷﻮد )اﻟﻤﯿﺰان.(۳۶۴/۱۰ ،
ﱠ
َ
ﮑﻢ إن ُ
ﮐﻨﺘﻢ ﱡﻣ ْﺆﻣﻨ َ
ﮑﻢ ﺧ ٌﯿﺮ ﻟ ْ
ﻋﻼﻣﻪ در ﺗﻌﻠﯿـﻞ ﴿ َذﻟ ْ
ﯿﻦ﴾ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» :ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ
ِ
ِِ
ِ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺗﺮازو ،و ﮐﻢارزش ﻧﮑﺮدن ﻣﺎل ﻣﺮدم ،ﺧﯿﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴـﺎن در
ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻮار ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد اﺳﺘﻮار اﺳـﺖ .از ﺳـﻮﯾﯽ ،ﺗﺠـﻮﯾﺰ در
ﻧﻘﺺ اﻣﻮال دﯾﮕﺮان ،ﺗﺠﻮﯾﺰ دﯾﮕﺮان در ﻧﻘﺾ اﻣـﻮال ﺧـﻮد اﺳـﺖ .ﺷـﯿﻮع ﻏـﺶ و ﻏـﺮر و
ﺑﺨﺲ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻔﺎ ،ﺳﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺰرﯾـﻖ ﻫـﺮج و ﻣـﺮج ،ﺣﯿﻠـﻪ و ﻣﮑـﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦﺑﺮدن اﻣﻮال و ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻫﻤﺎن.(۱۸۷/۸ ،
ﺳﯿﺪﻗﻄﺐ ﻋﺪاﻟﺖ در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را ،ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﮐﺎﺳﺘﻦ از اﺷﯿﺎء
را ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﻇﻠﻢ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ،اﺣﺴـﺎس ﮐﯿﻨـﻪﺗﻮزی و ﻧﺎاﻣﯿـﺪی از
دادﮔﺮی در ﺟﺎن و دل ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼت و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
درون اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ )ﺳﯿﺪﻗﻄﺐ .(۹۵۴/۳ ،وی در ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت از ّ
ﻣﻔﺴـﺮان،
ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و اﻣﺎﻧﺖداری در ﺗﻌﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
از ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﮑﺎک ﻣﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎد ،اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدی ،ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﻘـﺮرات
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در اﺳــﻼم ﺳــﺨﻦ ﮔﻔﺘــﻪ اﺳــﺖ .او ﺟﺪاﺳــﺎزی اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ از ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ را
ﻣﺸـﺮک ﻋﺼـﺮ ﺷـﻌﯿﺐ ﻣﯽداﻧـﺪ
ﻣﺪرن اﻣﺮوز ﺑـﺎ ﺟﺎﻫﻠﯿـﺖ
ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ و
ِ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ِ
ِ
)ﻫﻤﺎن.(۹۵۵/۳ ،
ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﺎت ﻗﺮآن ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﯿﺎء ،اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺴﻂ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﺖ ﭼـﻪ
ُْ َ
ْ
ُ ُ َْ َ ُ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿ :أ ِﻣ ْﺮت ِﻷﻋ ِﺪل َﺑ ْﯿ َﻨﮑﻢ﴾ )ﺷﻮری (۱۵/و ﯾﺎ ﴿ﻗﻞ أ َﻣ َﺮ َر ﱢﺑﯽ ِﺑﺎﻟ ِﻘ ْﺴ ِﻂ﴾
)اﻋﺮاف .(۲۹/ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﻋـﺪاﻟﺖ ،اﺻـﻼح ،ﺗﻘـﻮی و ﻋﺒﻮدﯾـﺖ ،ﻣﻨﻈـﻮر در دﻧﯿﺎﺳـﺖ و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف از ﻣﺴﯿﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﺬرد .ﺗﺰاﺣﻢ و ﺗﻌـﺎرض ﻣﻨـﺎﻓﻊ از ﯾـﮏ ﺳـﻮ و اﻣﯿـﺎل و
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ دروﻧﯽ ﺑﺸـﺮ از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،اﻧﺠـﺎم و اﺟـﺮای اﺻـﻼح و
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ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﭼﻨـﯿﻦ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﺳﻔﺎرﺷﺎت و دﺳﺘﻮرات دﯾﻨﯽ در ﺳﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﮑـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن و آﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮐﻠﯿﻨﯽ .(۳۲/۱ ،در ﻋﺮﺻـﮥ
ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس رواﯾﺖ ﺟﻨﻮد ﻋﻘﻞ و ﺟﻬﻞ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)ﻫﻤﺎن (۲۳/۱ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ در ﭘﯿﮑﺮ اﻧﺴﺎن) ،ﻣﺠﻠﺴﯽ (۱۲۲/۸ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﺗﻌﺎدل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳـﺖ .ﻫﺮﭼﻨـﺪ
اﻧﺠﺎم و اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﻤـﺎﯾﻼت
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ از درون و وﺳﻮﺳـﻪﻫﺎی ﺷـﯿﺎﻃﯿﻦ ﺟﻨـﯽ و اﻧﺴـﺎﻧﯽ از ﺑـﺮون ،اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ
ُ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺰاﯾﺎﯾﺶ ﮐﻨـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ؛ اﻣـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻫﻤـﮥ اﯾـﻦ
ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻌـﺎدل
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری در اﻧﺠﺎم و اﺟﺮای آﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
اﺳﺖ.
ﺻ ـﺒﺮ ﻋﺮﺻــﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌــﺪدی دارد .ﭼﻨﺎﻧﮑــﻪ در ﺗﻘﺴــﯿﻢﺑﻨﺪی ﺳــﻪﮔﺎﻧﮥ ﺻــﺒﺮ از رﺳــﻮل
ﺧﺪا jآﻣﺪه اﺳﺖ » :ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ ،ﺻﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﺻﺒﺮ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﺼـﯿﺒﺖ«
)ﻗﺒﺎﻧﺠﯽ .(۱۲۱/۱۰ ،۱۴۲۱ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آنﻗﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺗﺮﺳـﯿﻢ اﯾﻤـﺎن ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎی
اﻧﺴﺎن ،ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﯽﺻﺒﺮی
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺳﺮ ،ﭘﯿﮑـﺮی ﺑﯽﺟـﺎن ﺑـﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد
)ﻣﺠﻠﺴـﯽ .(۱۲۲/۸ ،۱۴۰۴ ،ﺑﻬﺸﺖ در ﮐﻼم اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ hﻣﺤﻔﻮف ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﺻﺒﺮ اﺳﺖ.
ّ
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﮑﺎرۀ دﻧﯿﺎ ﺻﺒﻮری ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺎﺋـﻞ آﯾـﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﺟﻬـﻨﻢ ،ﻣﺤﻔـﻮف
ّ
ﻟﺬات و ﺷﻬﻮات اﺳﺖ )ﻫﻤـﺎن .(۱۲۰ - ۱۳۷/۸ ،از اﯾﻦ رو ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در اﻣـﻮر ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ را رﻗﻢ زﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﮥ اﻟﻬﯽ در
دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺪون آن ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ در ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺼﺮت و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧـﺪ
َ
َْ
اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﭘﺎﯾﺪار را در آﯾﮥ  ۲۱۴ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ﴿ :أ ْم َﺣ ِﺴ ْـﺒ ُﺘ ْﻢ أن
ْ ْ
َ َ
َْ ُ ُ ْ ﱠَ َ ْ ُ َ ُ ﱠ
ُْ ُ
ﱠ
َ ُ
ﺗﺪﺧﻠﻮا اﻟ َﺠﻨﺔ َوﻟ ﱠﻤﺎ َﯾﺄ ِﺗﮑ ْﻢ َﻣﺜﻞ اﻟ ِﺬ َﯾﻦ ﺧﻠ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗ ْﺒ ِﻠﮑ ْﻢ َﻣ ﱠﺴ ْﺘ ُﻬ ُﻢ اﻟ َﺒﺄ َﺳ ُﺎء َواﻟﻀ ﱠﺮ ُاء َوزﻟﺰﻟـﻮا
ِ
َ ﱠ َ ُ َ ﱠ ُ ُ َ ﱠ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ﱠ ََ ﱠ َ ْ َ ﱠ
اﻟﻠﻪ َﻗﺮ ٌ
ﯾﺐ﴾ »آﯾﺎ ﮔﻤـﺎن
ﺣﺘﯽ ﯾﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل واﻟ ِﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﻣﻌﻪ ﻣﺘﯽ ﻧﺼﺮ اﻟﻠ ِﻪ أﻻ ِإن ﻧﺼﺮ
ِ ِ
ﮐﺮدﯾﺪ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺣـﻮادﺛﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺣـﻮادث ﮔﺬﺷـﺘﮕﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ

ﺑﺮﺳﺪ؟! ﻫﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪ ،و آن ﭼﻨﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐـﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ ﯾﺎری ﺧﺪا ﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟! ]در اﯾﻦ ۱۰۹
ﻫﻨﮕﺎم ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﺎری از او ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ [:آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﯾﺎری ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ«
ّ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻌﻤﺖ ،ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺪادﻫﺎی اﻟﻬﯽ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ در اﻧﺠﺎم اﻋﻤـﺎل و اﺟـﺮای ﻋـﺪاﻟﺖ در
ّ
ﻣﻮرد ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ،آزادی ،اﺳﺘﻘﻼل ،ﻧﻈـﻢ ،ﻫﻤـﺪﻟﯽ و ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎ و
ّ
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺻﺒﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی ﻣـﺬﮐﻮر دﺳـﺖ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ،در ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻄﻼﺣﺎت
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ )ﻫﻮد۱۱۲/؛ ﺷﻮری۱۵/؛ ﺟﻦ۱۶/؛ ﻓﺼﻠﺖ۳۰/؛ اﺣﻘﺎف۱۳/؛ ﺗﻮﺑﻪ (۷/ﺻـﺒﺮ) ،آل ﻋﻤـﺮان۲۰۰/؛
اﻧﻔﺎل۴۶/؛ اﻋﺮاف ۱۲۸/و  ۸۷و ۹؛ ﻧﺤﻞ۱۲۷/؛ ﻫﻮد ،۱۱۶/ﯾﻮﻧﺲ۱۰۹/؛ ﻃﻮر۴۸/؛ ﻣﺰﻣـﻞ۱۰/؛ ﻟﻘﻤـﺎن۱۷/؛
ﮐﻬﻒ۱۵/؛ ﻋﺼﺮ۳/؛ ﺑﻠﺪ (۱۴/و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﯽ )ﺑﻘـﺮه۲۵۰/؛ آلﻋﻤـﺮان۱۴۷/؛ اﻧﻔـﺎل ۱۱/و ۴۵؛ ﻣﺤﻤـﺪ(۷/

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﻩ

او در ﮐﺸﻤﮑﺶ و درﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﯿﺰ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑـﺖ اﺳـﺖ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ )ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ ،ﺑﯽﺗـﺎ .(۲۹۸ - ۲۹۹/۲ ،ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﻫـﺮ
ﯾﮏ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی از ﻗﺮآن ﺑﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ داﺷـﺖ ،در ﻋﺮﺻـﻪﻫﺎی
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

ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ…

ّ
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﮔـﺬرای اﻧﺴـﺎن را در دﻧﯿـﺎ و زﻣﯿﻨـﮥ
ُ
ورود او را ﺑﻪ ﺧﻠﺪ ﺑﺮﯾﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﺪال) ،ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ (۱۴۱/۱۲ ،۱۴۱۹ ،اﺳﺘﻤﺮار و دوام )اﺑﻦ أﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ،۱۳۷۸ ،
 (۲۱۳/۱۱در ﺟﻬﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﺪون اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ .(۷۷/۶ ،ﻋﻼﻣﻪ
در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از راﻏﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺻﻞ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﯿﺎم اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
و ﻗﯿﺎم ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎن در ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐـﺎراﯾﯽ را در اﯾﺴـﺘﺎدن ،ﺣﺮﮐـﺖ،
ﮔﺮﻓﺘﻦ و رد ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺟﻠﺐ و دﻓﻊ دارد .اﯾﻦ ﻓﻌﻞ اﺳﺘﻌﺎره ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣـﺎﻟﺘﯽ ﮐـﻪ
ﯾﮏ ﺷﯽء ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آﺛﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ.(۴۶ - ۴۷/۱۱ ،۱۴۱۷ ،
ﺻﺒﺮ ﻧﯿﺰ در ﻟﻐﺖ ،ﺗﺤﻤﻞ اﻧﺴﺎن و ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ

۱۱۰

در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺧﻮد ،ﻫﻢﻧﻮﻋﺎن و ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ارزﻧﺪه ﺑـﻪ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد و ﻣﺼﺪاق ﺧﻮد ،ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻌﺎدل در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﺖ .ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪای
ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻤﮑـﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﻤـﮥ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻣﺘﻌـﺎدل ،ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﯾـﻦ
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﻮری ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ،اﺳﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری در ﻋﻘﺎﯾﺪ ،اﺣﮑﺎم و اﺧﻼق ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ

در ﺑﺮاﺑﺮ رذاﯾﻞ و ﻫﻮاﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ و ﻫﺠﻮم دﺷﻤﻦ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺻﺒﺮ
ً
ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺗﻌﺎدل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺠـﺎرب ﻓﺮاواﻧـﯽ در آﯾـﺎت ﻗـﺮآن ،در
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اوﻟﯿﺎء ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﺟﺮﯾـﺎن ﺻـﺒﻮری ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺎﺗﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ ،زﺧﻢ زﺑﺎنﻫﺎ ،ﻫﺠﻮمﻫﺎ در ﺳﻮرهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ )ﻣﺰﻣـﻞ۱۰/؛
اﻧﻔﺎل۱۱/؛ اﻋﺮاف۲/؛ ﻫﻮد(۱۲/؛ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ )اﻋﺮاف۱۲۸/و (۱۳۷؛ ﻃﺎﻟﻮت )ﺑﻘـﺮه (۲۵۰/و
ﻗﻮم ﻟﻮط )ﻓﺮﻗﺎن (۴۲/اﻧﺪﮐﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺻﺒﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع اﺑﺘﻼﺋـﺎت اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
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ﻫﻤﻪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﺻﺒﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺗﻌﺎدل ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ.
َ َ َ ٌ ﱢ ْ َُ ْ
در آﯾﮥ  ۸۷ﺳﻮرۀ اﻋﺮاف ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﻌﯿﺐ آﻣﺪه اﺳﺖَ ﴿ :و ِإن ﮐﺎن ﻃ ِﺂﺋﻔﺔ ﻣﻨﮑﻢ آﻣﻨـﻮا
ْ َ ّ
ََ َ ٌ ﱠ ْ ْ ُ ْ َ
ْ
ﱠ ُ ْ ُ
اﻟﻠ ُـﻪ َﺑ َﯿﻨ َﻨـﺎ َو ُﻫ َـﻮ َﺧ ُ
ـﻢ ﯾﺆ ِﻣﻨـﻮا ﻓﺎ ْﺻ ِـﺒ ُﺮوا َﺣ ﱠﺘـﯽ ﯾﺤﮑـﻢ
ﯿـﺮ
ِﺑﺎﻟ ِﺬی أ ْر ِﺳـﻠﺖ ِﺑ ِـﻪ وﻃ ِﺂﺋﻔـﺔ ﻟ
ْاﻟ َﺤﺎﮐﻤ َ
ﯿﻦ﴾ )اﻋﺮاف».(۸۷/و اﮔﺮ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهام ،اﯾﻤﺎن
ِ
آوردهاﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ ،ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻣـﺎ داوری ﮐﻨـﺪ ،ﮐـﻪ او
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داوران اﺳﺖ«.
ّ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﯿﻦ ﻓﻀــﻞاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :ﭘﯿﭽﯿــﺪهﺗﺮ ﮐــﺮدن اوﺿــﺎع و ﺣﺮﮐــﺖ در ﻣﺴــﯿﺮ
دﺷﻤﻨﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﻫﻼﮐﺖ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﮑـﺮی در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺻﺒﻮری ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻨـﮥ ﭘﺎﯾﻪﮔـﺬاری
اﻏﻨﺎء ﻓﮑﺮی و اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮک و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ .اﯾـﻦ ﻫﻤـﺎن
راﻫﺒﺮد ﻋﻘﻼﻧﯽ اﻧﺒﯿﺎء در ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﮑﺮی و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣـﺮدم اﺳـﺖ؛ روﯾﮑـﺮد ﻋﻘﻼﻧـﯽ
ﻣﺬﮐﻮر ،ﺣﻖ را ﺑﺮﻣﻼ و روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻌﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داور ﺑﯿﻦ آﻧﺎن
ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ« )ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ.(۱۸۴/۱۰ ،۱۴۱۹ ،

ز .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻠﺒﯽ و ﺑﺎزدارﻧﺪه ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻌﺎدل در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﻩ
ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ…

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮔﺎم اول ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ را از ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮدنﻧﻬﺎدن ﺑـﻪ ﮐـﻼم
ﺧﻮد و رﺳﻮﻟﺶ )اﻧﻔﺎل (۲۴/ﻣﻨﻮط ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل ﻫﻮاﭘﺮﺳـﺘﯽ ،ﺳـﻮدﺟﻮﯾﯽ،
ﻣﻘﺎمﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی دﻧﯿﻮی ،ﻣﺎﻧﻊ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﻋﺪهای ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از
اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧـﺪه ﺑـﺮای ﭼﻨـﯿﻦ اﺷـﺨﺎص ﯾـﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧـﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮری ﺑﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪه در ﻧﻈـﺎم
َ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣﺘﻮازن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺟﻮارﺣﯽ ،ﺟﻨﺴـﯽ،
ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه ،از دو ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺨﺶ آن ،ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و
اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ از ورود ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ و ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺑﺨﺸـﯽ
دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪود ،دﯾﺎت ،ﻗﺼﺎص و ﺗﻌﺰﯾﺮات اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻤﺎل وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ ﻗﺼﺎص از اﻣﺎم ﺳﺠﺎد hﭼﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ» :ای اﻣـﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ، jدر ﻗﺼﺎص ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا آن ﮐﻪ ارادۀ ﻗﺘـﻞ دارد ]وﻗﺘـﯽ[
ﻣﯽداﻧﺪ ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺷﻮد از ﻗﺘﻞ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻟﺬا در اﯾﻦ اﻧﺼﺮاف ،ﺣﯿﺎت ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ارادۀ ﮐﺸﺘﻦ او ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ ﮐﺸـﺘﻦ داﺷـﺖ و
ﻧﯿﺰ ﺣﯿﺎت ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم« )ﺣﻮﯾﺰی.(۱۵۸/۱ ،۱۴۱۵ ،
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻋﺪﯾﺪۀ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺮان و ﻣﺸـﺮوط
ﺑﻮدن ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻋـﺪاﻟﺖ )ﻧﺴـﺎء (۳/ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده ،در
ﺻﻮرت ﺗﺮس از اﻧﺤﺮاف زن در اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﻧﮕﯽ )ﻣﮑﺎرم ﺷـﯿﺮازی (۱۸۰/۱۰ ،ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﱠ
ََ ُ َ ُُ َُ َ ُ ُ
ﺗﻌﺰﯾﺮاﺗﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻣﺮﺗﺒﻪﻣﻨﺪ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﴿ َواﻟﻼ ِﺗﯽ ﺗﺨﺎﻓﻮن ﻧﺸـﻮزﻫ ﱠﻦ ﻓ ِﻌﻈـﻮﻫ ﱠﻦ
ْ ُ َ ْ ََ َ ُ ََ َ ُ َ َ
َْ َ
ً ﱠ ﱠ َ َ
َ ْ ُ ُ ُ
وﻫ ﱠ
ﺎﺟﻊ َواﺿﺮ ُﺑﻮﻫ ﱠﻦ ﻓ ِﺈن أﻃ ْﻌﻨﮑ ْﻢ ﻓﻼ ﺗ ْﺒﻐﻮا ﻋﻠ ْﯿ ِﻬ ﱠﻦ َﺳ ِﺒﯿﻼ ِإن اﻟﻠ َﻪ ﮐﺎن
ﯽ
ﻓ
ﻦ
واﻫﺠﺮ
ﻀ
ﻤ
اﻟ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ
ﻋ ِﻠ ًّﯿﺎ ﮐ ِﺒ ًﯿﺮا﴾ )ﻧﺴﺎء» (۳۴/و )اﻣﺎ( آن دﺳﺘﻪ از زﻧﺎن را ﮐﻪ از ﻃﻐﯿﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن ﺑﯿﻢ دارﯾـﺪ،
ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز دﻫﯿﺪ! و )اﮔﺮ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ( در ﺑﺴـﺘﺮ از آﻧﻬـﺎ دوری ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ! و )اﮔـﺮ آﻧﻬـﻢ
ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺸﺪ و ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای وادار ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن ﺟﺰ ﺷﺪت ﻋﻤـﻞ ،ﺑـﺮای

۱۱۱

۱۱۲
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وادار ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن ﻧﺒﻮد( آﻧﻬﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ! و اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧـﺪ
ّ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪی ﻧﮑﻨﯿﺪ و )ﺑﺪاﻧﯿﺪ( ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺑﺰرگ اﺳـﺖ )و ﻗـﺪرت او ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺪرتﻫﺎﺳﺖ«.
ّ
ﭼﻨــﺎن ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮی از وﻟﻨﮕــﺎری و رﻋﺎﯾــﺖ ﻋﻔــﺖ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری اﻓﺮاد )اﺣـﺰاب ،(۵۹/ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌـﺎدل و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﻫـﺮج و
ﻣﺮج ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻮر۲/؛ ﻣﺎﺋﺪه ۳۸/و  .(۳۳ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش
ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻨﻬﮑﺎران ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ارث ﺑﺮدن در اﺑﻮاب
ﻣﻮاﻧﻊ ارث )ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ (۳۰/۲۶ ،۱۴۰۹ ،از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه اﺳﺖ )ﻧﻮر.(۴/
داﺳﺘﺎن ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ ،دﯾﺒﺎﭼﻪ ای ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ،
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎﯾﮥ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺰدان اﺳﺖ .اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﺣﺘـﺮام
ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺷـﺨﺎص ،ﻫﻤـﮥ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻋـﺪاﻟﺖ و ﮐﻔﺎﯾـﺖ و آراﻣـﺶ را ﺑـﺮای دﺳـﺘﻪﻫﺎ و
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و اﺣﺴـﺎس ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺷـﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑـﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿـﺰد ﮐـﻪ ﻗﺼـﺎص
دادﮔﺮاﻧﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮕﺬارد ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺠﺎوز ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز درآﯾـﺪ )ﺳـﯿﺪﻗﻄﺐ،
.(۴۰۶ - ۴۰۹/۴ ،۱۳۸۷
ﻣـﺮگ ﯾـﮏ
در ﻗﺼﮥ ﻓﺮزﻧـﺪان آدم )ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ( ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﻧﮕـﺎﻫﯽ دو ﺳـﻮﯾﻪ،
ِ
ﺷﺨﺺ را ﻣﺮگ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺣﯿﺎت ﺷﺨﺺ را ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻓـﺮض ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ و
َ
َ
ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺮادر رخ داده ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪِ ﴿ :ﻣ ْﻦ أ ْﺟﻞ ذ ِﻟـﮏ
َ َ َ َ َ ِْ َ َ
َ
َ
َ َﱠ ِ َ َ
ﯿﻞ أ ﱠﻧ ُﻪ َﻣﻦ َﻗ َﺘ َﻞ َﻧ ْﻔ ًﺴﺎ ﺑ َﻐﯿﺮ َﻧ ْﻔـﺲ أ ْو َﻓ َ
ـﺎد ِﻓـﯽ اﻷ ْر ِض ﻓﮑﺄﻧ َﻤـﺎ ﻗ َﺘـﻞ
ﺴ
ﮐﺘ ْﺒﻨﺎ ﻋﻠﯽ ﺑ ِﻨﯽ ِإﺳ َﺮ ِاﺋ
ٍ
ِ ِ ٍ
َ
َ
ﱠ
اﻟﻨ َ
ﺎس َﺟ ِﻤ ًﯿﻌﺎ َو َﻣ ْﻦ أ ْﺣﯿﺎﻫﺎ﴾ )ﻣﺎﺋﺪه (۳۲/ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺸﺮی و ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ
ّ
ﺗﻌﺪی ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺮمﺧﻮ ،ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ...و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪهﺑﻮدن ﭘﻨﺪ و اﻧـﺪرز ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺷ ّﺮ و ﺗﺠﺎوزﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را آن ﻗﺪر ﺑﺰرگ اﻧﮕﺎﺷـﺘﻪاﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻗﺘﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ّ
ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳـﺖ ،ﻟـﺬا ﮐﺸـﺘﻦ
ّ
ﯾﮏ ﻓﺮد ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ّ
ﺣﻖ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤـﮥ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ در آن ﻣﺸـﺘﺮک ﻫﺴـﺘﻨﺪ و
دﻓﻊ ﻗﺘﻞ از ﻓﺮدی و زﻧﺪهﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ او ﺑﺎ دﻓـﺎع از او ،زﻧﺪﮔﯽﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻫﻤـﮥ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ )ﺳﯿﺪﻗﻄﺐ.(۴۱۴ - ۴۱۳/۴ ،۱۳۸۷ ،

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﻩ
ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ…

ﺟﺎﻣﻌﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ رﺷﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ ،در اﺳﻼم از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻢ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﺛﺮﮔﺬار .ﺗﻌﺎدل زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روح ﻋﺪاﻟﺖ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻫﺮ زﻣﯿﻨـﻪای ﻣﻔﻬـﻮم
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
ّ
اول و اﺟﺮای آن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳـﺖ .از ﺳـﻮﯾﯽ،
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺬﮐﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽ و ﺳـﻠﺒﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ آﻧﻬـﺎ در ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﺗﻮﺻـﯿﮥ آﯾـﺎت ﻗـﺮآن و ﺗﻔﺴـﯿﺮ
ﻣﻔﺴﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻀﻮر آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻌﺎدل ،ﮐـﻪ
در ﻣﺘﻮن وﺣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ.
ّ
رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ و اﻣﺎﻧﺖداری و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣـﺪ،
از دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺎرب و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی وﺣﯿﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮش زوﺟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋـﺎم
و ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ،از دﯾﮕﺮ ﺗﺠـﺎرب ﻗﺮآﻧـﯽ اﺳـﺖ .ﺷـﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑـﻪ
ﺳﺎﻣﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻌﺎدل از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻣﻮزهﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﻫﻢ ﮐﻪ دﻗﯿﻖ و درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺟﺮا ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﻢ اﻧﺠـﺎم
اﻣﻮر و ﻫﻢ ﮔﺬر ﮐﺮدن از ﻫﻮاﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻣﻊ دﻧﯿﻮی ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ،
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮥ ﻓﻮاﯾﺪ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﺪهای از داﯾﺮۀ ﺗﻌﺎدل ﺧﺎرج ﺷﺪه
ّ
و ﺗﻨﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻓـﺮاد را در ﺗﺤﻘـﻖ ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻣﺘﻌـﺎدل
ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎﺳﺖ.

۱۱۳

۱۱۴

ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ
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 .۱ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
 .۲اﺑﻦ أﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ إﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ۱۳۷۸ ،ق.
 .۳اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺑﯿﺮوت ،دار ﺻﺎدر۱۴۱۴ ،ق.
 .۴اﺑﻦﺷﻬﺮآﺷﻮب ،ﻣﻨﺎﻗﺐ آلاﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ،اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺪرﯾﻪ ،ﻧﺠﻒ۱۹۵۶ ،م.
 .۵اﺑﻦﻋﺎﺷﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ،اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ و اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘـﺎرﯾﺦ ،اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻻوﻟـﯽ،
.۱۴۲۰
 .۶اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر آﻓﺮﯾﻘﯽ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻧﺸﺮ أدب اﻟﺤﻮزه.۱۴۰۵ ،
 .۷اﯾﺎزی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻋﺘﺪال در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎ.۱۳۹۲ ،
 .۸اﯾﺎزی ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ،ﻗﺮآن و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺼﺮی ،ﺗﻬﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۷۵ ،ش.
 .۹اﯾﺎزی ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ،اﻟﻤﻔﺴﺮون ﺣﯿﺎﺗﻬﻢ و ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ ،وزارت ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ارﺷـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺳـﺎزﻣﺎن ﭼـﺎپ و
اﻧﺘﺸﺎرات ،ﺗﻬﺮان۱۴۱۴ ،ق.
 .۱۰ﺑﺨﺎری ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،دار اﻟﻔﮑﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ۱۴۰۱ ،ق.
 .۱۱ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ،ﻗﻢ۱۳۹۹ ،ق.
 .۱۲ﺣﺎﻓﻈﯽ ،ﺟﻮاد ،رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم در ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی ،ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺸﻬﺪ.۱۳۵۶ ،
 .۱۳ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز.۱۳۷۰ ،
 ،ﻗﻢ۱۴۰۹ ،ق.
 .۱۴ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ آل اﻟﺒﯿﺖ
 .۱۵ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،اﻟﺤﯿﺎة ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۶۸ ،
 .۱۶ﺣﻮﯾﺰی ،ﻋﺒﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﻪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮر اﻟﺜﻘﻠﯿﻦ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ،ﻗﻢ۱۴۱۵ ،ق.
 .۱۷راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن ﺑﯿﺮوت ،دﻣﺸﻖ ،داراﻟﻌﻠﻢ اﻟـﺪار اﻟﺸـﺎﻣﯿﻪ،
۱۴۱۲ق.
 .۱۸رﻓﯿﻊﭘﻮر ،ﻓﺮاﻣﺮز ،آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ  -ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳـﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸـﺎر ،ﺗﻬـﺮان،
.۱۳۷۷
 .۱۹زﻣﺨﺸﺮی ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻟﮑﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ و ﻋﯿﻮن اﻷﻗﺎوﯾﻞ ﻓـﯽ وﺟـﻮه اﻟﺘﺄوﯾـﻞ،
دار اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯿﺮوت۱۴۰۷ ،ق.
 .۲۰ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﻨﺸﻮر ﺟﺎوﯾﺪ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق  ،ﻗﻢ۱۳۸۳ ،ش.
 .۲۱ﺳﯿﺪﻗﻄﺐ ،ﻓﯽ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن ،ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﺮمدل ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ اﺣﺴﺎن ،ﭼﺎپ دﻫﻢ.۱۳۸۷ ،
 .۲۲ﺷﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﻓﻮﻻدوﻧﺪ ،ﺻﺎﺋﺐ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۰ ،
 .۲۳ﺻﺪر ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ در ﻗـﺮآن ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﺳـﯿﺪﺟﻤﺎل ﻣﻮﺳـﻮی اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﺸـﺎرات
اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ۱۳۶۳ ،ش.
 .۲۴ﺻﺪﯾﻖ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ ،رﺣﻤﺖاﻟﻠﻪ ،آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﺳﻤﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۶ ،
 .۲۵ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﻗـﻢ ،دﻓﺘـﺮ اﻧﺘﺸـﺎرات اﺳـﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺪرﺳـﯿﻦ
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ.۱۴۱۷ ،
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 .۲۶ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ،ﺗﻬﺮان۱۳۷۲ ،ش.
 .۲۷ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻟﺘﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯿﺮوت ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۸ﻓﺨﺮرازی ،ﺗﻔﺴﯿﺮ رازی ،ﺑﯽﺟﺎ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۹ﻓﺮاﻫﯿﺪی ،ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻌﯿﻦ ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﺠﺮت۱۴۱۰ ،ق.
 .۳۰ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻦ وﺣﯽ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻤﻼک ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ۱۴۱۹ ،ق.
 .۳۱ﻓﯿﻮﻣﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ ،ﻣﮑﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﯿﺮوت۱۹۸۷ ،م.
 .۳۲ﻗﭙﺎﻧﭽﯽ ،ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ،ﻣﺴﻨﺪاﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺷﯿﺦ ﻃﺎﻫﺮ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻣﺆﺳﺴـﻪ اﻋﻠﻤـﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋـﺎت،
ﺑﯿﺮوت۱۴۲۱ ،ق.
 .۳۳ﻗﺮﺷﯽ ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ،ﻗﺎﻣﻮس ﻗﺮآن ،دار اﻟﮑﺘﺎب اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ آﺧﻮﻧﺪی ،ﺗﻬﺮان۱۳۵۲ ،ش.
 .۳۴ﮐﺮﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻄﻠﻮب از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ،ﻣﺠﻠﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎد ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۸۱ش.
 .۳۵ﮐﺮﻣﯽ ،ﻓﺮﯾﺪوﻧﯽ ،ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﺗﻤﺪنﻫﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﻗﻢ۱۳۶۸ ،ش.
 .۳۶ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻖ :ﻋﻠـﯽ اﮐﺒـﺮ ﻏﻔـﺎری ،دار اﻟﮑﺘـﺐ اﻹﺳـﻼﻣﯿﻪ،
ﻃﻬﺮان۱۳۶۳ ،ش.
 .۳۷ﮐﯿﻨﮓ ،ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺸﻔﻖ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان۱۸۹۹ ،م.
 .۳۸ﮔﯽ روﺷﻪ ،ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ،ﺳـﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻫﻤـﺎ زﻧﺠـﺎﻧﯽ زاده ،ﺗﻬـﺮان،
ﺳﻤﺖ.۱۳۸۲ ،
 .۳۹ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :اﻟﺴﯿﺪ إﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻟﻤﯿﺎﻧﺠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒـﺎﻗﺮ اﻟﺒﻬﺒـﻮدی ،دار إﺣﯿـﺎء
اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻓﺎء ،ﺑﯿﺮوت۱۴۰۳ ،ق.
 .۴۰ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل ﻓـﯽ ﺷـﺮح اﺧﺒـﺎر اﻟﺮﺳـﻮل ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ :اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﻟﻌﺴـﮑﺮی ،داراﻟﮑﺘـﺐ
اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﺗﻬﺮان۱۴۰۴ ،ق.
 .۴۱ﻣﺤﺪث ﻧﻮری ،ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ  ،ﻗﻢ۱۴۰۸ ،ق.
 .۴۲ﻣﺮادﺧﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ ،ﺳﻨﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻟﻬﯽ در ﻗﺮآن ،ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻢ.۱۳۸۶ ،
 .۴۳ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ،ﭼـﺎپ و ﻧﺸـﺮ ﺑـﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻞ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ دوم.۱۳۷۹ ،
 .۴۴ﻣﺼﻄﻔﻮی ﺣﺴﻦ ،اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب.۱۳۶۰ ،
 .۴۵ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا ،ﺗﻬﺮان۱۳۷۶ ،ش.
 .۴۶ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ،ﭘﯿﺎم ﻗﺮآن ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ۱۳۸۶ ،ش.
 .۴۷ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ،ﻧﻔﺤﺎت اﻟﻘﺮآن ،ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ  ،ﻗﻢ۱۴۲۶ ،
 .۴۸وﻃﻦدوﺳﺖ ،رﺿﺎ و ﺟﻮاد اﯾﺮواﻧﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﻌﺎدل و رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻌﺎدل ،ﻣﺸـﻬﺪ ،داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم اﺳـﻼﻣﯽ
رﺿﻮی ،ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ۱۳۸۷ ،ش.

۱۱۵
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ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ…
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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﻩ
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