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ﻗﺮآن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐـﺎﻧﻮن اﻧﺪﯾﺸـﻪ اﺳـﻼﻣﯽ ،از ﯾـﮏ ﺳـﻮ ،ﺑـﻪ ﻧﻔـﯽ ﻃـﺎﻏﻮت در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ ،اﻧﺪﯾﺸـﮥ ﺗﻮﺣﯿـﺪی را اﺳـﺎس دﻋـﻮت اﻧﺒﯿـﺎی اﻟﻬـﯽ ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ آﯾـﺎ ﻗـﺮآن ﺑـﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب ،ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد؟ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳـﯽ ﮐـﻪ
ﻗﺮآن درﺑﺎره زﻧـﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌـﯽ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ دارد ،اﺻـﻮل ﮐﻠـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﻄﻠـﻮب
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮآن ،ﺳﻪ رﮐـﻦ اﺳﺎﺳـﯽ دارد ،رﮐـﻦ وﻻﯾـﺖ ﺗﮑـﻮﯾﻨﯽ
ِ
اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ،رﮐﻦ وﻻﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺸـﺮﯾﻌﯽ ﮐـﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪاﯾﺖ اﻧﺒﯿﺎ و اوﺻﯿﺎ ،ﺧﻄﻮط ﮐﻠـﯽ ﺳـﻠﺒﯽ و اﯾﺠـﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﺮدم
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و رﮐﻦ وﻻﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺧـﻮد و ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اراده ﻣـﺮدم در
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد .ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ارﮐﺎن ،اﺻـﻮل
ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮآن ،اراده ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖاﺳﻼﻣﯽ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺻـﻮل ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﻼﻣﯽ
ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺒﯿﻌـﺖ دارد ﻟـﺬا ﺟﻬـﺎن ﺷـﻤﻮل و ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻓﻄـﺮت و
ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی داﺋﻤﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل را ﺑﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧـﺪ .در اﯾـﻦ
ﭘﮋوﻫﻪ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ اﺻﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﺧـﻮد
را ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽ و ﺳﻠﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﻼﻣﯽ ،وﻻﯾـﺖ اﻟﻬـﯽ ،ﺗﻤـﺪن اﺳـﻼﻣﯽ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،وﻻﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﻮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺎﻧﺪه از اﺻﻮل ،ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﻬـﺎنﻧﮕـﺮی،
ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ،ﻫﻮﯾﺖ ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪﻟﺤـﺎظ
رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن اﻓـﺮاد ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘــﺮرات ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﺷــﺪه ،اﺻــﻮل و ﻣﺒــﺎﻧﯽ ﻣﺸــﺨﺺ ،ﻣــﺪون و روﺷــﻦ ﺻــﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ» .رﮐـﻦ »ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻣﺪﻧﯽ« اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺬﯾﺮی و اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ« )اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاده آﻣﻠﯽ.(۶۹ :۱۳۷۷،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺮی ﻣﺮدﻣﺎن آن در ﺑـﺎب اﻧﺴـﺎن و
ﺟﻬﺎن و ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮآن و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮدم در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﯾﻨـﯽ ﺑـﺎور
دارﻧﺪ و داوری دﯾﻦ را در ﻣﻮرد رﻓﺘـﺎر و اﻋﻤـﺎل دﯾﻨـﯽﺷـﺎن ﻣـﯽﭘﺬﯾﺮﻧـﺪ .در واﻗـﻊ ،ﻧـﻮﻋﯽ
دﻏﺪﻏﻪ دﯾﻨﯽ در ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑـﺎ
دﯾﻦ ﺳﻨﺠﯿﺪه ،ﻣﻮزون و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ )واﻋﻈﯽ.(۷۰ :۱۳۷۷ ،
ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ،آرﻣﺎن ﺷﻬﺮی را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
دارای ﺟﻬﺎنﻧﮕﺮی و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻬﺎنﻧﮕﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﺑﻌﺎد وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻢ از ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺸﺮ را در رأس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺧـﻮد ﻗـﺮار دﻫـﺪ .ﺗﻔﮑـﺮ
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﻼم ﺑﺮای آرﻣﺎن ﺷـﻬﺮ ﺧـﻮد اﺻـﻮل ﺟﻬـﺎن
ﺷﻤﻮﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺼﺎر ﻣﮑﺎن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ ،در ﻫﻤـﮥ
اﻋﺼﺎر و اﻣﺼﺎر ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ از ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺳـﻼم ﺳـﻌﺎدت ﻫـﺮ دو
ﺳﺮای دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﻫﺪف آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ و ﻣﺤـﻮر ﻫﻤـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی
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ﭼﻪ از اﻫﻞ ﮐﺘﺎب و ﭼﻪ از ﮐﺎﻓﺮان ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ و اﮔـﺮ ﻣـﺆﻣﻦ ﻫﺴـﺘﯿﺪ از ﺧـﺪا ﭘـﺮوا
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اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن

ً
اﻧﺴﺎن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ را رﺿﺎﯾﺖ اﻟﻬـﯽ ﻣـﯽداﻧـﺪ اﻣـﺎ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻏﯿـﺮ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺻـﺮﻓﺎ
ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﻮی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺤﻮر ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ رﻓﺎه و ﺧﻮﺷﯽ اﻧﺴﺎن در ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ
اﺳﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ۲۳-۲۷ :۱۳۸۲ ،و .(۴۱
ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﻓﻬـﻢ اﺻـﻮل و ﻣﺒـﺎﻧﯽ آرﻣـﺎن ﺷـﻬﺮ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد .ﻗﺮآن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ اﻋﻤـﺎل
اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ )زﻟﺰﻟـﻪ ۷/و  .(۸از ﯾـﮏ ﺳـﻮ ،ﻣـﺆﻣﻨﯿﻦ را از
١
ﭘﺬﯾﺮش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ و ﮐﻔﺎر و اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻬﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ )ﻣﺎﺋـﺪه ۴/و
)اﺑﺮاﻫﯿﻢ۱/؛ ﻋﻨﮑﺒﻮت۴۱/؛ ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ۱/؛ اﻧﻌﺎم۵۷/؛ ﯾﻮﺳﻒ ۴۰/و ۵۷؛ ﻧﺤﻞ (۳۶از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،آﻧـﺎن را
ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از اﻧﺒﯿـﺎ و اﺋﻤـﻪ ﻫـﺪا دﻋـﻮت ﻣـﯽﮐﻨـﺪ )آلﻋﻤـﺮان ۳۳/و ۱۳۲؛ ﻧﺴـﺎء۵۹/؛ ﻣﺎﺋـﺪه۹۲/؛
اﻧﻔﺎل ۲۰/و ۴۶؛ ﻧﻮر۵۴/؛ ﻣﺤﻤﺪ (۳۳/و ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ وﻋﺪه ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ آﻧـﺎن را ﺣﺎﮐﻤـﺎن و
٢
وارﺛﺎن زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺮآن ﺑﺮای زﻧـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺳـﺎﺧﺖ
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻮل و ارزشﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد؟ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ آﯾـﺎت ﻣﺘﻌـﺪد
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﺗﺤﺖ ﺳﻪ رﮐﻦ ﮐﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﮐـﻦ اول
ﮐﻪ رأس ﻫﺮم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻻﯾﺖ اﻟﻠﻪ و در ﻃﻮل آن وﻻﯾـﺖ اﻧﺒﯿـﺎ و
اﺋﻤﻪ ﻫﺪی ﻗﺮار دارد .رﮐﻦ دوم ،راه و ﻧﻘﺸﻪ راه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕـﺮ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﺒـﺪأ و ﭘﺎﯾـﺎن
ﺣﺮﮐﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺗﻌـﺎﻟﯿﻢ اﺳـﻼم از ﻃـﺮف
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .رﮐﻦ ﺳﻮم ،ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ اراده ﻣﺮدم در ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎن ﺷـﻬﺮ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺣﯿـﺎت ﻃﯿﺒـﻪ را از ﻣﺠـﺮای اﺧﺘﯿـﺎر و آزادی اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ رﻗـﻢ
ﻣﯽزﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و رﺳﻮﻻن اﻟﻬﯽ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورﻧـﺪ
و از آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ؛ آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

۸

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻢ اﯾﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﻓﮑـﺮ و زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم ﻧﻘـﺶ
آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ اراده و آ ﮔﺎه ﻣـﺮدم ﻣـﺆﻣﻦ در ﻋﺮﺻـﻪ اﺟﺘﻤـﺎع و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺻﺒﻐﮥ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﻤـﺎﻧﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاﺳﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم را ﺑﭙﻮﺷـﺎﻧﺪ ،ﻫﻤـﯿﻦ ﻃـﻮر ﺣﻀـﻮر ﻣـﺮدم در ﻫﻤـﻪ ﺻـﺤﻨﻪﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
وﻻﯾﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ .ﺣﮑﻮﻣـﺖ اﺳـﻼﻣﯽ ﯾـﺎ ﺣـﺎﮐﻢ
اﺳﻼﻣﯽ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﻌـﺎد ﺣﯿـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان را در ﺟﻬـﺖ
ﺗﺤﮑﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﺮدم و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.
ﺳﻪ رﮐﻦ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﻨﺎن در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺑـﺪون
دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آرﻣـﺎﻧﯽ اﺳـﻼﻣﯽ را ﺗﺤﻘـﻖ ﺑﺒﺨﺸـﺪ .آﻏـﺎز و اﻧﺠـﺎم در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
آرﻣﺎﻧﯽ اﺳﻼم ،ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﻧﺒﯿﺎ ،اﺋﻤﻪ
و ﻧﺎﺋﺒﺎن ﻋﺎم آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ آ ﮔﺎه ﺑﻪ زﻣﺎن و اﻫﻞ ﺗﻘﻮا و ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اﯾـﻦ ﻣﺴـﯿﺮ را
ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﯾﻦ ﺳـﻪ رﮐـﻦ ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻄﻠـﻮب اﺳـﻼﻣﯽ
ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫـﻪ در آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻗـﺮن ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﯿﺶ از ﻫـﺮ زﻣـﺎن
دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮآن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖﻫﺎی ﻏـﺮب،
ُ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔ َﺴﻞ ﺗﻤﺪﻧﯽ آﯾﻨـﺪه را ﺟﻨـﮓ ﻓﮑـﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻤﺪن اﺳﻼم و ﻏﺮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ر .ک .ﻫـﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن .(۶۵-۴۵ :۱۳۸۶ ،اﮔـﺮ
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ درﺳـﺖ اﺳـﺖ( ﻻزم اﺳـﺖ اﺻـﻮل و ﭼـﺎرﭼﻮب
ﻧﻈﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻧﺴـﻞ ﺟـﻮان ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ در ﺟﻨـﮓ
ﻓﮑﺮی ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪنﻫﺎ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﺪ زﯾـﺮا دﯾـﻦ ،ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾـﻪ ﮔـﺬار
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
از اواﯾﻞ ﺳـﺎل  ۱۳۷۰ش ،ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت ﮐﺸـﻮر درﺑـﺎرۀ »ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻣﺪﻧﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد درک ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺗﺼﻮر ﺧﻮد ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣـﯽداﻧﺴـﺖ ﺗﺤـﺖ
اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد )ﺟـﻮان آراﺳـﺘﻪ .(۲۸۵ :۱۳۸۶ ،آﺛـﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ

ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﻏﺮب ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐـﺮد.
اﻏﻠﺐ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻋـﺮف و ﻗـﺮاداد ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎﺷـﺪ .اﻣـﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻣﻔﻬـﻮم »ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺪﻧﯽ« را در ﻗﺎﻟـﺐ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﻣﻘﻮﻻت و اﺻﻮل ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳـﻼم ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .ﻣﺎﻧﻨـﺪ .ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ »ﺣﮑﻮﻣـﺖ
اﺳﻼﻣﯽ« واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﯾﻨﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺣﻤﺪ واﻋﻈﯽ؛ »ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﻼﻣﯽ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺪﻧﯽ« ﻧﻮﺷـﺘﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻄﯿﺒﯽ ﮐﻮﺷﮑﮏ؛ »ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻮان آراﺳﺘﻪ .وﺟـﻪ ﺗﻤـﺎﯾﺰ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﭘﮋوﻫﺸـﯽ در ﻣـﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ و اراﺋـﻪ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺴـﺠﻢ از اﺻـﻮل
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ.
روش ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﻣﺪل ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺻﻮل و ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن اﺳﺖ.

 -۱-۱اﺻﻞ ﺧﺪاﺑﺎوری و ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺪون ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺮی ﮐﻼن و ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺎص درﺑﺎره اﻧﺴﺎن و ﺟﻬﺎن وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺮدم در ﺳﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ و اﺳـﺘﻘﺮار ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎی ﺣﻘـﻮﻗﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ،از اﺧﺘﻼف ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ درﺑﺎره ﻫﺴﺘﯽ و اﻧﺴﺎن ،ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد.
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮی »ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﯾﻚ ﻣﮑﺘﺐ درﺑـﺎره ﺟﻬـﺎن و
ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ دارد ،ز ﯾﺮﺳـﺎز و ﺗﮑﯿـﻪ ﮔـﺎه ﻓﮑـﺮی آن ﻣﮑﺘـﺐ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ رود«
)ﻣﻄﻬﺮی .(۷۷/۲ :۱۳۸۵ ،ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﮕﺮش اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺻﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ آن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
َ ُ ُ ﱠُ َ ﱡ ُ ْ َ ََ ﱠ َُ َ ُ ُ ّ َ َ ُُْ
ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﴿ذ ِاﻟﮑﻢ اﻟﻠﻪ ر ﺑﮑﻢ ﻻ ِإﻟﻪ ِإﻻ ﻫﻮ ﺧ ِﻠﻖ ﮐﻞ ﺷﯽ ٍء ﻓﺎﻋﺒﺪوه﴾
)اﻧﻌﺎم۱۰۲/؛ و ،رﻋﺪ۱۶/؛ ﻓﺮﻗﺎن۲/؛ زﻣﺮ۶۲/؛ ﻏﺎﻓﺮ (۶۲/ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺎﻻت و ﻣﺒﺮا از ﻫﻤﻪ ﻧـﻮاﻗﺺ
اﺳﺖ )اﻋﺮاف (۱۸۰/ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ از ِآن اوﺳﺖ )ﻏﺎﻓﺮ .(۱۶/ﺳﺮاﺳـﺮ ﻫﺴـﺘﯽ،

اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن

 -۱رﮐﻦ وﻻﯾﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻟﻬﯽ

۹

۱۰

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

در وﺟﻮد و ﮐﻤﺎﻻت وﺟﻮدی ﺧﻮد ،ﻋﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﻨﺪ و او ﻣﻄﻠﻘـﺎ از
ﱠ
اﻟﻠ ُـﻪ ﱠ
اﻟﺼ َ
ـﻤﺪ﴾ )اﺧـﻼص) .(۲/ﻓـﺎﻃﺮ۱۵/؛ ﻣﺤﻤـﺪ .(۳۸/در
ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﯽ ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ﴿ .
ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴـﺘﯽ ،ﻓﻘـﻂ وﺟـﻮد ﺧـﺪا ﺟﺎوداﻧـﻪ اﺳـﺖ )رﺣﻤـﻦ۲۶/؛ ﻗﺼـﺺ۸۸/؛ ﻧﺤـﻞ۹۶/؛
ﻓﺮﻗﺎن۵۸/؛ رﺣﻤﻦ .(۲۷/ﻧﻪ از ﮐﺴﯽ زاده ﺷﺪه و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻧـﻪ ﮐﺴـﯽ از او زاده ﺷـﺪه
اﺳﺖ )اﺳﺮاء۱۱۱/؛ اﻧﻌﺎم۱۰۱/؛ اﺧـﻼص .(۳/ﻧﻪ در ﺧﻠﻘﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗـﺪﺑﯿﺮ ﺟﻬـﺎن ﺷـﺮﯾﮏ
دارد و ﻧﻪ ذات او ﺷﺒﯿﻪ و ﻫﻤﺘﺎی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ )ﺟﺎﺛﯿﻪ۲۷/؛ اﺳـﺮاء۱۱۱/؛ ﺷـﻮری۱۱/؛ اﺧـﻼص ۱/و
 .(۴ﻧﻪ ﻣﮑﺎن و ﺟﻬﺖ ﺧﺎص دارد و ﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ زﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺟﻬﺘﯽ و در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد )ﺑﻘﺮه .(۱۱۵/از رگ ﮔﺮدن ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﻗﻠـﺒﺶ ﻗـﺮار دارد و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ در دروﻧـﯽﺗـﺮﯾﻦ
َ َُْ َْﱠ ﱠ َ َ ُ َ ْ ْ
ـﯿﻦ اﻟ َﻤ ْـﺮ ِء
ﻻﯾﻪﻫﺎی وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ،آ ﮔﺎهﺗﺮ اﺳـﺖ ﴿واﻋﻠﻤـﻮا أن اﻟﻠـﻪ ﯾﺤـﻮل ﺑ
َ َْ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ )ﺑﻘﺮه۲۹/؛ ﻣﺎﺋـﺪه۹۷/؛ ﯾـﻮﻧﺲ۶۱/؛ ﺗﻮﺑـﻪ۱۰۵/؛ ﺳـﺒﺄ۳/؛
وﻗﻠ ِﺒﻪ﴾ )اﻧﻔﺎل۲۴/؛ قِ (۱۶/
ﺣﺪﯾﺪ۳؛ ﻃﻪ۷/؛ ﺑﺮوج۹/؛ ﻣﺠﺎدﻟﻪ (۶/ﺣﮑﯿﻢ )اﻧﻌﺎم۱۲۸/؛ ﺣﺠﺮات۸/؛ ﻣﻤﺘﺤﻨـﻪ ،(۱۰/ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ
)ﺑﻘﺮه۲۰/؛ آلﻋﻤﺮان ۲۹/و ۱۲۰؛ ﻣﺎﺋﺪه۱۷/؛ اﻧﻔﺎل۴۷/؛ ﻓﺼﻠﺖ۵۴/؛ ﺣﺸﺮ۶/؛ اﻧﻌـﺎم ۱۸/و  ،(۶ﺷـﻨﻮﻧﺪه و
ﺑﯿﻨﻨﺪه اﺳﺖ )ﺣﺞ۶۱/؛ ﻟﻘﻤﺎن۲۸/؛ ﻣﺠﺎدﻟـﻪ (۱/ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﺟﻬﺎن رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖﻫـﺎی
َ
ﻗﻄﻌﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ )ﻧﺴﺎء۲۶/؛ آلﻋﻤﺮان۱۳۷/؛ ﻓـﺎﻃﺮ۴۳/؛ ﻏـﺎﻓﺮ (۸۵/ﺳﺮاﺳـﺮ ﻋـﺎﻟﻢ
ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﺮدش ﻣﻨﻈﻢ ﺧﻮد ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢﮔﻮی ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ
)آلﻋﻤــﺮان۸۳/؛ اﺳــﺮاء۴۴/؛ ﻧــﻮر۴۱/؛ ﺣﺸــﺮ ۱/و ۲۴؛ ﺣﺪﯾ ـﺪ۱/؛ ﺻــﻒ۱/؛ رﻋــﺪ۱۵/؛ ﺟﻤﻌــﻪ۱/؛ ﺗﻐــﺎﺑﻦ۱/؛

ﺟﺎﺛﯿﻪ . (۳/ﺟﻬﺎن از ﺧﺪا ﻧﺸـﺄت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم در ﺳـﯿﺮ ﺗﮑـﺎﻣﻠﯽ ﺧـﻮد ﺑﺴـﻮی او ﺑـﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻘﺮه۱۵۶/؛ ﺷﻮری۵۳/؛ ﻫﻮد.(۳/
ﺧﺪا رازق ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ )ﺷﻌﺮاء۷۹/؛ ﯾﻮﻧﺲ۳۱/؛ ﻧﻤﻞ۶۴/؛ ﺳﺒﺄ۲۴/؛ ﻓﺎﻃﺮ۳/؛ ﻣﻠﮏ(۲۱/
و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﯿﺮات اﺳﺖ )ﺷـﻌﺮاء۷۸-۸۴/؛ ﮐﻬـﻒ۹۸/؛ ﻧﻤـﻞ (۴۰/ﺷـﻔﺎ دﻫﻨـﺪه ﺑﯿﻤـﺎران و
اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪه دﻋﺎ و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨـﺪه ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﻀـﻄﺮﯾﻦ اﺳـﺖ )ﺷـﻌﺮاء۸۰/؛ ﻏـﺎﻓﺮ۶۰/؛
ﻧﻤﻞ (۶۲/ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﺟﺰ او ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﯿﺴﺖ )ﻫـﻮد ۲/و  ۲۶و
 (۸۴ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ را ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داد )ﻧﻮر۵۵/؛ ﻧﺴﺎء۳۶/؛ ﻟﻘﻤـﺎن۱۳/؛ ﺣـﺞ (۲۶/و ﺷـﺮک
ﺑﻪ ﺧﺪا از ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ )ﻧﺴﺎء ۴۸/و ۱۱۶؛ ﻣﺎﺋﺪه۷۲/؛ ﻟﻘﻤﺎن.(۱۳/

 -۲-۱اﺻﻞ ﻧﺒﻮت
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و آ ﮔﺎه ﮐﺮدن آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷـﻘﺎوت
ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ را ﻣﺒﻌﻮث ﮐﺮده اﺳﺖ )آلﻋﻤـﺮان۱۶۴/؛ ﻧﺤـﻞ۳۶/؛ ﺟﻤﻌـﻪ۲/؛ ﺗﻮﺑـﻪ (۳۳/راه و
ﭘﯿﺎم اﻧﺒﯿﺎ را ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه )ﻣﺆﻣﻨﻮن۷۳/؛ ﺷﻮری۵۲/؛ زﺧﺮف (۴۳/و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ۴/و ۶؛ اﺣﺰاب (۲۱/ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﯾﻤـﺎن ﺑـﻪ
ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اﻃﺎﻋﺖ از آﻧﺎن را ﻻزم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )آلﻋﻤﺮان ۳۲/و ۱۳۲؛ ﻧﺴﺎء ۵۹/و
۸۰؛ ﻣﺎﺋﺪه۹۲/؛ اﻧﻔﺎل۲۰/؛ ﻧﻮر۵۴/؛ ﻣﺤﻤﺪ۳۳/؛ ﺗﻐﺎﺑﻦ (۱۲/اﻧﺒﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿـﺪ ﺗـﺎ
ﭘﺎی ﺟﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ )ﺑﻘﺮه۶۱/؛ آلﻋﻤﺮان ۱۲/و .(۱۸۱
اﺳﺎﺳــﯽﺗــﺮﯾﻦ رﺳــﺎﻟﺖ اﻧﺒﯿــﺎی اﻟﻬــﯽ ،دﻋــﻮت ﻣــﺮدم ﺑــﻪ ﺗﻮﺣﯿــﺪ اﺳــﺖ )آلﻋﻤــﺮان۵۱/؛

۱۱

اﻋــﺮاف ۶۵ ،۵۹/و  ۷۳و ۸۵؛ ﻫــﻮد ۵۰/و  ۶۱و ۸۴؛ ﻣﺆﻣﻨــﻮن ۲۳/و ۳۲؛ ﻧﻤــﻞ۴۵/؛ زﺧــﺮف۱۴/؛ اﺣــﺰاب۴۵/؛
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ﻣﺮﯾﻢ۳۱/؛ ﻋﻨﮑﺒﻮت ۱۶/و ۳۶؛ ﻧﻮح۳/؛ ﻧﺤـﻞ .(۳۶/اﻧﺒﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺪار ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ را در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ .در ﻋـﺎﻟﻢ ﺗﺸـﺮﯾﻊ و ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬاری و اﻃﺎﻋـﺖ از
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎﻟﻢ ﺗﮑﻮﯾﻦ ،ﻓﻘﻂ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ اﻟﻬﯽ را ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﻣﺎﺋﺪه ۴۴/و  ۴۵و  ۴۷و
۵۰؛ آلﻋﻤﺮان» .(۷۹/ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ
روح ﺧﺪاﺟﻮﯾﯽ وی ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« )ﺟﻮادیآﻣﻠﯽ.(۱۶۳ :۱۳۷۵ ،
اﺳﻼمّ ،
ﻣﺮوج ﻣﻌﺎرف ﻧﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪی اﺳﺖ ،ﻫﻤـﻪ ﻣﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﯽ ،اﻋـﻢ از ﻋﻘﺎﺋـﺪ،
اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ
اﺳﻼم را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﮏ اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯽ آن ﻣﯽرﺳﯿﻢ و اﮔﺮ اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋـﯽ آن را
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ و اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل اﺳﻼﻣﯽ از درﺟﻪ ﻧﺎزل ﺧﻮد ﺑﺎﻻ روﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ
)ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ۲۱۰/۲ :۱۳۷۱ ،؛ و.(۴۲ :۱۳۸۲ ، ،
اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻧﺒﯿﺎ در ﻃﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه ﺑﻮدﻧـﺪ :ﺣﺎﮐﻤـﺎن
ﻃــﺎﻏﻮﺗﯽ و اﺋﻤــﻪ ﮐﻔــﺮ )اﻋــﺮاف ۱۰۴/و ۱۴۱؛ ﻧﺴــﺎء۷۶/؛ ﯾــﻮﻧﺲ۷۵/؛( ﻣﺘــﺮﻓﯿﻦ و ﺛﺮوﺗﻤﻨــﺪان
)ﻋﻨﮑﺒﻮت۳۹/؛ ﻏﺎﻓﺮ۲۴/؛ زﺧﺮف۲۳/؛ ﯾـﻮﻧﺲ۸۸/؛ ﺳـﺒﺄ۳۴/؛ ﻗﺼـﺺ۷۶/؛ ﮐﻬـﻒ (۳۵/داﻧﺸـﻤﻨﺪان دﻧﯿـﺎ
ﻃﻠﺐ )ﺗﻮﺑﻪ۳۱/؛ ﻃﻪ ۸۵/و  (۹۶و ﻫﻤﺞ اﻟﺮﻋﺎع ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ زودﮔـﺬر دﻧﯿـﻮی
از اﺻﺤﺎب ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و آﻧﭽﻪ را ﮐـﻪ آﻧـﺎن ﻣـﯽﮔﻔﺘﻨـﺪ ،اﯾﻨﻬـﺎ اﺟـﺮا
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )اﺑﺮاﻫﯿﻢ۲۱/؛ ﻗﺼﺺ۴/؛ ﻫﻮد۹۷/؛ ﺳﺒﺄ۳۴/؛ اﺣﺰاب.(۶۷/

۱۲

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ رﻫﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ دوﮔﺎﻧﻪای را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ
در ﯾﮏ ﺳﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﺋﻤﻪ ﮐﻔـﺮ و در ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﻮﺣﯿـﺪی ﺑـﻪ
رﻫﺒﺮی اﻧﺒﯿﺎ ﻗـﺮار دارد )ﺗﻮﺑـﻪ۱۲/؛ اﻧﺒﯿـﺎء۷۳/؛ ﻣﺆﻣﻨـﻮن۳۳/؛ ﻗﺼـﺺ۴۱/؛ ﻫـﻮد ۹۶/و ۹۷؛ زﺧـﺮف۴۶/؛
ﺳﺠﺪه۲۴/؛ ﺑﻘﺮه۲۵۷/؛ ﻧﺴﺎء ۵۱/و ۷۶؛ ﻣﺎﺋﺪه۱۰/؛ ﻧﺤﻞ۳۶/؛ زﻣﺮ.(۱۷/
ﻗﺮآن ﻋﻼوه ﺑﺮ ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ رﻫﺒﺮان ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﺳﺘﯿﺰی و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪا ﻗﺮاردادن و ﻣـﺮدم را ﺑـﻪﺳـﻮی ﺧـﻮد
ﺧﻮاﻧﺪن )ﻗﺼﺺ۳۸/؛ ﻧﺎزﻋﺎت (۲۴/دور ﮐﺮدن ﻣﺮدم از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا و اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﯽ
)اﻧﻔــﺎل۵۴/؛ ﻣﺎﺋــﺪه۵۰/؛ ﻃــﻪ۷۹/؛ ﯾــﻮﻧﺲ ۳۲/و ۸۸؛ ﻧﺎزﻋــﺎت۱۷/؛ ﮐﻬــﻒ۱۰۲/؛ ﻏــﺎﻓﺮ (۳۷/ﺧــﻮد را ﺑــﺮ
ﺧﻼف واﻗﻊ ،ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﻣـﺮدم ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐـﺮدن )ﻃـﻪ۶۳/؛ ﻏـﺎﻓﺮ (۲۶/ﺗـﺮوﯾﺞ ﻣـﺎدی ﮔﺮاﯾـﯽ و
ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﺴﻮس ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻦ )ﻏـﺎﻓﺮ۳۶-۳۷/؛ ﻗﺼـﺺ۳۸/؛ زﺧـﺮف (۵۱-۵۲/ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪﮔﯽ و
ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺸﯿﺪن و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑـﺮ ﻣـﺮدم )ﺷـﻌﺮاء۲۲/؛ ﻣﺆﻣﻨـﻮن۴۷/؛ ﻃـﻪ۷۱/؛ ﻏـﺎﻓﺮ(۲۹/
ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس داد و ﺳﺘﺪ ﻣﺎدی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن )اﻋـﺮاف (۱۱۳/ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﻪ
ﻣﺎل و ﺛﺮوت و ﻗﺪرت )زﺧـﺮف۵۱-۵۳/؛ ﻗﺼـﺺ (۷۹/اﺳـﺘﮑﺒﺎر در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣـﻖ )ﯾـﻮﻧﺲ ۷۵/و ۷۶؛
ﻣﺆﻣﻨــﻮن۴۶/؛ ﻋﻨﮑﺒــﻮت۳۹/؛ ﻣﺆﻣﻨــﻮن۴۶/؛ ﻗﺼــﺺ۳۹/؛ دﺧــﺎن (۳۱/ﺳــﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒــﯽ )اﻋــﺮاف۱۲۴/؛
ﺷﻌﺮاء۲۹/؛ ﻃﻪ۶۴/؛ ﯾﻮﻧﺲ (۸۳/اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم )ﻗﺼﺺ (۴/اﯾﺠـﺎد ﻓﻘـﺮ و ﺑـﻪ اﺳﺘﻀـﻌﺎف
ﮐﺸﯿﺪن اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻗﺼـﺺ (۴/ﭘﯿﺮوی از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻮﻫﻮم و ﺧـﻮد ﺳـﺎﺧﺘﻪ )اﻋـﺮاف۱۲۷/؛
ﯾﻮﺳﻒ (۴۰/ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺎدی )اﻋﺮاف۱۲/؛ ص۷۶/؛ ﻣﺆﻣﻨﻮن (۴۶/اﻧﺤﺼﺎر
ﻃﻠﺒﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاﻫﯽ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻘﯿﺪه و ﺳﻠﺐ آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان
و اﻫﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺒﻮدن )اﻋﺮاف ۱۲۳/و ۱۲۴؛ ﯾﻮﻧﺲ۸۳/؛ ﻗﺼـﺺ۳۸/؛ ﻃـﻪ۷۱/؛ ﻧﺎزﻋـﺎت۲۴/؛ ﻏـﺎﻓﺮ۲۹/؛
ﺷﻌﺮاء ۲۹/و  (۴۹اﻓﺴﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻘﺪﯾﻢ اراذل ﺑﺮ اﻓﺎﺿﻞ )ﻃﻪ ۲۴/و ۴۳؛ ﻧﺎزﻋـﺎت۱۷/؛ ﻧﻤـﻞ۳۴/؛
روم (۱۰/ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
در ﻣﻨﻄﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ رﻋﯿﺖ و ﻣﺮدم ﻋﺒﺎد اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ )ﻣﺆﻣﻨـﻮن (۴۷/و
ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ ،از ﻫـﺮ اﺑـﺰاری ﺑـﺮای ﻓﺮﯾـﺐ ﻣـﺮدم اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻏﺎﻓﺮ۲۶/؛ ﻃﻪ ۶۰/و  (۶۳و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد در ﻣﯽآورﻧﺪ
)زﺧﺮف۵۴/؛ ﻫـﻮد (۲۷/اﻣﻮال رﻋﯿﺖ را ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ )ﮐﻬـﻒ (۷۹/ﺣﺘـﯽ ﺟـﺎن و
ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم ﻫﻢ از دﺳﺖ آﻧﻬﺎ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ )اﻋﺮاف۱۴۱/؛ اﺑﺮاﻫﯿﻢ.(۶/

ﻗﺮآن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ و رﻫﺒﺮان ﺗﻮﺣﯿﺪی را ﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﺒﯿﺎ
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻣﺪرﯾﺘﯽ آﻧـﺎن را ذﮐـﺮ ﻣـﯽﮐﻨـﯿﻢ.
اﻧﺒﯿﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﻟﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )آلﻋﻤﺮان۷۹/؛ ﺑﻘﺮه ۱۰۷/و ۲۵۷؛ ﻣﺎﺋـﺪه ۵۵/و ۵۶؛
اﻧﻌﺎم۱۴/؛ اﻋﺮاف۳/رﻋﺪ۱۶/؛ ﮐﻬﻒ۴۴/؛ ﺳﺠﺪه۴/؛ ﻓﺼﻠﺖ۳۱/؛ ﺷﻮری .(۹/از ﭘﺬﯾﺮش وﻻﯾﺖ ﺷـﯿﻄﺎن
و ﮐﻔﺎر ﻧﻬﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ )آلﻋﻤﺮان۲۸/؛ ﻧﺴﺎء۱۴۴ ،۱۳۹ ،۱۱۹ ،۱۱۵ ،۸۹/؛ ﺗﻮﺑـﻪ۲۳/؛ ﻣﺎﺋـﺪه،۵۷ ،۵۱/

۱۳

۸۱ ،۸۰؛ اﻋﺮاف ۲۷/و ۳۰؛ ﻫﻮد۱۱۳/؛ رﻋﺪ۶۳/؛ ﻧﺤﻞ۱۰۰/؛ ﮐﻬﻒ ۵۰/و ۱۰۲؛ ﻋﻨﮑﺒـﻮت۴۱/؛ ﻣﻤﺘﺤﻨـﻪ(۱/

 -۳-۱اﺻﻞ اﻣﺎﻣﺖ و رﻫﺒﺮی اﻣﺖ
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﮐﺎﻧﻮن وﻻﯾﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻫﺪاﯾﺖ و رﻫﺒﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪی اﺳـﺖ
ّ
)اﻧﻌﺎم۵۷/؛ ﯾﻮﺳﻒ (۶۷/و اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا ،ﺳﮑﺎندار ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﻣﺴـﯿﺮ اراده
ٌ َ
َ َ
َ َ ﱠ
اﻟﻠﻪ إ ّﻧﯽ َﻟ ُ
ْ ﱡ ْ َ
ﮑﻢ َر ُﺳﻮل أ ِﻣﯿﻦ﴾ دﺧﺎن.۱۸/
﴿ .١أن أدوا ِإﻟﯽ ِﻋﺒﺎد ِ ِ

اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن

ﻣﺮدم را ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﮕـﻮی ﻋﻠﻤـﯽ ،ﺑﺼـﯿﺮت ،ﺗﻌﻘـﻞ و اﻧﺘﺨـﺎب آ ﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ دﻋـﻮت ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ
)ﯾﻮﺳﻒ ۱۰۸/و ۱۰۹؛ ﺑﻘﺮه ۱۷۱/و ۲۴۲؛ ﻧﺤﻞ۱۲۵/؛ اﻧﻔﺎل۲۲/؛ اﻧﻌﺎم۳۲/؛ ﻫﻮد۵۱/؛ اﻧﺒﯿـﺎ (۶۷/ﺑﯿﻦ ﻣـﺮدم
ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺣﯿﺪ وﺣﺪت اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ )آلﻋﻤﺮان ۶۴/و  (۱۰۳ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ رﻫـﺎﯾﯽ از زﯾـﺮ
ﯾﻮغ ﺑﻨـﺪﮔﯽ ﻗـﺪرتﻫـﺎ دﻋـﻮت ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ )اﻋـﺮاف۱۰۵/؛ آلﻋﻤـﺮان۶۴/؛ ﺷـﻌﺮاء۱۷/؛ ﻃـﻪ۴۷/؛
دﺧﺎن ،(۱۸/اﺣﮑـﺎم و دﺳـﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧـﺪ را در ﻫﻤـﻪ ﺷـﺆون ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ
)ﻧﺴﺎء۱۰۵/؛ ﺣﺞ۴۱/؛ ص (۲۶/وﺿـﻊ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ را ﺻـﺮﻓﺎ در ﭼـﺎرﭼﻮب دﺳـﺘﻮرات اﻟﻬـﯽ ﻣﺠـﺎز
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ )اﻧﻌﺎم (۵۷/ﻣﺮدم را ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺎرت ﻫﻮای ﻧﻔـﺲ و اﺻـﻼح ﺧـﻮد و ﺟﺎﻣﻌـﻪ
دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ )ﻫﻮد۸۸/؛ ﮐﻬﻒ۲۸/؛ ﻓﺮﻗﺎن۴۳/؛ ﻗﺼﺺ۵۰/؛ ﺟﺎﺛﯿﻪ.(۲۳/
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣـﺮدم ﻋﺒﺎداﻟﻠـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ، ١ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﮐـﻪ آزادی اﻧﺪﯾﺸـﻪ
دارﻧﺪ ،از آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )ﺷـﻮری (۱۵/راﺑﻄـﻪ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺎ
ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس رأﻓﺖ ،ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام اﺳﺖ )ﻧﺴﺎء۹/؛ ﻃﻪ۴۴/؛ اﺣـﺰاب (۷۰/ﺣـﺎﮐﻢ اﻟﻬـﯽ در
ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﺎب ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ و اﺣﺘـﺮام ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﻣﺸـﻮرت
ﻣﯽﮐﻨﺪ )آلﻋﻤﺮان۱۵۹/؛ ﺷﻮری (۳۸/ﻣﺮدم در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺎن و ﻣﺎل و آﺑﺮو ﯾﺸـﺎن
ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ )ﮐﻬﻒ ۷۹/و ۸۲؛ ﻫﻮد.(۲۹-۳۰/
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از اﻧﺒﯿﺎ و اﺋﻤﻪ ﻫﺪی ﻻزم اﺳﺖ )ﻧﺴﺎء.(۵۹/

اﻟﻬــﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ )آلﻋﻤــﺮان ۳۲/و ۱۳۲؛ ﻧﺴــﺎء۶۴/؛ اﻧﻌــﺎم۸۹/؛ ﻣﺎﺋــﺪه۹۲/؛ ﻃــﻪ۹۰/؛ ﻧــﻮر۵۴/؛ اﻧﻔــﺎل۲۰/؛
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ص (۲۶/ﭘﺲ از اﻧﺒﯿﺎ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻨﺼـﻮب از ﻃـﺮف ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺑـﺮ
ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ )اﻋﺮاف۱۴۲/؛ ﻃﻪ۲۹/؛ ﺑﻘﺮه۱۲۴/؛ ﻣﺎﺋﺪه۵۵/؛ ﻧﺴﺎء.(۵۹/
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ رﻫﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﮐﻔﺮ و ﺿﻼﻟﺖ )ﺗﻮﺑﻪ۱۲/؛ ﻗﺼﺺ (۴۱/و اﺋﻤﻪ اﯾﻤـﺎن
و ﻫﺪاﯾﺖ )ﺑﻘﺮه۱۲۴/؛ ﺳﺠﺪه۲۴/؛ ﻗﺼﺺ۵/؛ اﻧﺒﯿﺎ۷۳/؛ ﻓﺮﻗـﺎن (۷۴/ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .اﺋﻤـﻪ ﮐﻔـﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را از ﺗﻮﺣﯿﺪ دور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺋﻤﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺎدی
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ hﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ و ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺘـﻮﻟﯽ اﻣـﻮر ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﭼـﻮن
ﻋﺎﻟﻤﺎن رﺑﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﯽ ﺧﺎﺷﻊ ﻫﺴـﺘﻨﺪ )ﻓـﺎﻃﺮ (۲۸/و ﺧـﺪای ﻣﺘﻌـﺎل ﻋﺎﻟﻤـﺎن
رﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮی داده اﺳﺖ )ﻣﺠﺎدﻟﻪ (۱۱/ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧـﺪ از
ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﭘﺮﺧـﻮری ﺳـﺘﻤﮕﺮان و ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ ﺳـﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن
ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻨﺸﯿﻨﻨﺪ )اﻧﺼﺎرﯾﺎن :۱۳۷۸ ،خ .(۳/ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ hﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑـﻪ
ِ
رﻫﺒﺮی ﻋﻠﻤﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﻇﻠﻢ ﭘﺮﺧﻮران را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
داد ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﻣﻈﻠﻮم را ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد ،در زﻣﺎن ﻏﯿﺒـﺖ ﺣﻀـﺮت وﻟـﯽ
ﻋﺼﺮ )ﻋﺞ( ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻬﺪان آ ﮔﺎه ،ﻋﺎدل و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﻧﺎﺋﺒﺎن ﻋﺎم اﻣـﺎم ﻣﻌﺼـﻮم hﻫﺴـﺘﻨﺪ و
وﻇﯿﻔﻪ رﻫﺒﺮی و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ )ر .ک .ﺣﺮﻋـﺎﻣﻠﯽ۱۴۰/۲۷ :۱۴۰۹ ،؛
ﻃﺒﺮﺳ ـﯽ۴۵۸/۲ :۱۴۰۳ ،؛ ﻃﻮﺳ ـﯽ۴۵۲ :۱۴۱۱ ،؛ اﺑــﻦﺷــﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧ ـﯽ .(۲۳۸ :۱۴۰۴ ،اﻣﯿﺮاﻟﻤــﺆﻣﻨﯿﻦh
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آ ﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗـﺮﯾﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮای ﺣﮑﻮﻣـﺖ اﺳـﺖ«
)اﻧﺼﺎرﯾﺎن :۱۳۷۸ ،خ.(۱۷۲/
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ،وﻻﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒـﺖ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه ﻓﻘﻬـﺎی
ﻋﺎدل اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ »در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﺳـﻠﻄﺎن ﻋـﺎدل ،ﯾﻌﻨـﯽ اﻣـﺎم ﻣﻌﺼـﻮمh
ﻓﻘﻬﺎی ﻋﺎدل ،ﻓﺎﺿﻞ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ و ﺧﺮدﻣﻨﺪ وﻻﯾﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳـﻠﻄﺎن ﻋـﺎدل
اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و اﺟﺮای ﺣﺪود اﻟﻬﯽ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻓﻘﻬﺎ اﺳـﺖ« )ﻣﻔﯿـﺪ،
 ۶۷۵ :۱۴۱۰و  .(۸۱۰ﻣﻼ اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮ آﻧﭽـﻪ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ jو اﻣـﺎم ﻣﻌﺼـﻮمh
وﻻﯾﺖ دارﻧﺪ ،ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ وﻻﯾﺖ دارد ،ﻣﮕﺮ ﻣﻮارد ﺧﺎﺻـﯽ ﮐـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ« )ﻧﺮاﻗـﯽ،
 .(۱۸۷ :۱۴۰۸ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﺪود و اﺧﺘﯿﺎرات وﻟـﯽ ﻓﻘﯿـﻪ را

 -۴-۱اﺻﻞ آﺧﺮات ﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﺪفداری ﺧﻠﻘﺖ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎورﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی آرﻣـﺎن ﺷـﻬﺮ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻋﻘﯿـﺪه ﺑـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ آﺧـﺮت اﺳـﺖ .در
ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت ﻗﺮآن ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از ارﮐـﺎن دﻋـﻮت اﻧﺒﯿـﺎ ذﮐـﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﯽ اﻧﺴﺎن ،آﻧﻬﺎ را ﺑـﻪ ﺧﯿـﺮی دﻋـﻮت ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ )ﻗﺼﺺ ،(۶۰/اﮔﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﻫـﯿﭻ ﺳـﺒﺐ اﺳﺎﺳـﯽ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ را از ﭘﯿﺮوی ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺑﺎز دارد و وادار ﺳﺎزد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻟﺬاﺋـﺬ و
ﺑﻬﺮهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻔﺲ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۱۷۵/۴ :۱۳۷۴ ،
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اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن

ﻫﻤﺎن ﺣﺪود و اﺧﺘﯿﺎرات اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم hﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﻓﻘﻬـﺎ
ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻋﺎﻣﻪ از اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ kرا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﻤـﺎم اﻣـﻮر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﯿﻌﻪ ﺗﻌﻄﯿـﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻨﮑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ،ﻃﻌﻢ ﻓﻘﻪ را ﻧﭽﺸﯿﺪه و ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺨﻨﺎن اﺋﻤﻪ را
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه اﺳﺖ )ﻧﺠﻔﯽ۱۷۸/۱۶ :۱۳۶۵ ،و  .(۳۷۹/۲۱اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ bﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻻﯾـﺖ ﻓﻘﯿـﻪ
از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﺷـﻮد و ﭼﻨـﺪان ﺑـﻪ ﺑﺮﻫـﺎن اﺣﺘﯿـﺎج
ً
ﻧﺪارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺣﮑﺎم اﺳـﻼم را ﺣﺘـﯽ اﺟﻤـﺎﻻ در ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﭼﻮن ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮﺳﺪ و آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮر آورد ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد و آن را
ﺿﺮوری و ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ« )ﺧﻤﯿﻨﯽ.(۹ :۱۳۸۸ ،
از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻠـﻢ و ﻓﻀـﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗـﯽ دو وﯾﮋﮔـﯽ ﻻزم ﺑـﺮای ﺣـﺎﮐﻢ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﮐﺴـﯽ ﻫـﻢ
ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﻣﻤﺎﺛﻞ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﮕﺮدد؛ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ »ﻋﻠـﻢ
ﻓﻘﻪ« ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﻘﯿﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﮔﺮدد و ﺳﻨﺖﻫﺎی رﺋﯿﺲ اول و رﺋﯿﺲ ﻣﻤﺎﺛﻞ را ﺑﻪ ﻣﺪد
اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﮐﻪ او وﺿﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ« )ﻓﺎراﺑﯽ .(۵۰ :۱۹۸۶ ،ﻣﻼﺻـﺪرا در ﻋﺼـﺮ اﻧﻘﻄـﺎع
وﺣﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺼﺮ ﺣﻀﻮر اﺋﻤﻪ ،kﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ را رﻫﺒﺮ دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑـﺮای ﻫـﺪاﯾﺖ اﻣـﺖ
ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﻪ  ۴۳ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ،آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ ﻋﻠﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﮑﻠـﻒ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧـﺪ )ﻣﻼﺻـﺪرا.(۳۷۷ :۱۳۶۰ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﻫﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۶

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

در ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺮی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﻤﺎری ،ﻫﻨـﺮ ،داﻧـﺶ ،ﺣﮑﻮﻣـﺖ ،رﻓـﺎه و ﻫﻤـﻪ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ارزش اﺑﺰاری دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ارزش آﻧﻬﺎ در ﮔـﺮو اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در »ﺣﯿﺎت اﺑﺪی« ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه اﺳـﻼم ﺑـﯿﻦ ﺣﯿـﺎت دﻧﯿـﻮی و
ّ
ﺣﯿﺎت اﺧﺮوی ارﺗﺒﺎﻃﯽ از ﻧـﻮع راﺑﻄـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻌﻠـﻮل و ﺳـﺒﺐ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺒﺐ وﺟـﻮد دارد.
ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت در زﻧﺪﮔﯽ اﺧﺮوی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﯿﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن در ﺣﯿﺎت
دﻧﯿﺎ اﺳﺖ )ﺑﻘﺮه۱۱۰/؛ آلﻋﻤﺮان۳۰/؛ اﺳﺮاء۷۲/؛ ﻃﻪ۱۲۴-۱۲۶/؛ زﻟﺰال ۷/و .(۸
ﻗﺮآن ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ در ﮔﻮﻧﻪ اول اﻓـﺮادی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوی آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﻌﺎدت دﻧﯿـﻮیﺷـﺎن ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﺑﻘـﺮه۲۰۱/؛
اﻋﺮاف ۳۲/و ۱۵۶؛ ﻧﺤﻞ۱۲۲/؛ ﻋﻨﮑﺒﻮت(۲۷/؛ در ﮔﻮﻧﻪ دوم اﻓﺮادی را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو
ﺳﺮا ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت رﺳﯿﺪهاﻧﺪ)ﺑﻘﺮه۲۱۷/؛ ﺣـﺞ(۱۱/؛ ﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻮم ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در دﻧﯿـﺎ از
ﻧﻌﻤــﺎت دﻧﯿــﻮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧــﺪ اﻣــﺎ در ﻋــﺎﻟﻢ آﺧــﺮت ﺗﻬــﯽ دﺳــﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ )ﮐﻬــﻒ ۳۵/و ۳۶؛
اﺣﻘﺎف۲۰/؛ ﻣﺪﺛﺮ۱۱/ﺗﺎ (۱۷و ﮔﺮوه ﭼﻬـﺎرم اﻓـﺮادی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎل ﺧـﻮد را در راه ﺧـﺪا از
دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و در دﻧﯿﺎ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ آﺧـﺮت ﺟـﺰء رﺳـﺘﮕﺎران ﻫﺴـﺘﻨﺪ
)ﺣﺸﺮ ۸/و .(۹
دﻧﯿﺎ در ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن دو ﻣﺼﺪاق ﯾﺎ دو ﭼﻬﺮه ﻣﺘﻔﺎوت دارد .در ﭼﻬﺮه اول ،از واژه
دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺌﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ،آب و ﺧـﺎک ،ﮐـﻮه و
درﯾﺎ ،ﺻﺤﺮا و ﺟﻨﮕﻞ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﻣﺎده
ﻧﻤﻮد ﻃﺒﯿﻌﯽ دارد ،اراده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻬﺮه از دﻧﯿﺎ ﭼﻬﺮه ﻣﺮآﺗﯽ و ﻏﯿـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ اﺳـﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﺧﺮوی ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا رﻫﻨﻤﻮن ﻣـﯽﮔـﺮدد )ﯾﻮﺳـﻒ۱۰۱/؛
ﻗﺼﺺ (۷۷/و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺬﻣﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﯾﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﻬـﯽ ﮐـﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا و ﺳـﻌﺎدت ﺣﻘﯿﻘـﯽ دﻋـﻮت ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ،ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ
)ﻓﺼﻠﺖ۱۲/؛ ﻣﻠﮏ۵/؛ اﻋﺮاف۳۲/؛ اﻧﺒﯿﺎء۷۹/؛ ﻧﻤﻞ ۱۵/و  ۱۹و ۳۶؛ ﯾﻮﺳﻒ.(۱۰۱/
دﻧﯿــﺎ در اﯾــﻦ ﭼﻬــﺮه ،ﻣﺨﻠــﻮق ﺧــﺪا اﺳــﺖ )ﺑﻘــﺮه۱۱۷/؛ ﯾﻮﺳــﻒ۱۰۱/؛ ﻓﺮﻗــﺎن۵۹/؛ روم۲۲/؛
ﺳـﺠﺪه (۴/ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻋﺪل آﻓﺮﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ )اﺑـﺮاﻫﯿﻢ۱۹/؛ ﻧﺤـﻞ۳/؛ ﺣﺠـﺮ۸۵/؛ ﻋﻨﮑﺒـﻮت۴۴/؛
روم۸/؛ زﻣﺮ۵/؛ اﺣﻘـﺎف (۳/ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ دﻧﯿـﺎ ﻣﻌﻨـﺎدار و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ )آلﻋﻤـﺮان۱۹۱/؛
ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ )ﺑﻘـﺮه۱۶۴/؛ آلﻋﻤـﺮان  ۱۹۰/و  (۱۹۱ﻫﻤـﻪ
ص۲۷/؛ اﻧﺒﯿﺎء۱۶؛ دﺧـﺎنِ (۳۸/

ﻣﻮﺟﻮدات در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺴـﺒﯿﺢ و ﺗﻨﺰ ﯾـﻪ ﺧـﺪا ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ )اﺳـﺮاء۴۴/؛ ﻧﺤـﻞ۴۹/؛ ﺣـﺞ۱۸/؛

ﻧﻮر۴۱/؛ رﻋﺪ (۱۵/ﭼﻬﺮه ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ دﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﻧﺪ )اﻧﻌﺎم/۷۵/؛

اﻋﺮاف۱۸۵/؛ ﻧﺤﻞ۷۷/؛ ﻫﻮد (۱۲۳/و در ﻗﺮآن از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻋﺮاف.(۳۲/
در ﭼﻬﺮه دوم ،ﻣﻘﺼﻮد از دﻧﯿﺎ ،ﻧﺸﺌﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﭼﻬﺮهای
از ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا و ﭘﯿﻮﻧـﺪ آن ﺑـﺎ ﻋـﺎﻟﻢ
آﺧﺮت ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .دﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﺼﺪاق ﻫﻮاﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻔﺎﺧﺮ و
ﺗﮑﺎﺛﺮ اﻣﻮال ،ﻏﻔﻠﺖ و دوری از ﺧﺪا و ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟـﺐ دل ﻣﺸـﻐﻮﻟﯽ اﻧﺴـﺎن
ﻣﯽﮔﺮدد و او را از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .دﻧﯿـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺴـﯿﺎری از آﯾـﺎت ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ
ﻧﮑﻮﻫﺶ ﮔﺮدﯾﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻬﺮه اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ آن اﺳﺖ )ﺑﻘـﺮه۲۱۲/؛ آلﻋﻤـﺮان۱۴/؛ ﺗﻮﺑـﻪ۳۸/؛ ﻫـﻮد۱۵/؛

۱۷

اﻧﻌﺎم ۳۲/و ۷۰؛ رﻋﺪ۲۶/؛ ﯾـﻮﻧﺲ۷/؛ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ۳/؛ ﻧﺤـﻞ۱۰۷/؛ ﮐﻬـﻒ ۲۸/و  ۴۶و ۱۰۴؛ ﻃـﻪ۱۳۱/؛ ﺟﺎﺛﯿـﻪ ۲۴/و
۳۵؛ ﻣﺤﻤﺪ ۱۲/و ۳۶؛ اﺣﻘﺎف۲۰/؛ ﻧﺠﻢ۲۹/؛ ﺣﺪﯾﺪ۲۰/؛ ﻧﺴﺎء۷۴/؛ ﻣﻮﻣﻨﻮن۳۳/؛ ﻗﺼـﺺ۷۹/؛ ﻋﻨﮑﺒـﻮت.(۶۴/

 -۲رﮐﻦ اﺳﻼﻣﯿﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ
 -۱-۲اﺻﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖﮔﺮاﯾﯽ
در ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺪنﻫﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﺑﺘﮑﺎر در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ وﺟـﻮد

اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن

دﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ،ﺟﺰ ﻓﺴﺎد و وﯾﺮاﻧﯽ ﺛﻤﺮی ﻧﺪارد )ﻣﺆﻣﻨﻮن (۷۱/اﻧﺴﺎن را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫـﺪ و از
ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )آلﻋﻤﺮان۱۸۵/؛ اﻋﺮاف۵۱/؛ اﻧﻌﺎم ۷۰/و ۱۳۰؛ ﻗﺼﺺ۶۱/؛ ﻟﻘﻤـﺎن۳۳/؛ ﻓـﺎﻃﺮ۵/؛
ﺣﺪﯾﺪ (۲۰/دوﺳﺘﺎن و ﺳﻮداﮔﺮان آن ﺧﺴﺮان ﻣـﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ )ﺑﻘـﺮه۸۶/؛ ﻫـﻮد۱۰۱/؛ ﮐﻬـﻒ (۱۰۴/ﻣﻈـﺎﻫﺮ
ﭼﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن آن ،ﻧﻌﻤـﺖ ،وﻟـﯽ از ﻣﻨﻈـﺮ ﺗﻮﺣﯿـﺪی ،ﻧﻘﻤـﺖ اﺳـﺖ )ﺗﻮﺑـﻪ۵۵/؛
ﻃﻪ۱۳۱/؛ اﻧﻌﺎم۴۴/؛ اﺳﺮاء (۱۶/ﭼﻨﯿﻦ دﻧﯿـﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ آﺧـﺮت ﻧـﺎﭼﯿﺰ اﺳـﺖ )ﺗﻮﺑـﻪ۳۸/؛ ﻏـﺎﻓﺮ۳۹/؛
ﮐﻬﻒ۴۶/؛ ﺷﻮری۳۶/؛ ﻗﺼﺺ۶۰/؛ ﻋﻨﮑﺒﻮت۶۴/؛ اﻋﻠﯽ (۱۷/اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﻓﺴـﺎد و ﻃﻐﯿـﺎن و ﻣﻌﺼـﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ )ﯾﻮﻧﺲ۸۸/؛ ﻃﻪ۴۵/؛ اﺑﺮاﻫﯿﻢ۳/؛ ﻗﺼـﺺ۸۳/؛ ﻋﻠـﻖ ۶/و  (۷ﺑـﯿﻦ آﺧـﺮت و ﭼﻨـﯿﻦ دﻧﯿـﺎﯾﯽ
راﺑﻄﻪ اﺳﺘﮑﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﺑﻘﺮه (۲۰۰/ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﻬـﺎﯾﯽ زﻧـﺪﮔﯽﺷـﺎن ﻣﺘـﺎع ﭼﻨـﯿﻦ
دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﻧﺪ )ﻣﺤﻤﺪ .(۱۲/در آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ اﺳـﻼﻣﯽ ،دﻧﯿـﺎ ﺑـﺎ ﭼﻬـﺮه اول
ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺎ ﭼﻬﺮه دوم ﻣﻄﺮود اﺳﺖ.

۱۸

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

دارد .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ ﻧﺒﻮده و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺒﻌﯿﺖ از
ﻇﻦ ،ﺣﺪس ،ﻫﻮی و ﻫﻮس ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺮوی ﻋﻮاﻃﻒ و اﻣﯿـﺎل ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺮ ﺣـﺬر ﻣـﯽدارد
)ﻧﺠــﻢ ۲۳/و ۲۸؛ ص۲۶/؛ اﻧﻌــﺎم  ۱۱۶و ۱۴۸؛ ﯾــﻮﻧﺲ ۳۶/و ۶۶؛ ﺣﺠــﺮات .(۱۲/ﻓﻠﺴــﻔﻪ آﻓــﺮﯾﻨﺶ را
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ )ﻃـﻼق۱۲/؛ ذارﯾـﺎت (۵۶/و ﯾﮑـﯽ از
ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم jرا ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮدم ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﻘـﺮه۱۵۱/؛
آلﻋﻤﺮان۱۶۴/؛ ﺟﻤﻌﻪ.(۲/
از ﻣﺮدم دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آ ﮔﺎﻫﯽ و ﺑﺼﯿﺮت اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ )ﯾﻮﺳـﻒ .(۱۰۸/ﻗـﺮآن از
ﻋﻘﻞ ،ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ و دل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓـﺖ اﻧﺴـﺎن ﯾـﺎد ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وی
داﻧﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃـﻞ را ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ )ﻧﺤـﻞ۷۸/؛ آلﻋﻤـﺮان۱۹۱/؛ ﺣـﺞ .(۴۶/از اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
و ﮔﻮش و ﻋﻘﻞ و دلﺷﺎن ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ را درﯾﺎﺑﻨﺪ )روم۴۰/؛ ﻋﻨﮑﺒـﻮت۲۰/؛ ﺣـﺞ۴۶/؛
ﻓﺼﻠﺖ .(۵۳/از اﯾﻦرو ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺣﻮاس و ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺑـﺮای ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺣـﻖ و ﺑﺎﻃـﻞ،
ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﭘﻠﯿﺪ ،ﮐﺮ ،ﮐﻮر ،ﮔﻨﮓ و ﻣﺮده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺑﻬﺮﻣﻨﺪی از
اﺑﺰارﻫﺎی ادراﮐﯽ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن در ﻏﻔﻠﺖ ،ﺟﻬﻞ ،ﺟﻤﻮد ﻓﮑﺮی و ﺳـﻔﺎﻫﺖ ﻣـﯽداﻧـﺪ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟﻮدی ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی را ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت و ﺑﻠﮑـﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗـﺮ از آﻧـﺎن ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )ﯾﻮﻧﺲ۱۰۰/؛ ﺑﻘﺮه ۱۸/و  ۱۳۰و ۱۷۱؛ اﻧﻌﺎم۳۹/؛ اﻋﺮاف۱۷۹/؛ ﻧﻤﻞ۸۰/؛ ﻓﺮﻗﺎن ۴۴/و .(۷۳
در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ درﺟﺎت ﺟﺎﻫﻼن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،درﺟـﺎت ﻋﺎﻟﻤـﺎن
رﻓﯿﻊ اﺳﺖ )ﻣﺠﺎدﻟـﻪ (۱۱/در رﻓﻌﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻢ در اﺳﻼم ﻫﻤﯿﻦ ﺑـﺲ ﮐـﻪ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ آﯾـﺎت
ﻗﺮآن درﺑﺎره ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻗﻠﻢ اﺳﺖ )ﻋﻠﻖ۱/ﺗﺎ (۵و ﺑﻪ ﻗﻠﻢ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻗﻠﻢ (۱/و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم jﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﺳـﺖ ،از درﮔـﺎه ﺧـﺪا
ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ وی ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ )ﻃﻪ» (۱۱۴/در آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮآن
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ و ﺧﻤﻮد و ﺟﻤﻮد را ّ
ﻣﺬﻣﺖ و ﻋﻠـﻢ و ﻓﻬـﻢ را ﻣـﺪح
ّ
ّ
ﺗﻔﮑﺮ و ّ
ﺗﺪﺑﺮ و اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺤﺚ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻞ و
ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن آﻓﺮ ﯾﻨﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ ،اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ّ
ﺳﻨﺖ ﻧﺒـﻮی و ﺑﯿﺎﻧـﺎت اﻫـﻞ
ﺑﯿﺖ ﮐﺮام او kﻧﯿﺰ ﺻﺪﻫﺎ رواﯾﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓـﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ،
.(۵۱-۵۲ :۱۳۸۷

 -۲-۲اﺻﻞ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ
اﺳﻼم دﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻤﻖ اﺳﺖ »ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ ﭘـﺮ اﺳـﺖ از آﯾـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم را ﺗﺸـﻮﯾﻖ و
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ (۲۰۱/۴ :۱۳۷۴ ،و ﺑﺮای ﻗﻮه ﻋﺎﻗﻠـﻪ اﻧﺴـﺎن
ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺟﻨـﮓ ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ از
ﺟﺒﻬﻪ ﮐﻔﺮ ،ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ راه ﺣﻖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ ﻣـﯽدﻫـﺪ ﺗـﺎ
ﮐﻼم اﻟﻬﯽ را ﺑﺸﻨﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ )ﺗﻮﺑﻪ .(۶/اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑـﻪ ﺗﻔﮑـﺮ درﺑـﺎرۀ ﻫﺴـﺘﯽ و
ﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺧﻠﻘﺖ و ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ و
ژرفﻧﮕﺮی درﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓـﺖ را ﺑـﻪ روی ﺧـﻮد ﺑﮕﺸـﺎﯾﻨﺪ )آلﻋﻤـﺮان۱۹۱/؛ اﻧﻌـﺎم۵۰/؛ ﯾـﻮﻧﺲ۲۴/؛
رﻋﺪ۳/؛ ﻧﺤﻞ ۱۱/و  ۴۴و ۶۹؛ روم ۲۱/و ۲۴؛ زﻣﺮ۴۲/؛ ﺟﺎﺛﯿـﻪ۱۳/؛ ﺣﺸـﺮ (۲۱/ﻗـﺮآن ﮐﺴـﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ اﻫـﻞ
ﺗﻔﮑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺰاوار ﭘﻠﯿﺪی ﻣﯽداﻧﺪ )ﯾـﻮﻧﺲ .(۱۰۰/ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﺎت ز ﯾـﺎدی از ﻗـﺮآن ،ﻣﻌـﺎرف
اﻋﺘﻘﺎدی و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﻼم را ﺑﺎ ﺳﺒﻚ اﺳﺘﺪﻻل و اﺣﺘﺠﺎج ﻋﻘﻠﯽ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫـﯿﭻ ﯾـﻚ از

۱۹

اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن

در ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺮآن اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻫﻼن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )زﻣﺮ (۹/ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮای روﺷﻦ
ﮐﺮدن ﺗﻔﺎوت ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﻞ ،ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﯿﺎن
ﻗﺼﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻋﻠﻢ را اﻣﺘﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﻟﺰوم ﺳـﺠﺪه ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ آدم
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﻘﺮه (۳۰-۳۲/ﮔـﺎه ﻋﺎﻟﻤـﺎن را ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎی ﺑﯿﻨـﺎ و ﺟـﺎﻫﻼن را ﺑـﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾـﺎن
)رﻋﺪ۱۶/؛ ﻓﺎﻃﺮ۱۹/؛ ﻏـﺎﻓﺮ (۵۸/و ﮔـﺎه داﻧﺸـﻤﻨﺪان را ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎی زﻧـﺪه و ﺟـﺎﻫﻼن را ﺑـﻪ
ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻓﺎﻃﺮ .(۲۲/ﻋﻠﻢ را ﻣﺎﯾﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺧﺸﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﻬﻞ را ﻣﺎﯾﻪ ﻇﻠﻤﺖ و ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪا )اﻋﻠﯽ۱۰/؛ ﻓﺎﻃﺮ۲۸/؛ رﻋﺪ .(۱۶/در ﯾـﮏ ﺳـﻮ
ﻋﺎﻟﻤﺎن را ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد )ﺑﻘﺮه۲۶۹/؛ زﻣـﺮ (۹/و در ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺧـﺪا و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن
ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪه ﺑﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽآورد )آلﻋﻤﺮان.(۱۸/
اﺳﻼم ﭼﻨﺎن ارزﺷﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی داﻧﺶ ،ﻫﯿﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزی
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ را از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻌﯽ و از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺪ) .ر.ک.ﻋﺎﻣﻠﯽ:۱۳۷۲ ،
» (۱۱۹-۹۹رویﮐﺮد اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭼﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ در روﺣﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر
اﺳﻼم ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد«
)ﺟﻌﻔﺮی.(۱۷۳ :۱۳۷۹ ،

۲۰

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺮا ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮ ﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ
ﺳﻠﯿﻢﺗﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ً
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮد )و ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد( ﺑﭙﺬﯾﺮ ﯾﺪ« )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۵۱-۵۲ :۱۳۸۷ ،
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻌﻘـﻞ و اﺧﺘﯿـﺎر اﻧﺴـﺎن ،ﺑﺴـﺘﺮ
روﯾﺶ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺗﺤﻘﻖ ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ )ﺑﻘـﺮه۲۵۶/؛ اﻧﻌـﺎم۱۰۷/؛
ﻓﺎﻃﺮ۲۳/؛ اﺣﻘﺎف۹/؛ ﻧﻮح۲/؛ ﻣﻠﮏ۲۶/؛ ذارﯾﺎت ۵۰/و ۵۱؛ ﻏﺎﺷﯿﻪ۲۲/؛ ق۴۵/؛ ﻧﺤﻞ .(۹۷/اﺳـﻼم دﯾـﻦ
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ،ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﻼح اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺗﻌـﺎﻟﯿﻢ اﺳـﻼم را ﺑـﺎ روش ﺑﺮﻫـﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﻋﻈـﻪ
ﺣﺴﻨﻪ و ﺟﺪال اﺣﺴﻦ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﻧﺤﻞ۱۲۵/؛ ﻋﻨﮑﺒﻮت (۴۶/از اﯾﻦرو ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ﺑﻬﺘـﺮ را ﺑﺮﻣـﯽﮔﺰﯾﻨﻨـﺪ؛ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﺮدﻣﻨـﺪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )زﻣﺮ ۱۷/و  .(۱۸ﺧﻮد ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮای ﺑﯿـﺎن ﺣـﻖ از ﻫـﯿﭻ راه ﺧﺮدﭘﺴـﻨﺪی درﯾـﻎ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ )اﺳﺮاء۸۹/؛ ﮐﻬﻒ۵۴/؛ زﻣﺮ۲۷/؛ روم.(۵۸/

 -۳-۲اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﺮ ﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑـﺎ ﺣﺎﮐﻤـﺎن ﻃـﺎﻏﻮﺗﯽ ﺑﻌـﺪ از دﻋـﻮت ﻣـﺮدم ﺑـﻪ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺒﯿﺎ اﺳـﺖ )ﺣﺪﯾـﺪ۲۵/؛ اﻋـﺮاف۲۹/؛ ﺷـﻮری .(۱۵/در
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ذرهای ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )ﻧﺴﺎء۴۰/؛
ﯾﻮﻧﺲ۴۴/؛ ﮐﻬﻒ۴۹/؛ زﻟﺰﻟﻪ ۷/و  .(۸آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻋﺪل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
)آلﻋﻤﺮان۱۸/؛ اﺑﺮاﻫﯿﻢ۱۹/؛ ﻧﺤﻞ۳/؛ ﺣﺠـﺮ۸۵/؛ ﻋﻨﮑﺒـﻮت۴۴/؛ روم۸/؛ زﻣـﺮ۵/؛ ﺟﺎﺛﯿـﻪ۲۲/؛ اﺣﻘـﺎف.(۳/
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻬﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻣﻮﺟـﻮدی ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻇﺮﻓﯿـﺖ
وﺟﻮدی و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن ،ﻧﻌﻤﺖ داده اﺳﺖ )ﻫـﻮد ۳/و ﻧﯿـﺰ؛ ر .ک .ﻣﮑـﺎرم .(۳۰۲/۴ :۱۳۷۴ ،در
ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻧﯿﺰ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ اﻟﻬـﯽ و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺮﯾﻌﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻫـﺮ
ﺷﺨﺺ وﺿـﻊ ﺷـﺪهاﻧـﺪ )ﺑﻘـﺮه۲۸۶/؛ ﻣﺆﻣﻨـﻮن۶۲/؛ ﻃـﻼق .(۷/ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ و ﺗـﻼش
اﺧﺘﯿﺎری ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﯾﻨﯽ ،ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺮرﺳﯽ و درﺑﺎره او ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ
و ﻗﻀـﺎوت ﻣـﯽﮔـﺮدد )ﻧﺴــﺎء۴۰/؛ ﯾـﻮﻧﺲ ۴۷/و ۵۴؛ اﻧﺒﯿـﺎء۴۷/؛ زﻣـﺮ ۶۹/و ۷۵؛ ص۲۸/؛ ﻏــﺎﻓﺮ.(۷۸/
اﻧﺴـﺎن ﻣﻄﯿـﻊ ﯾـﺎ ﻣﺘﻤـﺮد ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﭘﺎداش ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮ اﻋﻤـﺎل
ِ

ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫـﺮ ﮐـﺲ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻣﯿﺰاﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ و
ﺗﮑﻠﯿﻒ او ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده و ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ اﺧﺘﯿـﺎرش ﺑـﻪ ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ ﺧـﻮد ﻋﻤـﻞ ﮐـﺮده ،ﭘـﺎداش
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﻮﺑﻪ۸۲/؛ ﯾـﻮﻧﺲ۲۷/؛ ﻓﺼـﻠﺖ۲۸/؛ اﺣﻘـﺎف۱۴/؛ ﯾـﺲ۵۴/؛ ﻃـﻮر ۱۶/و ۲۱؛

۲۱

زﻟﺰﻟﻪ.(۷-۸/

۱۴۰؛ ﺷﻮری.(۴۰/

ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻧﻪ دوﺳـﺘﯽ و رواﺑـﻂ ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪی را ﻣﺎﯾـﻪ اﻓـﺮاط
ﺳﺎزﻧﺪ و ﻧﻪ دﺷﻤﻨﯽ را ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺮﯾﻂ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺪور از ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤـﻪ

اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن

در اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ،در دو ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺴـﯿﺎری از
اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﺮط ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﺎﮐﻢ ،ﻗﺎﺿﯽ ،ﻓﻘﯿﻪ ،ﺷﺎﻫﺪ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
و ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ،ﻫﻢ در ُﺑﻌـﺪ ﻓـﺮدی و ﻫـﻢ در ُﺑﻌـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ )ر .ک.
ﻌﺖ اﺳـﻼم
ﺧﻤﯿﻨﯽ (۳۰۴/۳:۱۳۸۵ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ و اﺣﮑﺎم ﺷـﺮ ﯾ ِ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ »ﻣﻠﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ« در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺮط اﯾﻤﺎن ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻦ
اﺳﺖ )ﻣﺎﺋﺪه.(۸/
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﺸﺮﯾﻊ ،رﮐﻦ اﺳﺎﺳـﯽ رﻫﺒـﺮی ﻧﻈـﺎم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﻼم،
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ )ﺑﻘﺮه (۱۲۴/ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻋﺪل
اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ )ص (۲۶/ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﭼﺸﻢ روﺷﻨﯽ ﺣـﺎﮐﻢ اﺳـﻼﻣﯽ ﮔﺴـﺘﺮش
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ )اﻧﺼﺎرﯾﺎن:۱۳۷۸ ،ﻧﺎﻣﻪ.(۵۳/
اﻃﻼق اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ )ﻧﺴـﺎء۵۸/؛ اﻋـﺮاف (۲۹/و ﮔﻔﺘـﺎر ﺣﺴـﻨﻪ )ﺑﻘـﺮه (۸۳/و ﻧﻬـﯽ از ﮐـﻢ
ﮐﺎری )اﻋﺮاف۸۵/؛ ﻫﻮد (۸۵/ﺑﺮ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ »ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ دﯾﻦ و
ﻣﺬﻫﺐ و آﯾﯿﻨﯽ« دﻻﻟﺖ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی آﻧﻬـﺎ »ﻫﻤـﻪ ﺷـﺆون زﻧـﺪﮔﯽ
ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن« را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد )ر .ک .ﺟﻮادیآﻣﻠﯽ.(۱۵۱-۱۵۳ :۱۳۷۵ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺪاﻟﺖ ورزی در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﯾﻀﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ آن
را ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﺧﻮد و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫـﻞ ﮐﺘـﺎب و ﺣﺘـﯽ ﻣﻠﺤـﺪﯾﻦ و ﮐﻔـﺎر رﻋﺎﯾـﺖ
ﮐﻨﺪ .اﺳﻼم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﺣﺪی در ﻫﯿﭻ زﻣﺎن و ﻣﮑـﺎﻧﯽ
ﺣﺘﯽ در ﮐـﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ ،ﻇﻠﻤـﯽ روا دارﻧـﺪ و ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﻄﻠـﻖ ﻗﺎﺳـﻄﯿﻦ را دوﺳـﺖ دارد
)ﻣﺎﺋﺪه۴۲/؛ ﺣﺠﺮات۹/؛ ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ (۸/ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻧﯿـﺰ از ﻇـﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﯿـﺰار اﺳـﺖ )آلﻋﻤـﺮان ۷۹/و

۲۲

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﻧﺴﺎء۱۳۵/؛ ﻣﺎﺋﺪه ۲/و ۸؛ اﻧﻌـﺎم .(۱۵۲/اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﺟـﺐ
ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋـﺎم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻻزم
اﺳﺖ )ﻧﺴﺎء.(۱۳۵/
ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت ﻗﺮآن ،ﻇﻠﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺮب و وﯾﺮاﻧﮕﺮ اﻣﺖﻫـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮔﺮدد و ﻇﻠﻢ و ﺳـﺘﻢ ﺑـﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم
ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪل و ﻣﯿﺰان ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳـﻨﺖ اﻟﻬـﯽ
ﺣﮑﻢ ﺑﺮ زوال و ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻫﻮد ۱۰۰-۱۰۲/و .(۱۱۶-۱۱۷
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻧﺒـﻮی و ﻋﻠـﻮی اﺟـﺮای ﻋـﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻋﺪل و ﯾﺎری ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﻇﻠـﻢ از ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﯾﻦ
واﺟﺒـﺎت و از واﻻﺗـﺮ ﯾﻦ ﻋﺒـﺎدات اﺳـﺖ )ﺧﻤﯿﻨـﯽ .(۴۰۶/۲۱ :۱۳۸۸ ،ﻓـﺎراﺑﯽ ﻧﯿـﺰ ،ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺎﮐﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ،زﯾﺮا رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳـﻌﺎدت و
ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﯾﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻣـﯽﮔـﺮدد )ﻓـﺎراﺑﯽ.(۲۲ :۱۹۹۵ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﮑﺎ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎن ،ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﻫﻮد.(۱۱۳/
در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ،ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و
ﺑﯿﻦ ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ،زﺷﺖ و زﯾﺒﺎ ،ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ و رﻋﯿﺖ ،زن و ﻣـﺮد ﻫـﯿﭻ ﺗﻔـﺎوت و
ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد )ﻧﺴـﺎء۱۲۴/؛ ﻏـﺎﻓﺮ۴۰/؛ ﻧﺤـﻞ۹۷/؛ ﺣﺠـﺮات۱۳/؛ اﻧﺒﯿـﺎ۴۷/؛ زﻟﺰﻟـﻪ ۷/و  (۸در
رواﯾﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم jﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﻧﻘﺮاض ﺑﻨﯽاﺳـﺮاﺋﯿﻞ »ﺗﺒﻌـﯿﺾ در اﺟـﺮای ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﻬﯽ« ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻮری؛  (۷/۱۸ :۱۴۰۸ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎم ﻗﻀـﺎوت
اﺻﻞ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ و ﺗﺴﺎوی ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻧﺴﺎء .(۵۸/ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮑﯽ
از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﯾﮑـﯽ
ﺑﺎ ﺗﻘﻮا و دﯾﮕﺮی ﻓﺎﺳﻖ ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ﻣﻮﺟـﺐ ﺧﺪﺷـﻪ در ﻋـﺪاﻟﺖ ﻗﺎﺿـﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﻋﺎﻣﻠﯽ.(۷۲/۳ :۱۴۱۰ ،

 -۴-۲اﺻﻞ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد
ﺣﯿﺎت ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای در ﮔﺮو زﻧﺪه ﺑﻮدن ارزشﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺎﻟﯽ اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی »ﺣﺘﯽ ﻣﺎدیﺗـﺮ ﯾﻦ ﻣﺴـﻠﻚﻫﺎی ﺟﻬـﺎن ﭼـﺎرهای ﻧﺪارﻧـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﯾﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺻﻮل ﻣﻌﻨﻮی و ﺷﺮاﻓﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗـﯽ ﺑﺴـﺎزﻧﺪ« )ﻣﻄﻬـﺮی،

» .١ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﻃﺒﻖ روش )و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی( ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن

 .(۶۹/۲۲ :۱۳۸۶دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ دارد
)ﺑﻘﺮه۸۳/؛ ﻧﺴـﺎء ۵و  .(۸ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ رﻋﺎﯾـﺖ ادب و اﺣﺘـﺮام و اﺻـﻮل اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ارزشﻫـﺎی
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻣﯽداﻧﺪ و ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻮد .(۷۸/ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣـﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ »اﺳـﻼم ﺻـﻔﺎت ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه را از ﺻـﻔﺎت
ﻧﮑﻮﻫﯿـﺪه ﻣﺸـﺨﺺ ﮐـﺮده ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺸـﺮی را ﺑـﻪ ﺻـﻔﺎت ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه ﻓﺮﻣـﺎن و از ﺻــﻔﺎت
ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه ﺑﯿﻢ داده اﺳﺖ آن ﮔﺎه ﺷﺎﻟﻮده ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧـﻮد را ﮐـﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ و
ﺻﻔﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ« )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۱۹۱/۱ :۱۳۸۷ ،
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ دﻋﻮت اﻧﺒﯿﺎ را اﺻـﻼح زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم از ﻣﻔﺎﺳـﺪ
اﺧﻼﻗــﯽ و دﻋــﻮت آﻧــﺎن ﺑــﻪ ﻣﮑــﺎرم اﺧــﻼق و ﺻــﻔﺎت ﻣﺘﻌــﺎﻟﯽ اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺑﯿــﺎن ﻣــﯽﮐﻨــﺪ.
)اﻋﺮاف ۱۴۲/و ۱۵۷؛ آلﻋﻤﺮان۱۶۴/؛ ﻫﻮد ۸۵/و ۸۸؛ ﻣﺎﺋﺪه۳۹/؛ اﻋﺮاف۳۵/؛ ﺟﻤﻌﻪ (۲/ﭘﯿﺮوان اﻧﺒﯿـﺎ ﻧﯿـﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﮔﯿـﺮی از راه و روش آﻧـﺎن ،ﺑـﻪ اﺻـﻼح ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧـﻮد ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ )اﻋـﺮاف۱۵۷/؛
اﺣﺰاب۲۱/؛ ﺣﺸﺮ۷/؛ ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ۴/و  .(۶ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ دو ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :اول ﻣﯿﺎﻧﻪ روی و اﻋﺘﺪال ،دوم دﻋﻮت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوفﻫﺎ و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑـﺮات
)ﺑﻘﺮه۱۴۳/؛ آلﻋﻤـﺮان .(۱۱۰/ﻗﺮآن ﻣﻨﺸﺄ ﻓﺴﺎد ﻣـﺮدم را ﺟﻬـﻞ و ﻓﻘـﺪان ﻋﺎﻟﻤـﺎن رﺑـﺎﻧﯽ ﺗﺒﯿـﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ ﻣﯽداﻧﺪ )ﻫﻮد .(۱۱۶/ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳـﺘﻮر ﻣـﯽدﻫـﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻋﺪهای ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ و ﺳﭙﺲ دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼم ﺑﭙﺮدازﻧﺪ )آلﻋﻤﺮان.(۱۰۴/
َ
ُْ ُ ﱞ َْ َ ُ َ
١
ﺷﺎﮐﻠ ِﺘ ِﻪ﴾ )اﺳﺮاء (۸۴/ﮔﻔﺘـﺎر و
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ در آﯾﻪ ﴿ﻗﻞ ﮐﻞ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﯽ ِ
رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﺧﻠﻘﯿﺎت و اﻧﺪﯾﺸﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻓﺮان و ﻣﻨﺎﻓﻘـﺎن ﺑـﻪ
ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺴﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﭼﻮن ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪیﻫﺎ و ﺗﺮک ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ )ﺑﻘـﺮه۲۰۵/؛ ﺗﻮﺑـﻪ۶۷/؛
اﻧﻌﺎم۶/؛ ﻧﻤﻞ (۳۴/و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﺧﺪا ﺑﺎوران ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﻫـﻢ ﺧﻮدﺷـﺎن ﻋﻤـﻞ

۲۳

۲۴

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻢ دﯾﮕﺮان را اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﺣـﺞ.(۴۱/
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺧﻼق و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻞ؛ اﺳﻼم ﺑـﺮای ﭘـﺎﻻﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌـﻪ از
ﻓﺴﺎد و اﻧﺤﺮاف ،اﺻﻞ دﻋﻮت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ و ﻧﻬـﯽ از ﻣﻨﮑـﺮات را ﺑـﺮ ﻫﻤـﻪ ﻣـﺆﻣﻨﯿﻦ
واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻮن »ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐـﻪ ﻓﮑـﺮ و اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﺑـﺮ روی اﺧـﻼق و ﻋﻤـﻞ اﺛـﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد ،اﺧﻼق و ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ روی ﻓﮑﺮ و اﻋﺘﻘﺎد و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد )ﻣﻄﻬـﺮی:۱۳۸۵ ،
.(۵۶۷-۵۷۰/۱
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در ﻣﻨﻄﻖ ﻗـﺮآن ،از ﺧﯿﺮﺧـﻮاﻫﯽ و ﻣﺤﺒـﺖ ﻣـﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑـﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺗﻮﺑـﻪ .(۷۱/زﯾﺮا ،ﺟﺎﻣﻌـﻪای ﮐـﻪ در آن »اﺻـﻼح ﻣـﺪاوم« وﺟـﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﻣﻌـﺮض ﻓﺴـﺎد و ﻇﻠـﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻧـﺎﺑﻮدی ﻗـﺮار ﻧﻤـﯽﮔﯿـﺮد
)ﻫﻮد .(۱۱۷/اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼـﺒﺎن آن ﺑـﻪ ﻓﺴـﻖ و ﻓﺠـﻮر ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ و
رﻋﯿﺖ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻊ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺮدم را از ﻣﻨﮑﺮات دور ﻧﮑﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﻧـﺎﺑﻮدی
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )اﺳﺮاء.(۱۶/

 -۵-۲اﺻﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ
ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ،ﯾﮑﯽ از ﻋﺎمﺗﺮ ﯾﻦ ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓـﺮدی،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﯿﭻ دﯾﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻮل و ﻗﺮارﻫﺎﯾﯽ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﮐﺎری دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﻓﺮاد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺻـﻼ زﻧـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻌﻨـﺎ ﭘﯿـﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و
ﺳﻨﮓ روی ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺳـﺎس زﻧـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺧـﻮرد
)ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی .(۹: ۱۳۹۱ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﻫﻤﮕـﺎن
ﻻزم اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات اﺳﺖ )ﻣﺎﺋﺪه (۱/ﻟﺰوم ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ
در ردﯾﻒ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ،ﻣﻼﺋﮑﻪ ،اﻧﺒﯿﺎ ،ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻟـﺰوم اﻗﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﺎز و
ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﻘﺮه (۱۷۷/ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ﯾﮑـﯽ از وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ّﻣﺘﻘـﯿﻦ را
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﻘـﺮه۱۷۷/؛ ﻣﺆﻣﻨـﻮن۸/؛ ﻣﻌـﺎرج .(۳۲/در روز ﻗﯿﺎﻣـﺖ ﻧﯿـﺰ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات اﺳﺖ )اﺳﺮاء (۳۴/در اﯾﻦ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺆاﺧﺬه ،ﺑﯿﻦ ﻋﻬﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻋﻬﺪ ﺑـﺎ ﺑﻨـﺪﮔﺎن وی و ﻧﯿـﺰ در ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﻋﻬـﺪ ﻓﺮﻗـﯽ

ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻬﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻬﺪ اﮔﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻋﻬﺪی ﻣﯽﺑﻨـﺪد ،ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﭘﺎی ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻻزم اﺳﺖ )ﺗﻮﺑﻪ ۴/و .(۷

۲۵

 -۶-۲اﺻﻞ اﻣﺎﻧﺖ داری

اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن

در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﻠﻞ و اﻗﻮام ،ادای اﻣﺎﻧﺖ ﯾﮏ ارزش و ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ﯾﻚ ﺿﺪ ارزش
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت در ﺣﻮزه ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻫـﯿﭻ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در آن ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارد .ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ اﻣﺮی ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه
و زﺷﺖ و درﺳﺖﮐﺎری و اﻣﺎﻧﺖداری اﻣﺮی ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ )ﻣﺼـﺒﺎح ﯾـﺰدی:۱۳۹۱ ،
 .(۱۰۶در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ،اﻣﺮی
ﻻزم اﺳــﺖ )آلﻋﻤــﺮان۱۶۱/؛ ﻣﻌــﺎرج۳۲/؛ ﻣﺆﻣﻨــﻮن۸/؛ ﺑﻘــﺮه .(۲۸۳/ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌــﺎل در ﻗــﺮآن ﺑــﻪ
ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ اﻣـﺎﻧﺘﯽ را ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﺎﺣﺐ آن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨـﺪ )ﻧﺴـﺎء.(۵۸/
ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻻزم اﺳﺖ ،در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﻋﺎت ﻋﺪاﻟﺖ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻨﺎی رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ
در اﻣﺎﻧﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﺌﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداری اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑـﺮدن
وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺒﺎدی ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و اﺣﺘـﺮام ﻧﮕﺬاﺷـﺘﻦ ﺑـﻪ رﻫﺒـﺮی رﺳـﻮل
اﮐﺮم jﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اوﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﺤﺘـﺮم ﻧﺸـﻤﺮدن
ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان و ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ در ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم و ﺧـﺪﻣﺖ ﻧﮑـﺮدن ﺑـﻪ ﻣﻘﺘﻀـﺎی
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺳﻤﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣـﯽآﯾـﺪ و ﺗﻀـﯿﯿﻊ ﺣﻘـﻮق
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﺛﺮ ﺳﻮء ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﻮال و اﻋﺮاض و ﺣﻘﻮق ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن
آﻧﭽﻨﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن و ﺧﯿﺎﻧـﺖ ﺑـﻪ رﺳـﻮل ﺧـﺪاj
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ.(۱۶۲-۱۳۶ :۱۳۷۲ ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪه دار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﺪﻧﯽ اﺳـﻼﻣﯽ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﺨﺼﺺ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ اﻣﺎﻧﺖدار آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ
در ﻗﺼﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ hﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ hو ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺰاﻧـﻪ داری ﮐـﻞ

۲۶

ﻣﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ hو ﻧﯿﺰ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺑﺮای آوردن ﺗﺨﺖ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ
ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺮ دو اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻗﺼﺺ۲۶/؛ ﻧﻤـﻞ۳۹/؛ ﯾﻮﺳـﻒ .(۵۵ /ﻓﻘـﺪان ﻫـﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

 -۷-۲اﺻﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎل ﺣﻼل

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺮار ﻣﻌـﺎش و ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻣـﺎل ،ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﺠـﺎری ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه
ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺒﺎدل ﻣﺎل ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ )ﺑﻘـﺮه (۲۷۵/اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺼﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴـﯽ ﻣـﺎل دﯾﮕـﺮی را ﺑـﺪون رﺿـﺎﯾﺖ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺗﻤﻠﮏ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﺎ ﻣﺸـﺮوع اﺳـﺖ )ﺑﻘـﺮه۱۸۸/؛ ﻧﺴـﺎء ۲۹/و  (۱۶۱ﺗﺤﺼـﯿﻞ
ﺛﺮوت از ﻣﺴﯿﺮی ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﮔـﺮدش ﭘـﻮل و ﺗﻮﻟﯿـﺪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﻤـﯽﮔـﺮدد ،ﺣـﺮام اﺳـﺖ
)ﺑﻘﺮه ۲۷۵/و  ۲۷۶و ۲۷۸؛ روم (۳۹/ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،دادن رﺷﻮه ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺣﺮام اﺳـﺖ )ﺑﻘـﺮه (۱۸۸/ﺑـﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎر ﻣﻌـﯿﻦ ﯾـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ در ازای اﻧﺠـﺎم آن،
ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﻤﺪا ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧـﻮد ﻋﻤـﻞ ﻧﮑﻨـﺪ ﯾـﺎ ﺑـﺮای ﺗﻀـﯿﯿﻊ ﺣـﻖ
دﯾﮕﺮان ﯾﺎ اﺣﻘﺎق ﺑﺎﻃﻞ و اﺑﻄﺎل ﺣﻖ ،ﻣﺎﻟﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨـﺪ ،ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺣـﺮام ﺷـﺪه اﺳـﺖ و
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ.(۱۲ :۱۳۷۲ ،

 -۳رﮐﻦ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و اﻋﻤﺎل اراده ﻣﺮدم
 -۱-۳اﺻﻞ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن
ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺮای وﺿـﻊ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣـﺪﻧﯽ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در آن ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﯿﻨﺶ ﻗﺮآن ،اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻌـﯽ دارد ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ ﻣـﯽﮔـﺮدد )ﺑﻘـﺮه۳۰/؛ ص (۲۶/ﺳـﯿﺮ ﺗﮑـﺎﻣﻠﯽ ﺧﻠﻘـﺖ ﺑﺸـﺮ از
ﺟﻤﺎدی ،ﻧﺒـﺎﺗﯽ ،ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻔـﺲ ﻧﺎﻃﻘـﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﭼﻨـﺎن ﺟـﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣـﻞ اﺳـﺖ
)ﻣﺆﻣﻨﻮن۱۴/؛ ﺳـﺠﺪه۹/؛ ﺗـﯿﻦ (۴/ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮای آﻓـﺮﯾﻨﺶ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻮﺟـﻮدی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﮐﺒﺮﯾﺎﺋﯽ و »اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺆﻣﻨﻮن۱۴/؛ ﺻﺎﻓﺎت.(۱۲۵/
ﺑﻮدن وﺟﻮد اﻧﺴﺎن و ﺷﺮاﻓﺖ ﺳﺎﺣﺖ روﺣـﯽ آن ﮐـﻪ از ﺳـﻨﺦ روح
ﻗﺮآن از دو ﺳﺎﺣﺘﯽ ِ
اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺎدی آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ﺣﺠﺮ۲۹/؛ ص۷۲/؛ ﺳﺠﺪه (۹/ﺑﺮ اﺳﺎس دو

۲۷

اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن

ﺳﺎﺣﺘﯽ ﺑﻮدن وﺟﻮد اﻧﺴﺎن و ﺑﺮﺗﺮی ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑـﺮ دﯾﮕـﺮی ،ﮐﺮاﻣـﺖ وی ﻧﯿـﺰ دو ﮔﻮﻧـﻪ
اﺳﺖ .اول ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ )اﺳﺮاء (۷۰/در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺮاﻣـﺖ ،ﻫﻤـﻪ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧـﺪ.
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮاﻣﺘﯽ را از ﮐﺴﯽ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ارﺗﮑـﺎب
ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ آن را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴـﺎن داده
و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺮاﻓﺖ دارد.
اﯾﻦ ﺷﺮاﻓ ﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴـﺎن ﻟﺤـﺎظ ﮐـﺮده اﺳـﺖ از
ﯾﮏ ﺳﻮ روﺣﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﺒﺪ اﻧﺴﺎن دﻣﯿﺪه از ﺳﻨﺦ روح ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪه )ﺣﺠﺮ۲۹/؛ ص(۷۲/
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن را ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ ﺧـﻮدش ﻧﺴـﺒﺖ داده اﺳـﺖ )ص (۷۵/ﺗﺮﮐﯿـﺐ
ﺟﺴﻢ و روح اﻧﺴﺎن را در ﮐﻤﺎل اﻋﺘﺪال ﻗﺮار داده )ﺗﯿﻦ (۴/و ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑـﻪ
ﺧﻮد ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺆﻣﻨـﻮن (۱۴/آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﻣﺴﺨﺮ او ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ را ﺑﺮای او آﻓﺮﯾﺪه )ﺟﺎﺛﯿﻪ۱۳/؛ ﺑﻘﺮه (۲۹/و او را در زﻣﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧـﻮد ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ
)ﺑﻘﺮه (۳۰/ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮓ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿـﺮد
از ﭼﻨﺎن رﻓﻌﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ او ﺑـﻪ ﺳـﺠﺪه اﻓﺘﺎدﻧـﺪ
)ﺑﻘﺮه۳۴/؛ ص۷۳/؛ ﺣﺠﺮ (۳۰/ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻗﺮآن ﭼﻨﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ
اﻧﺴﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎه ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و زﻧﺪه ﮐﺮدن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زﻧﺪه ﮐـﺮدن
ِ
ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ )ﻣﺎﺋﺪه (۳۲/ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕـﺎه رﻓﯿـﻊ و ﻓﺮاﮔﯿـﺮی در ﻣـﻮرد اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ در ﻣﯿـﺎن
ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮی ﺑﺸﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دوم ﮐﺮاﻣﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﯾﺎ ارزﺷﯽ ،ﻣﻘﺼﻮد از ﭼﻨـﯿﻦ ﮐﺮاﻣﺘـﯽ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎلﻫـﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻤﺎن و ﻋﻤـﻞ ﺻـﺎﻟﺢ ﺧـﻮد ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﯽآورد )ﺣﺠـﺮات .(۱۳/اﯾـﻦ
ﮐﺮاﻣﺖ از ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ در وﺟﻮد آدﻣﯽ و ﺗﮑﺎﭘﻮ در ﻣﺴـﯿﺮ
رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل و ﺧﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﺘﺴـﺎﺑﯽ و اﺧﺘﯿـﺎری اﺳـﺖ و ارزش ﻧﻬـﺎﯾﯽ و
ﻏﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺮاﻣﺖ اﺳﺖ« )ر .ک .ﺟﻌﻔﺮی .(۲۷۹ :۱۳۸۰ ،اﺳـﻼم ﺿـﻤﻦ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ
ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن ،ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻤـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺪا و ﻋﻤـﻞ ﺻـﺎﻟﺢ را ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ )آلﻋﻤﺮان۶۴/؛ ﻧﺴﺎء۶۱/؛ ﻣﺎﺋﺪه۱۰۴/؛ اﻧﻌﺎم۱۵۱/؛ ﻓﺎﻃﺮ۱۰/؛ ﻣﻨـﺎﻓﻘﻮن (۸/در ﭘﺮﺗـﻮ اﯾﻤـﺎن و
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﻧﺤﻞ.(۹۷/

 -۲-۳اﺻﻞ اﺧﺘﯿﺎر و آزادی
۲۸

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻣﺨﺘﺎر و آزاد ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﯿﺎن راهﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی اوﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ،ﯾﮑﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن ﺑﮕﯿﺮد
)رﺟﺒﯽ .(۱۷۰ :۱۳۸۵ ،اراده اﻟﻬﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ،راه ﺣﻖ
را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ )اﻧﺴﺎن۳/؛ ﮐﻬﻒ .(۲۹/در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از اﻣﺘﺤـﺎن و آزﻣـﺎﯾﺶ اﻧﺴـﺎن ﺳـﺨﻦ رﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ )ﮐﻬﻒ۷/؛ ﻣﺤﻤﺪ۳۱/؛ اﻧﺒﯿﺎ۳۵/؛ ﻫﻮد (۷/اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﻣﻮرد آزﻣﻮن اﻟﻬﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ
»ﻣﺨﺘﺎر« ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﭽﻪ را دوﺳﺖ دارد ،اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﺎﯾـﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،اﻧﺬار در ﻣﻮرد ﻓﺮﯾـﺐ ﻧﺨـﻮردن از دﻧﯿـﺎ )ﻟﻘﻤـﺎن۳۳/؛ ﻓـﺎﻃﺮ(۵/؛ ﻧﮑـﻮﻫﺶ و
وﻋﺪه ﻋﺬاب ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻘﯿﻦ و ﮐﻔـﺎر )ﺗﻮﺑـﻪ (۶۸/و ﺗﺒﺸـﯿﺮ ،ﻣـﺪح و وﻋـﺪه ﭘـﺎداش ﺑـﻪ
ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ )ﻧﺴﺎء ۹۵/و ۱۲۲؛ ﻣﺎﺋﺪه۹/؛ ﺗﻮﺑـﻪ۷۲؛ ﻓـﺘﺢ (۲۹/ﻫﻤـﻪ دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ ﻣﺨﺘـﺎر ﺑـﻮدن اﻧﺴـﺎن از
دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم دارد .اﮔﺮ اراده اﻟﻬﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺟﺒﺎر اﯾﻤـﺎن ﺑﯿﺎورﻧـﺪ و از ﺣـﻖ
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ اﺑﻨﺎی ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ )اﻧﻌﺎم ۳۵/و ۱۰۷؛ ﻣﺎﺋﺪه۴۸/؛ ﻫﻮد۱۱۸/؛
ﺷﻮری۸/؛ ﻧﺤﻞ (۹۳/در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺒﻮد.
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن اﻧﺴـﺎن ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ دارد؛ اﻣـﺎ ﺑـﺎ اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﺗﻔـﻮﯾﺾ اﻓﻌـﺎل
اﺧﺘﯿــﺎری اﻧﺴــﺎن ،ﺑــﻪ ﺧــﻮد وی ﻧﯿــﺰ ﺻــﺮﯾﺤﺎ ﻣﺨــﺎﻟﻒ اﺳــﺖ )ﻣﺎﺋــﺪه۶۴/؛ ﯾــﻮﻧﺲ ۶۱/و ۱۰۰؛
ﺗﮑﻮﯾﺮ (۲۹/از ﻣﺠﻤﻮع آﯾﺎت ﻗﺮآن درﺑﺎره ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ،ﻋﻠﻢ ،اراده و ﻗـﺪرت ﻣﻄﻠـﻖ ﺧـﺪا و ﻧﯿـﺰ
ارﺳﺎل رﺳﻞ ،ﺛﻮاب و ﻋﻘـﺎب و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺴـﺎن در ﻣـﻮرد اﻋﻤـﺎل ﺧـﻮد ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻃﻮل ﻓﺎﻋﻠﯿـﺖ اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻓﻌـﺎل اﺧﺘﯿـﺎری
اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻫﻢ ﻓﻌﻞ ﺧﺪا و ﻫﻢ ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎن ،ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا و ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮق اﻧﺴﺎن اﺳـﺖ
)ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی.(۱۰۶-۱۲۴ :۱۳۷۲ ،

 -۳-۳اﺻﻞ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﺘﯿﺰی

ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻗﺮآن ﺑﺮ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن؛ در ُﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﻧﻔـﯽ اﺳـﺘﺒﺪاد
اﺳﺖ .ﭼﻮن اﺳﺘﺒﺪاد ﺿﺪ ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﯿـﺮ hﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪ ﺧـﻮد
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را آزاد آﻓﺮﯾـﺪه و ﻧﺒﺎﯾـﺪ اﻧﺴـﺎن ،ﺑﻨـﺪۀ ﻫـﯿﭻ ﺑﻨـﺪهای ﺑﺎﺷـﺪ
)اﻧﺼﺎرﯾﺎن:۱۳۷۸ ،ﻧﺎﻣﻪ (۳۱/ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺎ وﻗﺘـﯽ اﻧﺴـﺎن ،اﺳـﯿﺮ ﯾـﮏ ﻗـﺪرﺗﯽ ﺑﺎﺷـﺪ،

۲۹

اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺳـﺖ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸـﺪ .ذﻫـﻦ اﺳـﺘﺒﺪاد زده ،ﻫﻤـﺎن ﭼﯿـﺰی را ﺣـﻖ ﻣـﯽﭘﻨـﺪارد ﮐـﻪ
اﺳﺘﺒﺪادﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ )ﻏـﺎﻓﺮ (۲۹/ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ،ﺣﻀـﺮت ﻣﻮﺳـﯽ در
آﻏﺎز ﻗﯿﺎم ﺧـﻮﯾﺶ ،ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ ﺗﻮﺣﯿـﺪ و رﻫـﺎﯾﯽ از ﻋﺒﻮدﯾـﺖ ﻏﯿـﺮ ﺧـﺪا ﻓـﺮا ﻣـﯽﺧﻮاﻧـﺪ
)دﺧﺎن .(۱۸/ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ از ﻏﯿـﺮ ﺧـﺪا )ﻧﺤـﻞ۳۶/؛ زﻣـﺮ۱۷/؛ زﺧـﺮف (۲۶/ﻫـﯿﭻ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ،اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺠﺒـﻮر ﮐﻨـﺪ )آلﻋﻤـﺮان.(۶۴/
اﯾﻦ اﺻﻞ اﻋﺘﻘﺎدی ،اﺻﻞ آزادی ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی ﺣﻖ ﻧﺪارد اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻠﺘﯽ را از آزادی ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ )ﺧﻤﯿﻨﯽ.(۳۸۷-۳۸۸ /۵ :۱۳۸۵ ،
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﺣﻖ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻋﻘﯿـﺪه و ﺑﯿـﺎن ﻗﺎﺋـﻞ ﻧﯿﺴـﺖ.
َ
ُ
ََ
ﺗﻔﮑﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﴿أﻧـﺎ َر ﱡﺑﮑـﻢ اﻷ ْﻋﻠـﯽ﴾
)ﻧﺎزﻋـﺎت» (۲۴/ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ!« ﺑﺎﯾﺪ از او اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮد ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او ﺑـﺮای
ﻣﺮدم ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد ،ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدن ﻧﻬﻨﺪ )ﻏﺎﻓﺮ۲۹/؛ اﻋﺮاف۱۲۳ /؛ ﻃﻪ۷۱/؛ ﺷﻌﺮاء.(۴۹/
اﺳﺘﺒﺪاد ،ﻗﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺮاد را ﻫﺪف ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﺳﺘﮕﺎه ادراﮐـﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ آﻧـﺎن را
ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺗﻔﮑﺮ را از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد )ﻏﺎﻓﺮ۲۹/؛ اﻋﺮاف۱۲۳/؛ ﻃﻪ۷۱/؛
ﺷﻌﺮا.(۴۹/
ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮدن ﺗﻌﻘﻞ اﻓﺮاد ﻫﻤﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣـﺮدم اﺳـﺖ )زﺧـﺮف .(۵۴/ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪﮔﯽ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠـﻖ از ﺣـﺎﮐﻢ ﻣﺴـﺘﺒﺪ اﺳـﺖ )زﺧـﺮف۵۴/؛ ﻫـﻮد (۵۹/ﭼـﻮن وﻗﺘـﯽ
ﻣﻼکﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮود ،ﻣـﺮدم دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺎر ﻏﯿـﺮ اﺧﻼﻗـﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد )زﺧﺮف۵۴/؛ روم.(۱۰/
اﺳﻼم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺘﺒﺪاد ،ﻫﻢ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ و ﻫﻢ ﻧﻈـﺎرت ﺑﯿﺮوﻧـﯽ را ﺑـﻪﮐـﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﺳـﻮ ،ﺑـﺮای رﻫﺒـﺮی ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻـﯽ ﻣﻘـﺮر ﻧﻤـﻮده )ص۲۶/؛
ﺑﻘﺮه (۱۲۴/و راﺑﻄﻪ رﻫﺒﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رأﻓﺖ ،ﻣﺤﺒﺖ و ﻟﻄﺎﻓﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻗـﺮار داده
اﺳــﺖ )آلﻋﻤــﺮان۱۵۹/؛ اﻧﻔــﺎل (۶۳/از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ،ﻧﻈــﺎرت ﻫﻤﮕــﺎﻧﯽ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﺑــﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌـﺮوف و ﻧﻬـﯽ از ﻣﻨﮑـﺮ )آلﻋﻤـﺮان۱۰۴/؛
اﻋﺮاف (۱۵۷/و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )آلﻋﻤﺮان۱۵۹/؛ ﺷﻮری (۳۸/را
ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻓﺘﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

 -۴-۳اﺻﻞ ﺷﻮری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد
۳۰

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

در ﺟﺎﻣﻌﻪ آرﻣﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،در ﭼﺎرﭼﻮب
اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻣـﺮدم ﻻزم اﺳـﺖ از ﺗﺒﻌﯿـﺖ ﻫﻮاﻫـﺎی ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ ﭘﺮﻫﯿـﺰ
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ )ﺑﻘـﺮه۱۴۵/؛ آلﻋﻤـﺮان۷۹/؛ ﻧﺴـﺎء۱۰۵/؛ رﻋــﺪ۳۷/؛ ﻣﺎﺋـﺪه۴۴/ﺗـﺎ۵۰؛ ص (۲۶/و ﻫـﯿﭻ ﮐــﺲ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ اﻟﻬﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ )اﺣﺰاب (۳۶/از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﺼﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای ﺗـﺪﺑﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺸـﻮرت ﮔـﺮدد )آلﻋﻤـﺮان۱۵۹/؛ ﺷـﻮری.(۳۸/
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﺣﮑـﺎم
اﻟﻬﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮕﺮدد )اﺣﺰاب .(۳۶/ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﺮز ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫـﺎی ﻣـﺮدم اﺳـﺖ .ﻣﺤﺘـﻮای
ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﺤﺪود ﻣـﯽﮔـﺮدد و ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﻫـﺮ آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ ﻣـﺮدم
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ اﺳـﻼم،
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ )ﻣﻄﻬﺮی۳۳۰/۲۴ :۱۳۸۶ ،؛ ﻫﻤﻮ.(۲۴۳/۲ :۱۳۸۵ ،
ﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑـﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧـﻮ ﯾﺶ ﺣـﺎﮐﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻪ )اﻧﺴـﺎن۳/؛
اﻧﻔﺎل۵۳/؛ رﻋﺪ (۱۱/و ﺑﻪ او اﺟـﺎزه ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣـﺖ داده اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ اﻧﺴـﺎن ﺣـﻖ ﻧـﺪارد،
زﻧــﺪﮔﯽ ﺧــﻮد را ﺑــﺮ ﻣــﺪار ﺷــﺮ ﯾﻌﺖ ﮔﺮ ﯾ ـﺰی و دوری از دﺳــﺘﻮرات اﻟﻬــﯽ ﺗﻨﻈــﯿﻢ ﮐﻨــﺪ
)اﺣﺰاب۳۶/؛ ﮐﻬﻒ۲۸/؛ ﻣﺎﺋﺪه.(۴۴-۵۰/
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺑـﻪ اراده اﻟﻬـﯽ اﺳـﺖ و اﮔـﺮ ﻏﯿـﺮ از ﺧـﺪای
ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕـﺮی وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﻮﺟـﺐ ﻓﺴـﺎد و ﻧـﺎﺑﻮدی ﻋـﺎﻟﻢ ﻣـﯽﮔـﺮدد
)اﺳﺮاء۴۲/؛ اﻧﺒﯿﺎ۲۲/؛ ﻣﺆﻣﻨﻮن(۹۱/؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻤـﺎم ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑـﻪ اراده
اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدد )ﻣﺎﺋﺪه۴۴/ﺗﺎ۵۰؛ ﻧﺴﺎء۱۰۵/؛ اﻧﻌﺎم۵۷/؛ ﺣﺞ ،۴۱/ص۲۶/؛ ﯾﻮﺳﻒ ۴۰/و  (۶۷و اﮔـﺮ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺸﺄ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺎم آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ
ﻫــﻢ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺧــﻮرد )ﻣﺆﻣﻨــﻮن .(۷۱/ﭼــﻮن اﮐﺜﺮﯾــﺖ ﻣــﺮدم ﺗــﺎﺑﻊ ﮔﻤــﺎن ﻫﺴــﺘﻨﺪ )اﻧﻌــﺎم۱۱۶/؛
ﯾﻮﻧﺲ (۳۶/و ﻫﻮای ﻧﻔﺲ را ﺑﺮ ﺣﻖ ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ )ﻣﺎﺋـﺪه۴۹/؛ ص (۲۶/و در ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ )ﯾﻮﻧﺲ.(۳۲/
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺻـﻞ واﺑﺴـﺘﮕﯽ اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﻫﻤـﻪ اﺑﻌـﺎد
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن )روم (۳۰/ﻫﯿﭻ
)ﻓﺎﻃﺮ۱۵/؛ ﻣﺆﻣﻨﻮن (۸۸/و ﻧﯿﺰ
ِ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،

 -۵-۳وﺣﺪت اﻣﺖ اﺳﻼم و ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت
در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮑـﯽ از ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ،وﺣـﺪت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ »اﻣﺖ واﺣﺪه« اﺳﺖ .ﻫـﺮ ﭼﻘـﺪر اﻧﺴـﺠﺎم ،اﺗﺤـﺎد و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻗﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺖﻫﺎی
اﻟﻬﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻓـﯽ در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪ ،ﻣﻮﺟـﺐ
ﺷﮑﺴﺖ آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﮔﺮدد )اﻧﻔﺎل.(۴۶/

۳۱

اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن

ﻣﻼک ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﺣﻖ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۷۸ :۱۳۸۶ ،
از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اراده اﻟﻬﯽ ﺑﺮ اراده ﻣﺮدم ﻣﻘـﺪم اﺳـﺖ .ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﺳﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دارد ،از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻫﻤﻪ ﺣـﺎل
ﭘﯿﺮو ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻖ ،را ﻣﺤﮑـﻮم ﻫـﯿﭻ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ و آرﻣـﺎن دﯾﮕـﺮی ﻧﮑﻨـﺪ .در اﻋﻤـﺎل ﺧـﻮد
ﻣﺼﺎﻟﺢ واﻗﻌﯽ را ﻣﻼک ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﺧـﻼف ﻣﯿـﻞ او ﺑﺎﺷـﺪ .در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺣﺴﺐ واﻗﻊ ﺑﻪ ﺻـﻼح ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ؛ اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ
ﺧﻮاﺳــﺖ اﮐﺜﺮﯾــﺖ ﯾــﺎ اﺗﻔــﺎق ﻣــﺮدم ﺑﺎﺷــﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ .(۹۰-۹۱/۱ :۱۳۸۸ ،ﻓــﺎراﺑﯽ ﻣﺸــﺮوﻋﯿﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖ اﻟﻬﯽ در رأس آن و اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑـﺎ اراده ﺗﺸـﺮﯾﻌﯽ
اﻟﻬـﯽ ﻣــﯽداﻧــﺪ )ﻓــﺎراﺑﯽ۵۰ :۱۹۸۶ ،؛ ﻫﻤـﻮ۱۹۲ :۱۳۷۱ ،؛ ﻫﻤــﻮ .(۱۲۵ :۱۹۹۵ ،از ﻧﻈــﺮ اﺑﻦﺳــﯿﻨﺎ ﻧﯿــﺎز
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ،ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺑﻌـﺎد
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ِ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دﯾـﻦ اﺳـﺖ .اﺟـﺮای ﺷـﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺪون ﮐـﺎرﮔﺰار ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ
ِ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻨﺼﻮب از ﻃﺮف ﺧـﺪا ﺑﺎﺷـﺪ ،اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺑـﯿﻦ ﻣـﺮدم ﮐـﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ .(۴۵۴-۴۵۱/۳ :۱۳۷۵ ،از ﻧﻈـﺮ ﻣﻼﺻـﺪرا ﻫﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﻧﺒـﻮت ،روح
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺰ روح ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺪون دﯾﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺟﺴﺪ ﺑﺪون روح
اﺳﺖ .ﺧﻮاه ﻋﻘﻞ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ و ﮐﺸﻒ ﺑﺎﯾـﺪ و ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﮐـﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻏﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺒﺪ و ﺷـﺮﯾﻌﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ
َ
ﻣﻮﻻﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻋـﺎﻟﻢ ،ﺗـﺎﺑﻊ ﺑـﺎﻃﻦ و ﻣﺤﺴـﻮس در
ﻇﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺟﺰء ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ )ﻣﻼﺻﺪرا.(۳۶۴-۳۶۶ :۱۳۶۰ ،

۳۲

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،اﺧﺘﻼف و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻼی آﺳـﻤﺎﻧﯽ اﺳـﺖ
)آلﻋﻤﺮان۱۰۳/؛ اﻧﻌـﺎم .(۶۵/در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺒﺖ و اﻟﻔـﺖ ،اﺗﺤـﺎد و اﻧﺴـﺠﺎم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﻌﻤـﺖ
اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﻧﺸﺎط را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ )آلﻋﻤﺮان.(۱۰۳/
اﺳﻼم »داراﻟﺴﻼم« و ﻣﻨﺎدی ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ اﺳـﺖ و ﻫﻤـﻪ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺻـﻠﺢ و
دوﺳﺘﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﯾـﻮﻧﺲ (۲۵/ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮ وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻮر وﻻﯾﺖ اﻟﻬﯽ
و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارد )آلﻋﻤﺮان۱۰۳/؛ اﻧﺒﯿـﺎء۹۲/؛ ﺣـﺞ۷۸/؛ ﻣﺆﻣﻨـﻮن .(۵۲/دﯾـﻦ
اﺳﻼم دﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ،ﺑﺮﻫﺎن ،داﻧﺎﯾﯽ و ﺑﺼـﯿﺮت اﺳـﺖ )ﻧﺤـﻞ (۱۲۵/از اﯾـﻦرو ،اﻫـﻞ
ﮐﺘﺎب را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و اﺳﻼم ،دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )آلﻋﻤﺮان (۶۴/و ﮐﺴﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﺧﺘﻼف اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﻧﻌﺎم.(۱۵۹/
در ﺑﯿﻨﺶ ﻣﮑﺘﺒﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم ،ﻣﺮز »اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ«» ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ،ﺗﺤﻘﻖ »اﻣﺖ« واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻﮔـﺎه در ﺣﺼـﺎر آن
َ
ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺘﺮاک اﻓﺮاد در ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ُﻣﻘ ّ ِﻮم ﻣﻔﻬـﻮم »اﻣـﺖ«
اﺳﺖ )اﻧﺒﯿﺎ۹۲/؛ ﻣﺆﻣﻨﻮن .(۵۲/ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺷﻌﺎع ﺑﺎور دﯾﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،اﻋﻀـﺎی
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺴﺘﻪ )ﻧﺴﺎء۲۵/؛ آلﻋﻤـﺮان (۱۹۵/ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﺮادران ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ رﻧﺞ و ﺷﺎدی ﻣﺆﻣﻦ دﯾﮕﺮ را رﻧﺞ و ﺷﺎدی ﺧﻮد ﺑﺪاﻧـﺪ )ﺣﺠـﺮات (۱۰/و ﻫـﺮ ﻧـﻮع
اﻣﺘﯿﺎز ﻏﯿﺮ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺛﺮوت ،ﻗﺪرت ،ﻧﮋاد ،وﻃﻦ و ﻏﯿـﺮه را ﻧﺎﻣﺸـﺮوع اﻋـﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻏﺎﻓﺮ۴۰/؛ ﻗﺼﺺ۶۷/؛ ﻃﻪ۸۲/؛ ﻣﺮﯾﻢ۶۰/؛ ﻧﺤﻞ.(۹۷/
ُ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻟﻔـﺖ و وﺣـﺪت در ﻣﯿـﺎن آﺣـﺎد
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ،ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺮآن
در ﺑﺎب رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ داراﻻﺳـﻼم و داراﻟﮑﻔـﺮ اﺳـﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از دﯾﻦ اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ »داراﻟﮑﻔﺮ« ﺑﺮ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ.
ﮔﺮوه اول » ُ
داراﻟﻬﺪﻧﻪ« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺣـﺎل ﺟﻨـﮓ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و
اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮ ﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ و رﻓﺘﺎر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑـﺎ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮب اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل ،رواﺑـﻂ ﺣﺴـﻨﻪ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ از اﻋﺘـﺪال ﺧـﺎرج و
ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮدد )ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ (۸/ﮔﺮوه دوم »داراﻟﺤﺮب« اﺳـﺖ ﯾﻌﻨـﯽ ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺻﺪد اﯾﺬاء دﯾﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و اﺿﺮار ﺑﻪ ﻣﺎل و ﺟﺎن آﻧﺎن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ از

ﮐﻔﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺰﺟـﺎر و دﺷـﻤﻨﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ
آﻧﻬﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻓﺮﻣـﺎن اﻟﻬـﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﻔﺎر ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﻠﺒـﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐﻨﻨـﺪ ،در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت از
ﮔﺮوه آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ )ﻣﺎﺋﺪه۵۱/ﺗﺎ۵۷؛ ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ.(۹/
ُ
ﻗــﺮآن ﮐــﺮﯾﻢ ،ﺧﻠــﻖ ﻧﯿﮑــﻮ و ﺣﺴــﻦ ﻣﻌﺎﺷــﺮت ﭘﯿــﺎﻣﺒﺮ اﮐــﺮم jﺑــﺎ ﻣــﺮدم را ﯾﮑــﯽ از
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺟـﺬب ﻣـﺮدم ﺑـﻪ اﺳـﻼم ﮔﺮدﯾـﺪ
)آلﻋﻤﺮان (۱۵۹/اﺳﻼم ﻋﺪاﻟﺖ ورزی و ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻫـﺮ ﮐﺴـﯽ را ﺗﺤﺴـﯿﻦ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
)ﺑﻘﺮه۸۳/؛ ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ۸/؛ ﺣﺠﺮات۱۳-۹/؛ ﻣﺎﺋﺪه (۴۲/و ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از
ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ،ﺳﺨﻨﺸﺎن را ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ،ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ )ﺣﺞ۲۴/؛ اﺳـﺮاء۲۳/؛ ﺑﻘـﺮه۸۳/؛
ﻧﻤﻞ۲۲/؛ ﻧﺴﺎء۹/؛ اﺣﺰاب.(۷۰/

۳۳

 -۶-۳اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل
اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن

اﺳﺘﻘﻼل ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺳـﺎزی و ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﻔــﻮذی آﻧﻬــﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨــﺪ در ﺟﻬــﺖ ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﺧــﻮد و ﻋﻠﯿــﻪ ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﺳــﻼﻣﯽ ،دﺳــﺘﮕﺎه
ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را در ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻔﻌﺎل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ،آﯾﻪ ﻧﻔﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﺳـﺖ )ﻧﺴـﺎء(۱۴۱/
ﻧﻔﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻃﻼق دارد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻫـﯿﭻ ﻗـﺪرت ﺧـﺎرﺟﯽ در ﻫـﯿﭻ ُﺑﻌـﺪی ﺑـﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ زواﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد ،اﺳﺘﻘﻼل
آن ﻫﻢ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ُﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ )ﻣﺎﺋـﺪه۴۸/؛
اﻧﻌﺎم(۱۰۶/؛ اﻗﺘﺼﺎدی )ﺑﻘﺮه(۱۴۴/؛ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﻧﺴﺎء۵۹/؛ ﻧﻮر (۳۵/و ﻧﻈﺎﻣﯽ )اﻧﻔـﺎل (۶۰/ﻣﺴـﺘﻘﻞ از
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﻼم ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ از دﯾﮕﺮان ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ واﺑﺴـﺘﮕﯽ
ﻋﻠﻤﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ )ﺗﻮﺑﻪ.(۱۲۲/
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳـﺘﻮاری ،ﺧﻮدﮐﻔـﺎﯾﯽ و اﺳـﺘﻘﻼل ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﻼﻣﯽ را ﺑـﻪ ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺗﺸـﺒﯿﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﮐﺮده و روی ﭘﺎی ﺧﻮد اﯾﺴـﺘﺎده و ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﮕﻔﺘﯽ ﮐﻔـﺎر ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)ﻓﺘﺢ (۲۹/اﺳﺘﻘﻼل ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،

ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﻘﺮه.(۱۵۰/

۳۴

اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮدﺑﺎوری اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ
و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﺮﺻـﻪ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮآن »اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎز
و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨـﺪ،
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرتﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ،ﺳﺴﺘﯽ و ﺣﻘﺎرت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد )آل ﻋﻤﺮان۱۳۹/
و ۱۶۴؛ ﺟﻤﻌﻪ۲/؛ ﻣﺤﻤﺪ.(۳۵/

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺻﻮل ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﻼﻣﯽ ،وﺟـﻮه ﺗﻤـﺎﯾﺰ آن ﺑـﺎ ﺟﻮاﻣـﻊ دﯾﮕـﺮ ،آﺷـﮑﺎر
ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ اﺻﻮل ﻓﺮاﺗﺮ از زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن ،ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﻮﻣﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﯿـﺎدیﺗـﺮﯾﻦ
اﺻﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ وﻻﯾﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﮑـﻮﯾﻦ
ﺑﺮ ﻣﺪار وﻻﯾﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﺗﻘﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ ﻣـﺪار وﻻﯾـﺖ اﻟﻬـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
اﻧﺒﯿﺎی اﻟﻬﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ وﻻﯾﺖ اﻟﻬﯽ و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس رﮐﻦ وﻻﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺸـﺮﯾﻌﯽ ،ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀـﯿﻠﺖ ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در
ُ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺮب و رﺿﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ داﻧـﺶ و ﺧـﺮدورزی دو ﺑـﺎل
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭼﺘﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ .ﭼـﻮن ﻫﻤـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ در ﻫـﺮ
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺳﺎس ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮ ﻣـﺪار ﻋـﺪاﻟﺖ اﺳـﺖ.
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﺤﻘـﻖ ﻓﻀـﺎﯾﻞ را ﻓـﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﺮورت ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ،ﻣـﺮاودات اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﻣﺴـﺘﺤﮑﻢ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .اﺻـﻞ اﻣـﺮار
ﻣﻌﺎش ﺣﻼل ،ﺳﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رواﺑﻂ ﻧﺎ ﺳـﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ
اﺻﻞ اﻣﺎﻧﺖ داری ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻣﺎﻧـﺖ
اﻟﻬﯽ ﺑﻪ اﻫﻠﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن ،ﻣﯽﺳﭙﺎرد.
رﮐﻦ ﺳﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎن در ﺧﻠﻘﺖ
و ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم ﻣﺆﻣﻦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺴﺎن از ﯾﮏ

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل اراده ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ دارد .ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺴـﺎن
ﻫﺮ دو ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن دارای ﭼﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ دارد ،ﻫﺮ
دو ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ اﻟﻬﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ اﻧﺴـﺎن ،آزادی اﻧﺪﯾﺸـﻪ ،ﻟـﺰوم
ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﻧﻔﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺣﻔﻆ وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻫﺘﻤﺎم اﺳﻼم ﺑـﻪ ﺣﻀـﻮر ﻣـﺮدم و ﻧﻘـﺶ آﻓﺮﯾﻨـﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺻـﺤﻨﻪ
اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ.

۳۵

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

k

اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن

 .۱اﻧﺼﺎرﯾﺎن ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﯿﺎم آزادی.۱۳۷۸ ،
ّ
 .۲اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده آﻣﻠﯽ ،ﻧﺒﯽاﻟﻠﻪ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻨﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه.۱۳۷۷ ،
 .۳اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﺸﻔﺎ ،اﻻﻟﻬﯿﺎت ،ﺗﺼﺤﯿﺢ :ﺳﻌﯿﺪ زاﯾﺪ ،ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺒﺔ آﯾﺔ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽﻧﺠﻔﯽ۱۴۰۴ ،ق.
 .۴ـــــ  ،اﻻﺷـﺎرات واﻟﺘﻨﺒﯿﻬـﺎت ،ﺷـﺮح ﺧﻮاﺟـﻪ ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳـﯽ و ﻗﻄﺐاﻟـﺪﯾﻦ رازی ،ﭼـﺎپاول ،ﻗـﻢ،
ﺑﻼﻏﺖ.۱۳۷۵ ،
 .۵اﺑﻦﺧﻠﺪون ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺑﻦﺧﻠـﺪون ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﺤﻤـﺪﭘﺮوﯾﻦ ﮔﻨﺎﺑـﺎدی ،ﭼـﺎپ دوازدﻫـﻢ ،ﺗﻬـﺮان،
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۸۸ ،
 .۶اﺑﻦﺷﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧﯽ ،ﺣﺴﻦﺑﻦﻋﻠﯽ ،ﺗﺤﻒاﻟﻌﻘﻮل ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.۱۴۰۴ ،
 .۷ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم و ﻏﺮب ،ﺗﻬﺮان ،دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۰ ،
 .۸ـــــ  ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺮو ﻓﺮﻫﻨﮓﭘﯿﺸﺮو ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻋﻼﻣﻪﺟﻌﻔﺮی.۱۳۷۹ ،
 .۹ﺟﻮادیآﻣﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﺧﻼق ﮐﺎرﮔﺰاران ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﺟﺎء.۱۳۷۲ ،
 .۱۰ـــــ  ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ اﺳﺮاء.۱۳۷۵ ،
 .۱۱ﺟﻮان آراﺳﺘﻪ ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ ،ﻗﻢ ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب.۱۳۸۶ ،
 .۱۲ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺣﺴﻦ ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آلاﻟﺒﯿﺖ .۱۴۰۹ ،
 .۱۳ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﺎت ،ﺳﺎﯾﺖwww. kHAMENEI. IR :
 .۱۴ﺧﻤﯿﻨﯽ ،روحاﻟﻠﻪ ،ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.۱۳۸۵ ،
 .۱۵ـــــ  ،وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ،ﭼﺎپ ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮآﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.۱۳۸۸ ،
 .۱۶رﺟﺒﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ،اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.۱۳۸۵ ،
 .۱۷ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ،رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۲ ،
 .۱۸ـــــ  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺎﺋﻞ ،ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪﻫﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ،ﭼﺎپاول ،ﻗﻢ ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب.۱۳۸۷ ،
 .۱۹ـــــ  ،ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺗﺸﯿﻊ ،ﺑﻪاﻫﺘﻤﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﯾﻌﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺸﯿﻊ.۱۳۸۶ ،
 .۲۰ـــــ  ،اﻟﻤﯿﺰان ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن.۱۳۷۱ ،
 .۲۱ـــــ  ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪﻫﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب.۱۳۸۸ ،

۳۶

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

 .۲۲ـــــ  ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﻮﺳﻮی ،ﻗﻢ ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۴ ،
 .۲۳ـــــ  ،رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺸﯿﻊ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب.۱۳۸۷ ،
 .۲۴ـــــ  ،ﻣﺮزﺑﺎن وﺣﯽ و ﺧﺮد ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب.۱۳۸۱ ،
 .۲۵ﻃﺒﺮﺳﯽ ،اﺣﻤﺪﺑﻦﻋﻠﯽ ،اﻹﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﯽأﻫﻞ اﻟﻠﺠﺎج ،ﭼﺎپ اول ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ.۱۴۰۳ ،
 .۲۶ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺣﺴﻦ ،اﻟﻐﯿﺒﺔ ،ﻣﺼﺤﺢ ﻋﻠﯽاﺣﻤﺪ ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ ،داراﻟﻤﻌﺎرفاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.۱۴۱۱ ،
 .۲۷ﻋﺎﻣﻠﯽ )ﺷﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ( ،ز ﯾﻦاﻟﺪﯾﻦﺑﻦﻋﻠـﯽ ،اﻟﺮوﺿـﺔ اﻟﺒﻬﯿـﺔ ﻓـﯽ ﺷـﺮح اﻟﻠﻤﻌـﺔاﻟﺪﻣﺸـﻘﯿﺔ ،ﻣﺤﻘﻖ/ﻣﺼـﺤﺢ:
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮ ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ داوری.۱۴۱۰ ،
 .۲۸ـــــ  ،ز ﯾﻦاﻟﺪﯾﻦﺑﻦﻋﻠﯽ ،ﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺮﯾﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺿﺎ ﻣﺨﺘﺎری ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺐ اﻻﻋﻼم اﻻﺳـﻼﻣﯽ،
.۱۳۷۲
ّ
 .۲۹ﻓﺎراﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﻠﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻤﺸﺮق.۱۹۸۶ ،
 .۳۰ـــــ  ،آراء اﻫﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ و ﻣﻀﺎداﺗﻬﺎ ،ﺷﺮح و ﺗﻌﻠﯿﻖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻠﺤﻢ ،ﭼـﺎپاول ،ﺑﯿـﺮوت ،ﻣﮑﺘﺒـﺔ
اﻟﻬﻼل.۱۹۹۵ ،
 .۳۱ﻓﺎراﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺤﻤﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪﻧﯿﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ وﺣﺎﺷﯿﻪ ،ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ ﺳﺠﺎدی ،ﭼﺎپدوم ،ﺗﻬـﺮان ،وزارت
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۱ ،
 .۳۲ﻣﺼﺒﺎحﯾﺰدی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،رﺳﺘﮕﺎران ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﻧﮕﺎرش ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻧﺎدری ﻗﻤﯽ ،ﭼـﺎپ ﭼﻬـﺎرم ،ﻗـﻢ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.۱۳۹۱ ،
 .۳۳ـــــ  ،ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن :ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ در راه ﺣﻖ.۱۳۷۲ ،
 .۳۴ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﺻﺪرا ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر اﺳﺘﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮ ی ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۶ ،
 .۳۵ـــــ  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر اﺳﺘﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮ ی ،ﭼﺎپ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺪرا.۱۳۸۵ ،
 .۳۶ﻣﻔﯿﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ،اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻢ.۱۴۱۰ ،
 .۳۷ﻣﮑﯽﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﻣﺼﺤﺢ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی ﺣﮑﯿﻢ ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺒـﺔاﻟﻤﻔﯿـﺪ،
ﺑﯽﺗﺎ.
 .۳۸ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭼﺎپ ﺳﯽ و دوم ،ﺗﻬﺮان ،دار اﻟﮑﺘﺐاﻷﺳﻼﻣﯿﺔ.۱۳۷۴ ،
 .۳۹ﻣﻼﺻﺪرا ﺷﯿﺮازی ،ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ،اﻟﺸـﻮاﻫﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿـﺔ ،ﺗﻌﻠﯿﻘـﻪ ﻣﻼﻫـﺎدی ﺳـﺒﺰواری ،ﺗﺼـﺤﯿﺢﺳـﯿﺪ
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ دوم ،ﻣﺸﻬﺪ ،اﻓﺴﺖ ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.۱۳۶۰ ،
 .۴۰ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ،ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ،ﺗﻬﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻷﺳﻼﻣﯿﻪ.۱۳۶۵ ،
 .۴۱ﻧﺮاﻗﯽ ،اﺣﻤﺪ ،ﻋﻮاﺋﺪ اﻷﯾﺎم ،ﻗﻢ ،ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ.۱۴۰۸ ،
 .۴۲ﻧﻮری ،ﻣﯿﺮزاﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﯾﻞ ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ ،آلاﻟﺒﯿﺖ .۱۴۰۸ ،
 .۴۳واﻋﻈﯽ ،اﺣﻤﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﻗـﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﻓﺮﻫﻨـﮓ و اﻧﺪﯾﺸـﻪ اﺳـﻼﻣﯽ،
.۱۳۷۷
 .۴۴ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن ،ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻤﺪنﻫﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ اﻣﯿﺮی وﺣﯿﺪ ،ﺗﻬﺮان ،وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﭼﺎپ
ﻫﻔﺘﻢ.۱۳۸۶ ،
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