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 ۱۴۰۰بهار و تابستان )، ۱۲۳(پیاپی  اول، شمارۀ هفتمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

  اصول جامع مدنی اسالمی از نگاه قرآن
 ١غالمرضا ابراهیمی مقدم  

 چکیده
بـه نفـی طـاغوت در جامعـه ، از یـک سـو، به عنوان کـانون اندیشـه اسـالمی، قرآن
توحیـدی را اسـاس دعـوت انبیـای الهـی معرفـی  ۀاندیشـ، از سوی دیگـرو اخته پرد
اما آیـا قـرآن بـرای  ،اصول بنیادین جامعه اسالمی باید برخاسته از قرآن باشد. کند می

با بررسی موضوعات اساسـی کـه  چارچوب مشخصی دارد؟  ،جامعه مطلوبتحقق 
مطلـوب امعـه اسـالمی اصـول کلـی ج، هـا داردقرآن درباره زنـدگی جمعـی انسـان

رکـن والیـت تکـوینی  ،سه رکـِن اساسـی دارد، جامعه مطلوب قرآن. آیددست می به
رکن والیت و هدایت تشـریعی کـه از  ،الهی که بر سراسر عالم وجود گسترده است

خطوط کلـی سـلبی و ایجـابی حرکـت اجتمـاعی مـردم  ،طریق هدایت انبیا و اوصیا
بر سرنوشـت خـود و بیـان اینکـه اراده مـردم در رکن والیت مردم  و گرددترسیم می

اصـول ، قرآن برای هر یک از این ارکان. نقش اساسی دارد، تغییر مناسبات اجتماعی
، اسالمیمنان با تمسک به شریعتؤاراده م، بر اساس تعالیم قرآن. خدشه ناپذیر دارد

المی اصـول جامعـه اسـ. نمایدجامعه مدنی اسالمی را تحت والیت الهی محقق می
جهـان شـمول و مبتنـی بـر فطـرت و  لـذا حکایت از تطابق شریعت و طبیعـت دارد

در ایـن . نمایانـدنیازمندی دائمی بشر به این اصول را باز می و حقوق اولیه بشر است
تا مخاطـب خـود شده تحلیلی به تبیین این اصول پرداخته  -با روش توصیفی پژوهه 

 . جامعه اسالمی آشنا نمایدهای اساسی ایجابی و سلبی را با شاخص

                                                 
 . ۱۰/۰۸/۱۴۰۰پذیرش: تاریخ  - ۰۵/۰۵/۱۴۰۰تاریخ دریافت:  
 ). ebrahimir138@gmail.comاستادیار گروه معارف اسالمی، دانشگاه فرهنگیان (. ١
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، تمـدن اسـالمی، والیـت الهـی، جامعـه اسـالمی، جامعه قرآنی واژگان کلیدی:
 ، والیت مردم بر سونوشت خود.حکومت اسالمی

  مقدمه
، نگـریهای کلی و بنیادی است که بیانگر جهـانشاخصه، منظور نگانده از اصول

لحـاظ ههویت یـک جامعـه بـ ،در واقع. باشدنظم اجتماعی و جهت حرکت جامعه می
 . گرددوسیله آنها تعیین میرفتار و گفتار و اندیشه به

ای است که تدبیر امور جامعه و مناسبات میان افـراد بـر اسـاس جامعه، جامعه مدنی
مــدون و روشــن صــورت ، اصــول و مبــانی مشــخص، ضــوابط و مقــررات تعیــین شــده

  جامعـه« رکـن« .کننـدارکت مـیمردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود مشـ. گیرد می
  .)۶۹: ۱۳۷۷،ابراهیم زاده آملی(» ری و انضباط مدنی استیاطاعت پذ»  مدنی

ای است که جهان نگری مردمان آن در بـاب انسـان و  جامعه، جامعه مدنی اسالمی
بر پایه تعالیم قرآن و حاکمیت ، نیز مبنای نظام حقوقی و مناسبات اجتماعی آنو  جهان

جمعی به راهکارهای دینـی بـاور  یا طور فردی ای  به مردم در چنین جامعه .اسالم باشد
نـوعی ، در واقـع. پذیرنـدشـان مـیدارند و داوری دین را در مورد رفتـار و اعمـال دینـی

شان را بـا یها شهیوسته رفتار و کردار و گفتار و اندینی در مردم وجود دارد که پیدغدغه د 
  .)۷۰: ۱۳۷۷، واعظی( سازند یموزون و هماهنگ م، دهین سنجید 

، کندآرمان شهری را ترسیم می، هر مکتب فکری که برای سامان دهی حیات انسان
توانـد نگری زمانی مـیاین جهان. نگری و چارچوب نظری مشخص استدارای جهان

 و ابعاد وجودی انسان و جامعه پرداخته باشد ۀآرمان شهر خود را به وجود آورد که به هم
تفکـر . هـای خـود قـرار دهـداساسی اعم از ثابت و متغیر بشر را در رأس برنامه نیازهای

اسالم  برای آرمان شـهر خـود اصـول جهـان . مستثنی نیست ،اسالمی هم از این قاعده
 ۀدر همـ، بـه بیـان دیگـر. شمولی دارد که فراتر از حصار مکان و محدودیت زمان است

 . ستگوی نیازهای انسان ااعصار و امصار پاسخ
وجه تمایز جامعه اسالمی از  غیر اسالمی در این اسـت کـه اسـالم سـعادت هـر دو 

هـای محـور همـه فعالیـتو  دهـدسرای دنیا و آخرت را هدف آرمان شهر خود قرار می
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 صـرفاً ، امـا در جامعـه غیـر اسـالمی دانـدمـیرضایت الهـی  را انسان و قوانین موضوعه
ها رفاه و خوشی انسان در همین دنیا مام برنامهو محور ت گرددسعادت دنیوی تعقیب می

  .)۴۱ و ۲۳-۲۷: ۱۳۸۲، طباطبایی( است
بـرای فهـم اصـول و مبـانی آرمـان شـهر  .کانون اندیشه اسالمی قـرآن کـریم اسـت

کند کـه همـه اعمـال قرآن تصریح می. اسالمی باید به این کتاب آسمانی مراجعه نمود
مـؤمنین را از ، از یـک سـو .)۸ و ۷زلزلـه/( شـدانسان بدون کم و کاست محاسبه خواهد 

و  ۴مائـده/( ١کنـدپذیرش حکومت طاغوتی و کفار و احکام غیر الهی به شدت نهی مـی
آنـان را ، از سـوی دیگـر )۳۶نحل؛ ۵۷ و ۴۰یوسف/؛ ۵۷انعام/؛ ۱ممتحنه/؛ ۴۱عنکبوت/؛ ۱ابراهیم/(

؛ ۹۲مائـده/؛ ۵۹نسـاء/؛ ۱۳۲ و ۳۳عمـران/آل( کنـدبه اطاعت از انبیـا و ائمـه هـدا دعـوت مـی
دهـد کـه آنـان را حاکمـان و و به مستضعفین وعده مـی )۳۳محمد/؛ ۵۴نور/؛ ۴۶ و ۲۰انفال/

  ٢.وارثان زمین قرار خواهد داد
 آیا قرآن برای زنـدگی اجتمـاعی و سـاختاست که  مطرح ال ؤ ساین ، بر این اساس

رسـی آیـات متعـدد بـا بر  ؟های مشخصی داردیک جامعه مدنی اسالمی اصول و ارزش
رکـن اول . است شده ارکان نظام اجتماعی اسالم  تحت سه رکن کلی یافته، قرآن کریم

والیت الله و در طول آن والیـت انبیـا و ، دهدکه رأس هرم جامعه اسالمی را تشکیل می
به تعبیر دیگـر تعیـین مبـدأ و پایـان  ،راه و نقشه راه است ،رکن دوم. ائمه هدی قرار دارد

چگونگی طی نمودن این مسافت است که در قالـب تعـالیم اسـالم از طـرف  حرکت و
نقش آفرینی اراده مردم در تحقق آرمان شـهر  ،رکن سوم. بیان شده است متعال خدای 

هـا رقـم خدای متعال حیـات طیبـه را از مجـرای اختیـار و آزادی انسـان. اسالمی است
و رسوالن الهی ایمان نیاورنـد  متعال  خداونداگر مردم با اختیار خود به رهبری . زند می

 . گرددآرمان شهر اسالمی محقق نمی؛ و از آنها تبعیت نکنند

                                                 
ا﴿. ١ یهُّ

َ
ِذیَن  َیأ ِخُذواْ  َال  َءاَمُنواْ  الَّ ِذیَن  َتتَّ ُذواْ  الَّ َن  َلِعًبا َو  ُهُزًوا   ِدیَنکُم  اتخَّ ِذیَن  مِّ وُتواْ  الَّ

ُ
 َو    َقـْبِلکُم  ِمـن اْلِکَتـاَب  أ

اَر الْ  ْوِلَیاءَ  ُکفَّ
َ
ُقواْ  َو   أ هَ  اتَّ ْؤِمِنی ُکنُتم ِإن اللَّ  انـد، گرفتـه مسـخره بـه را شما دین که را آنان! ایمان اهل ای ﴾نمُّ

 پـروا خـدا از هسـتید مـؤمن اگـر و مگیرید خود دوستان و سرپرستان کافران، از چه و کتاب اهل از چه
 .۵۷. مائده/کنید

یُد  َو ﴿. ٢ ن ُنِر
َ
ِذیَن  َعلَی  نَُّمنَّ  أ ْرِض  فِی  اْسُتْضِعُفواْ  الَّ

َ
ةً  نَجَعَلُهْم  َو  اْأل ئمَّ

َ
 .۵قصص/ ﴾اْلَواِرِثیَن  نَجَعَلُهُم  َو  أ
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هم ایمان دینی که در فکـر و زنـدگی مـردم نقـش ، برای ایجاد آرمان شهر اسالمی 
گاه مـردم مـؤمن در عرصـه اجتمـاع و ، آفرین باشد الزم است و هم حضور با اراده و آ

اسالمی و ایمـانی  ۀطور که صبغ همان، به بیان دیگر. اجتماعیهای مهم تصمیم گیری
هـای همـین طـور حضـور مـردم در همـه صـحنه، باید سراسر زنـدگی مـردم را بپوشـاند

در چنـین تعـاملی اسـت کـه ، اجتماعی هم باید حقیقی و در عین حال مسئوالنه باشـد
ی یـا حـاکم حکومـت اسـالم. کنـدوالیت و اسالمیت با جمهوریت تعارض پیدا نمـی

اسالمی رسالتی جز این ندارد که تمام ابعـاد حیـات اجتمـاعی شـهروندان را در جهـت 
 . به کار گیرد مردم و خدای متعال تحکیم ارتباط 

چنان در هم تنیده هستند کـه هـر یـک بـدون ، سه رکن بنیادین آرمان شهر اسالمی
انجـام در جامعـه  آغـاز و .تواند جامعـه آرمـانی اسـالمی را تحقـق ببخشـددیگری نمی
ائمه ، و راهنمایی انبیا ترسیم کرده که دین  یخداست و مردم با نقشه راه ،آرمانی اسالم

گاه به زمان و اهل تقوا و عدالت هسـتند ایـن مسـیر را ، و نائبان عام آنان که مجتهدین آ
جامعـه مطلـوب اسـالمی ، تنها در صورت همراهی این سـه رکـن ، بنابراینکنندطی می
 . گرددیمحقق م

در آن اسـت کـه در قـرن حاضـر بـیش از هـر زمـان  ه ضرورت و اهمیت این پژوهـ
، های غـرببرخی استراتژیست. دیگری بر مسلمانان الزم است که تعالیم قرآن را بدانند

ترین ُگَسل تمدنی آینـده را جنـگ فکـری و فرهنگـی ترین چالش جهانی و مهمبزرگ
اگـر  .)۶۵-۴۵: ۱۳۸۶، نگتونیهـانت. ک. ر( دانندغرب میویژه تمدن اسالم و ها بهبین تمدن

الزم اسـت اصـول و چـارچوب ) رسد درسـت اسـتنظر میبه( این اندیشه درست باشد
نظری جامعه اسالمی بر اساس آیات قرآن برای نسـل جـوان تبیـین گـردد تـا در جنـگ 

پایـه گـذار  تـرینمهـم ،دیـن زیـرا خود را باز شناسدهویت متمایز ، هافکری میان تمدن
 . جامعه مدنی است

جامعـه « دربـارۀ مقـاالت مختلفـی در مطبوعـات کشـور ش،  ۱۳۷۰ل سـال یاز اوا
در طول دهه هفتاد درک مشترکی از مفهوم جامعه مدنی  ، البتهمنتشر شده است» مدنی

دانسـت تحـت  ب مـیآنچه را که مطلو ، وجود نداشت و هر کس به فراخور تصور خود
آثـار مختلفـی کـه در زمینـه جامعـه  .)۲۸۵: ۱۳۸۶، جـوان آراسـته( کرداین عنوان مطرح می
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. توان بر دو دسته کلی غرب گرایانه و اسالم گرایانه تقسیم کـردمیرا مدنی نوشته شده 
دانند کـه تمـام ای را مدنی می جامعه، که به حکومت دینی اعتقاد ندارند اغلب افرادی 

امـا در . باشـد ی ز عـرف و قـراداد شـهروندمناسبات و ضوابط و مقررات آن برخاسته ا
را در قالـب » جامعـه مـدنی« که به حکومت دینی معتقدنـد مفهـوم افرادی   مقابل آن
حکومـت « فصـلنامه. ماننـد. نماینـدمقوالت و اصول تعالیم اسـالم تبیـین مـی، مفاهیم
امعه ج، جامعه مدنی« هایی مانندوابسته به مجلس خبرگان رهبری و نیز کتاب» اسالمی
نوشـته » بررسی تطبیقی جامعـه اسـالمی و جامعـه مـدنی«؛ نوشته احمد واعظی» دینی

وجـه تمـایز . نوشته جوان آراسته، »یحکومت اسالم یمبان«؛ محمد خطیبی کوشکک
با سایر آثار پژوهشـی در مـدل تحلیلـی و ارائـه چـارچوب منسـجم از اصـول  پژوهه این 

 . نی استجامعه مدنی اسالمی بر پایه مستندات قرآ
ای و مدل توصیفی تحلیلی اصول و مبـانی جامعـه کتابخانه، روش پژوهش این مقاله

 . اسالمی مستند به آیات قرآن است

 رکن والیت و حاکمیت الهی  -۱
 اصل خداباوری و توحید  -۱-۱

نگری کالن و موضع خاص درباره انسان و جهان وجود هیچ تمدنی بدون جهان
هـای حقـوقی و ین مردم در سبک زنـدگی و اسـتقرار نظـامهایی که بتفاوت. ندارد

. گیـرد نشأت می، از اختالف نگرش آنها درباره هستی و انسان، سیاسی وجود دارد
 و جهـان دربـاره مکتب كی که تفکری طرز و برداشت نوع« به تعبیر استاد مطهری

» رود مـی شـمار بـه مکتـب آن فکـری گـاه هیـتک و رسـازیز ، دارد می عرضه هستی
آن به  دیبه جهان از منظر اصل توح یچارچوب نگرش اسالم .)۲/۷۷ :۱۳۸۵، یمطهر (
 : شرح است نیا

هُ  َذاِلُکُم ﴿ است زیخالق همه چ خدا ُکْم  اللَّ بُّ  ﴾َفاْعُبُدوه ٍء   شَی    ُکّل  َخِلُق   ُهَو  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال   َر
االت و مبرا از همه نـواقص جامع همه کم )۶۲غافر/؛ ۶۲زمر/؛ ۲فرقان/؛ ۱۶رعد/و، ؛ ۱۰۲انعام/(

، سراسـر هسـتی .)۱۶غافر/( حکومت مطلق بر جهان فقط از آِن اوست )۱۸۰اعراف/( است



 

ش
ژوه

پ
ان 

بست
و تا

هار 
ی / ب

الم
 اس

عی
تما

 اج
ای

ه
١٤
٠٠

 
ارۀ 

شم
 /

١٢
٣

۱۰ 

عین وابستگی و نیاز بـه خـدا هسـتند و او مطلقـا از ، در وجود و کماالت وجودی خود
ـهُ ﴿. همه موجودات بی نیـاز اسـت ـَم  اللَّ در  .)۳۸محمـد/؛ ۱۵فـاطر/( ).۲(اخـالص/ ﴾دالصَّ

؛ ۹۶نحـل/؛ ۸۸قصـص/؛ ۲۶رحمـن/( فقـط وجـود خـدا جاودانـه اسـت، عالم هسـتی سراسر
نه از کسی زاده شده و به وجود آمده و نـه کسـی از او زاده شـده  .)۲۷رحمن/؛ ۵۸فرقان/
نه در خلقت و مالکیت و تـدبیر جهـان شـریک  .)۳اخـالص/؛ ۱۰۱انعام/؛ ۱۱۱اسراء/( است

 و ۱اخـالص/؛ ۱۱شـوری/؛ ۱۱۱اسـراء/؛ ۲۷اثیه/ج( دارد و نه ذات او شبیه و همتای کسی است
در هر جایی و به هر ، گیردنه مکان و جهت خاص دارد و نه در قالب زمان قرار می .)۴

از رگ گردن بـه انسـان  .)۱۱۵بقره/( توان با او ارتباط برقرار کردجهتی و در هر زمانی می
 تـرینآنچـه در درونـیبلکه بین انسان و قلـبش قـرار دارد و نسـبت بـه ، تر استنزدیک

گاه، گذردهای وجودی انسان می الیه نَّ  َواْعَلُمـواْ ﴿ تر اسـتآ
َ
ـهَ  أ  اْلَمـْرِء    َبـیْن  یَحـوُل  اللَّ

؛ ۳سـبأ/؛ ۱۰۵توبـه/؛ ۶۱یـونس/؛ ۹۷مائـده/؛ ۲۹بقره/( عاِلم به همه چیز )۱۶ق/ ؛۲۴(انفال/﴾هَوَقْلبِ 
 قادر مطلق است، )۱۰ممتحنـه/؛ ۸/اتحجر ؛ ۱۲۸انعام/( حکیم )۶مجادله/؛ ۹بروج/؛ ۷طه/؛ ۳حدید

شـنونده و ، )۶ و ۱۸انعـام/؛ ۶حشر/؛ ۵۴فصلت/؛ ۴۷انفال/؛ ۱۷مائده/؛ ۱۲۰ و ۲۹عمران/آل؛ ۲۰بقره/(
هـای دهد طبق سنتهر آنچه در جهان رخ می )۱مجادلـه/؛ ۲۸لقمان/؛ ۶۱حج/( بیننده است

سراسـر عـاَلم  )۸۵غـافر/؛ ۴۳/فـاطر؛ ۱۳۷عمران/آل؛ ۲۶نساء/( قطعی و تغییر ناپذیر الهی است
 گوی خالق خویش هستندهستی تسلیم خداست و با گردش منظم خود هر لحظه تسبیح

ــ؛ ۲۴ و ۱/حشــر؛ ۴۱نــور/؛ ۴۴/اســراء؛ ۸۳/عمــرانآل( ؛ ۱تغــابن/؛ ۱جمعــه/؛ ۱۵رعــد/؛ ۱صــف/؛ ۱/دحدی
جهان از خدا نشـأت گرفتـه و سـرانجام در سـیر تکـاملی خـود بسـوی او بـاز  . )۳/هیجاث
  .)۳هود/؛ ۵۳شوری/؛ ۱۵۶بقره/(. رددگ می

 )۲۱ملک/؛ ۳فاطر/؛ ۲۴سبأ/؛ ۶۴نمل/؛ ۳۱یونس/؛ ۷۹شعراء/(است  خدا رازق حقیقی جهانیان
شـفا دهنـده بیمـاران و  )۴۰نمـل/؛ ۹۸کهـف/؛ ۷۸-۸۴شـعراء/( و سرچشمه همه خیرات است

 ؛۶۰غـافر/؛ ۸۰شـعراء/( اجابت کننده دعا و پاسخ دهنـده بـه درخواسـت مضـطرین اسـت
 و ۲۶ و ۲هـود/( عبودیت مختص خدا است و کسی جز او شایسته پرستش نیست )۶۲نمل/
و شـرک  )۲۶حـج/؛ ۱۳لقمـان/؛ ۳۶نساء/؛ ۵۵نور/( نباید کسی را شریک خداوند قرار داد )۸۴

  .)۱۳لقمان/؛ ۷۲مائده/؛ ۱۱۶ و ۴۸نساء/( تر استبه خدا از هر گناهی بزرگ
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 اصل نبوت  -۱-۲
گاه کردن آنان نسبت به سعادت و شـقاوت یت انسانبرای هدا، خدای متعال ها و آ

راه و  )۳۳توبـه/؛ ۲جمعـه/؛ ۳۶نحـل/؛ ۱۶۴عمـران/آل( پیامبرانی را مبعوث کرده است، حقیقی
و آنان را به عنوان الگو  )۴۳زخرف/؛ ۵۲/شوری؛ ۷۳منون/ؤم( پیام انبیا را صراط مستقیم نامیده

ها ایمـان بـه بر همه انسان )۲۱/احزاب؛ ۶ و ۴حنه/ممت( ها معرفی کرده استبرای همه انسان
 و ۵۹نساء/؛ ۱۳۲ و ۳۲عمران/آل( مکتب فکری پیامبران و اطاعت از آنان را الزم نموده است

انبیا نیز برای دعوت مردم به توحیـد تـا  )۱۲تغابن/؛ ۳۳محمد/؛ ۵۴نور/؛ ۲۰انفال/؛ ۹۲مائده/؛ ۸۰
  .)۱۸۱ و ۱۲/عمرانآل؛ ۶۱بقره/( پای جان مایه گذاشتند

؛ ۵۱عمــران/آل( دعــوت مــردم بــه توحیــد اســت، تــرین رســالت انبیــای الهــیاساســی
؛ ۴۵احــزاب/؛ ۱۴زخــرف/؛ ۴۵نمــل/؛ ۳۲ و ۲۳مؤمنــون/؛ ۸۴ و ۶۱ و ۵۰هــود/؛ ۸۵ و ۷۳ و ۶۵، ۵۹اعــراف/

اند تا مدار معرفت و منظومه زندگی انبیا آمده. )۳۶نحـل/؛ ۳نوح/؛ ۳۶ و ۱۶عنکبوت/؛ ۳۱مریم/
در عـالم تشـریع و قـانون گـذاری و اطاعـت از . ها را در کانون توحید قرار دهنـدانسان

 و ۴۷ و ۴۵ و ۴۴مائده/( فقط امر و نهی الهی را حاکم نمایند، قانون نیز همچون عالم تکوین
 بـا دیبا بشر یو اجتماعی برا یحقوق میتنظ و بیترت هرگونه، نابراین ب« .)۷۹عمران/آل؛ ۵۰

  .)۱۶۳: ۱۳۷۵، یآملیجواد( »باشد داشته کامل یزگارسا یو ییخداجو  روح
، اعـم از عقائـد، همـه معـارف اسـالمی، توحیدی استناب ج  معارف مرّو  ،اسالم

ای که اگر توحید احکام اخالقی و تکالیف شرعی بر اصل توحید بنا شده است به گونه
م فرعـی آن را  رسیم و اگر احکااسالم را تحلیل نماییم به یک یک احکام فرعی آن می

 رسیم میبه توحید ، کنیم و اخالق و اعمال اسالمی از درجه نازل خود باال روند بیترک
   .)۴۲: ۱۳۸۲، ؛ و، ۲/۲۱۰: ۱۳۷۱، ییطباطبا(

حاکمـان : اما بزرگترین مانع تحقق اهداف انبیا در طول تـاریخ چهـار گـروه بودنـد
 متــرفین و ثروتمنــدان )؛۷۵یــونس/؛ ۷۶نســاء/؛ ۱۴۱ و ۱۰۴اعــراف/( طــاغوتی و ائمــه کفــر

دانشـمندان دنیـا  )۳۵کهـف/؛ ۷۶قصـص/؛ ۳۴سـبأ/؛ ۸۸ونس/یـ؛ ۲۳زخرف/؛ ۲۴غافر/؛ ۳۹عنکبوت/(
یعنی کسانی که برای منافع زودگـذر دنیـوی  ،و همج الرعاع )۹۶ و ۸۵طه/؛ ۳۱توبه/( طلب

اینهـا اجـرا ، گفتنـدو آنچه را کـه آنـان مـی. کننداز اصحاب قدرت و ثروت پیروی می
  .)۶۷احزاب/؛ ۳۴سبأ/؛ ۹۷هود/؛ ۴قصص/؛ ۲۱ابراهیم/( کردند یم
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کشد که ای را به تصویر میتقابل دوگانه، رهبران جامعه ص قرآن کریم بر پایه خصائ
در یک سو جامعه طاغوتی به رهبری ائمه کفـر و در سـوی دیگـر جامعـه توحیـدی بـه 

؛ ۴۶زخـرف/؛ ۹۷ و ۹۶هـود/؛ ۴۱قصـص/ ؛۳۳مؤمنـون/؛ ۷۳/اءیـانب؛ ۱۲توبـه/( رهبری انبیا قـرار دارد
  .)۱۷زمر/؛ ۳۶نحل/؛ ۱۰مائده/؛ ۷۶ و ۵۱نساء/؛ ۲۵۷بقره/؛ ۲۴سجده/

های تفکر طاغوتی را هم برای ما شاخص، قرآن عالوه بر ذکر برخی رهبران طاغوتی
سـوی خـود هخدا ستیزی و خود را به جای خدا قراردادن و مـردم را بـ، بیان کرده است

 دور کردن مردم از بندگی خدا و احکام و دستورات الهی )۲۴نازعات/؛ ۳۸قصص/( خواندن
ــر  )۳۷غــافر/؛ ۱۰۲کهــف/؛ ۱۷نازعــات/؛ ۸۸ و ۳۲یــونس/؛ ۷۹طــه/؛ ۵۰مائــده/؛ ۵۴انفــال/( خــود را ب

تـرویج مـادی گرایـی و  )۲۶غـافر/؛ ۶۳طـه/( خیرخواه مـردم معرفـی کـردن، خالف واقع
بـه بنـدگی و  )۵۱-۵۲زخـرف/؛ ۳۸صـص/ق؛ ۳۶-۳۷غـافر/( موجود را با محسوس یکی دانستن

 )۲۹غـافر/؛ ۷۱طـه/؛ ۴۷مؤمنـون/؛ ۲۲شـعراء/( بـر مـردم نمودن بردگی کشیدن و ظلم و ستم 
تفاخر به  )۱۱۳اعـراف/( ارتباط خود را با شهروندان بر اساس داد و ستد مادی تنظیم کردن

؛ ۷۶ و ۷۵یـونس/( اسـتکبار در برابـر حـق )۷۹قصـص/؛ ۵۱-۵۳زخـرف/( مال و ثروت و قدرت
ــون/ ــوت/؛ ۴۶مؤمن ــون/؛ ۳۹عنکب ــان/؛ ۳۹قصــص/؛ ۴۶مؤمن ــی )۳۱دخ ــلطه طلب ــراف/( س ؛ ۱۲۴اع

استضـعاف بـه ایجـاد فقـر و  )۴قصص/( ایجاد تفرقه بین مردم )۸۳یونس/؛ ۶۴طه/؛ ۲۹شعراء/
؛ ۱۲۷اعـراف/( پیروی از خدایان موهوم و خـود سـاخته )۴قصـص/( در جامعهکشیدن افراد 

انحصار  )۴۶مؤمنون/؛ ۷۶ص/؛ ۱۲اعراف/( اساس معادالت مادی خود برتر بینی بر )۴۰یوسف/
های مدنی از شهروندان خواهی از لحاظ اندیشه و عقیده و سلب آزادیطلبی و تمامیت

؛ ۲۹غـافر/؛ ۲۴نازعـات/؛ ۷۱طـه/؛ ۳۸قصـص/؛ ۸۳یونس/؛ ۱۲۴ و ۱۲۳اعراف/( و اهل گفتگو نبودن
؛ ۳۴نمـل/؛ ۱۷نازعـات/؛ ۴۳ و ۲۴طه/( افاضل افساد در جامعه و تقدیم اراذل بر )۴۹ و ۲۹شعراء/

 . های آنها است تنها بخشی از ویژگی )۱۰روم/
و  )۴۷مؤمنـون/( های طاغوتی رعیت و مردم عباد السلطان هسـتنددر منطق حکومت 

از هـر ابـزاری بـرای فریـب مـردم اسـتفاده ، به جای اینکه حقیقت را بـه مـردم بگوینـد
 آورند آنان را به اطاعت خود در می، و با تحقیر و تخفیف )۶۳ و ۶۰طه/؛ ۲۶غافر/( کنند می

حتـی جـان و  )۷۹کهـف/( نماینـداموال رعیت را ظالمانه تصاحب می )۲۷هـود/؛ ۵۴/زخرف(
  .)۶ابراهیم/؛ ۱۴۱اعراف/( ناموس مردم هم از دست آنها در امان نیست
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انبیا . تهای الهی و رهبران توحیدی را هم بیان کرده اس های حکومتقرآن شاخص
. کنـیم های مدریتی آنـان را ذکـر مـیبارزترین رهبران الهی هستند که برخی از شاخصه

؛ ۵۶ و ۵۵مائـده/؛ ۲۵۷ و ۱۰۷بقره/؛ ۷۹عمران/آل( کردندانبیا مردم را به والیت الهی دعوت می
از پذیرش والیت شـیطان  .)۹شوری/؛ ۳۱فصلت/؛ ۴سجده/؛ ۴۴کهف/؛ ۱۶رعد/۳اعراف/؛ ۱۴انعام/
، ۵۷، ۵۱مائـده/؛ ۲۳توبـه/؛ ۱۴۴، ۱۳۹، ۱۱۹، ۱۱۵، ۸۹نساء/؛ ۲۸عمران/آل( نمودندار نهی میو کف
 )۱ممتحنـه/؛ ۴۱عنکبـوت/؛ ۱۰۲ و ۵۰کهف/؛ ۱۰۰نحل/؛ ۶۳رعد/؛ ۱۱۳هود/؛ ۳۰ و ۲۷اعراف/؛ ۸۱، ۸۰

گاهانـه دعـوت مـی، بصـیرت، بـه گفتگـوی علمـی را مردم  کردنـدتعقـل و انتخـاب آ
بین مـردم  )۶۷انبیـا/؛ ۵۱هود/؛ ۳۲انعام/؛ ۲۲انفال/؛ ۱۲۵نحل/؛ ۲۴۲ و ۱۷۱بقره/؛ ۱۰۹ و ۱۰۸یوسف/(

مـردم را بـه رهـایی از زیـر  )۱۰۳ و ۶۴عمران/آل( نمودندبر محور توحید وحدت ایجاد می
؛ ۴۷طـه/؛ ۱۷شـعراء/؛ ۶۴عمـران/آل؛ ۱۰۵اعـراف/( کردنـدهـا دعـوت مـییوغ بنـدگی قـدرت

 کردنـدمـی یدر همـه شـؤون جامعـه اجرایـاحکـام و دسـتورات خداونـد را ، )۱۸دخان/
وضـع قـوانین را صـرفا در چـارچوب دسـتورات الهـی مجـاز  )۲۶ص/؛ ۴۱حج/؛ ۱۰۵نساء/(

مردم را به رهایی از اسارت هوای نفـس و اصـالح خـود و جامعـه  )۵۷انعام/( دانستند می
  .)۲۳جاثیه/؛ ۵۰قصص/؛ ۴۳فرقان/؛ ۲۸کهف/؛ ۸۸هود/( نمودنددعوت می

همـان طـور کـه آزادی اندیشـه  ، ١مـردم عباداللـه هسـتند، ی اسالمیدر جامعه مدن
رابطـه حـاکم بـا  )۱۵شـوری/( از آزادی عقیده و حقوق شهروندی نیز برخوردارند، دارند

حـاکم الهـی در  )۷۰احـزاب/؛ ۴۴طه/؛ ۹نساء/( محبت و احترام است، مردم بر اساس رأفت
م بـه شـهروندان بـا مـردم مشـورت تدبیر امور جامعه از باب تکریم خرد جمعی و احتـرا

شـان ی مردم در هر سطحی که باشند جان و مال و آبرو )۳۸شوری/؛ ۱۵۹عمران/آل( کند می
  .)۲۹-۳۰هود/؛ ۸۲ و ۷۹کهف/( محترم است

  .)۵۹نساء/( به دلیل چنین تمایزی است که اطاعت از انبیا و ائمه هدی الزم است

 اصل امامت و رهبری امت  -۱-۳
 هدایت و رهبری در جامعه توحیدی اسـت، کانون والیت و حکومتخدای متعال 

دار هدایت جامعـه در مسـیر اراده انسکّ ، و انبیا به عنوان خلیفه خدا )۶۷یوسف/؛ ۵۷انعام/(
                                                 

ْن ﴿ .١
َ
واْ  أ دُّ

َ
هِ  ِعَباَد     ِإلَی  أ ِمی َرُسوٌل    َلکُم    ِإنّی   اللَّ

َ
 .۱۸دخان/ ﴾نأ
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؛ ۲۰انفــال/؛ ۵۴نــور/؛ ۹۰طــه/؛ ۹۲مائــده/؛ ۸۹انعــام/؛ ۶۴نســاء/؛ ۱۳۲ و ۳۲عمــران/آل( الهــی هســتند
منصـوب از طـرف خداونـد هـدایت جامعـه را بـر  جانشینان صالح، پس از انبیا )۲۶ص/

  .)۵۹نساء/؛ ۵۵مائده/؛ ۱۲۴بقره/؛ ۲۹طه/؛ ۱۴۲اعراف/( عهده دارند
و ائمه ایمـان  )۴۱قصص/؛ ۱۲توبه/( قرآن کریم رهبران جامعه را به ائمه کفر و ضاللت

ائمـه کفـر . کنـدتقسـیم مـی )۷۴فرقـان/؛ ۷۳انبیا/؛ ۵قصص/؛ ۲۴سجده/؛ ۱۲۴بقره/( و هدایت
اند کـه هـادی کسانی، اما ائمه هدایت، کنندها را از توحید دور میاند که انسانسانیک

 . مردم به توحید هستند
چـون . عالمان دین و فقها متـولی امـور مسـلمانان هسـتند بعد از ائمه معصومین 

و خـدای متعـال عالمـان  )۲۸فـاطر/( عالمان ربانی در برابر دستورات الهی خاشع هسـتند
خداونـد از : فرمایدمی حضرت امیر )۱۱مجادله/( ا بر دیگران برتری داده استربانی ر 

پرخـوری سـتمگران و گرسـنگی سـتمدیدگان  عالمان تعهد گرفتـه اسـت کـه در برابـر 
باید مردم بـه  بر اساس این سخِن حضرت امیر .)۳/خ :۱۳۷۸انصاریان، ( ساکت ننشینند
بتوانند جلوی ظلم پرخوران را بگیرند و حکومت اسالمی تشکیل دهند تا ، رهبری علما

در زمان غیبـت حضـرت ولـی ، براساس روایات متعدد. داد گرسنگان مظلوم را بستانند
گاه) عج( عصر هسـتند و  عادل و با تقوا نائبان عام امـام معصـوم، فقها و مجتهدان آ

؛ ۲۷/۱۴۰: ۱۴۰۹، یحرعـامل. ک. ر( وظیفه رهبری و تدبیر جامعه اسالمی را بـر عهـده دارنـد
ــن؛ ۴۵۲: ۱۴۱۱، یطوســ؛ ۲/۴۵۸ : ۱۴۰۳، یطبرســ ــ شــعبهاب  امیرالمــؤمنین .)۲۳۸: ۱۴۰۴، یحران
گاه«: فرمایدمی  »تـرین آنهـا بـرای حکومـت اسـتترین مردم به احکام الهی شایستهآ

   .)۱۷۲/خ :۱۳۷۸انصاریان، (
 یهـاوالیت جامعه در عصر غیبـت بـر عهـده فق، امامیه یبر اساس نظرمشهور  فقها

 یعنـی امـام معصـوم، در صورت نبود سـلطان عـادل«از نظر شیخ مفید . عادل است
صاحب نظر و خردمند والیت آنچه را که بر عهده سـلطان عـادل ، فاضل، فقهای عادل

 ،دیـمف( »بر عهده فقها اسـت، بر عهده دارند و اجرای حدود الهی در زمان غیبت، است
 و امـام معصـوم بر آنچـه پیـامبر«: فرمایدمال احمد نراقی می. )۸۱۰و  ۶۷۵ :۱۴۱۰

، ینراقـ( »شـده اسـت مگر موارد خاصـی کـه اسـتثنا، فقیه نیز والیت دارد، والیت دارند
فقیـه را  ، حدود و اختیارات ولـیصاحب جواهر در حوزه مسائل اجتماعی .)۱۸۷: ۱۴۰۸
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کید می. داندمی همان حدود و اختیارات امام معصوم  گـر فقهـاکننـد کـه اایشان تأ
یعه تعطیـل نداشته باشـند تمـام امـور مربـوط بـه شـرا  نیابت عامه از ائمه معصومین

طعم فقه را نچشیده و معنای سخنان ائمه را ، گردد و هر کس منکر والیت فقیه است می
ه یـت فقیـوال «: فرمایدمی امام خمینی .)۲۱/۳۷۹ و۱۶/۱۷۸: ۱۳۶۵، ینجف( نفهمیده است

  اجیـاحت  برهـان  بـه  چنـدانو  شـود ق مییصور آنها موجب تصداز موضوعاتی است که ت
، افتـه باشـدید و احکام اسـالم را حتـی اجمـاًال در ین معنی که هر کس عقایبه ا. ندارد

ق خواهـد کـرد و آن را یدرنگ تصد بی، ه برسد و آن را به تصور آوردیت فقیچون به وال 
  .)۹: ۱۳۸۸، ینیخم( »هی خواهد شناختیضروری و بد

از دیدگاه فالسفه اسالمی نیز علـم و فضـائل اخالقـی دو ویژگـی الزم بـرای حـاکم  
زمانی که یکی از پیشوایان حقیقی نباشـد و کسـی هـم « :گوید فارابی می. اسالمی است

علـم « در این هنگام نیاز به؛ جانشین نگردد، که در همه احوال مماثل و همانند آنان باشد
های رئیس اول و رئیس مماثل را به مدد  شین او گردد و سنتشود تا فقیه جان پیدا می» فقه

مالصـدرا در عصـر انقطـاع  .)۵۰: ۱۹۸۶، یفاراب( »بیان نماید، اصول کلی که او وضع نموده
مجتهدین را رهبر دینی و سیاسی بـرای هـدایت امـت ، وحی و پایان عصر حضور ائمه

مکلـف ، که به احکام الهی علم ندارندآنهایی را ، سوره نحل ۴۳داند و با استناد به آیه  می
 .)۳۷۷: ۱۳۶۰، مالصـدرا( داند که از مجتهدین بپرسند و آنان را به رهبری جامعـه بپذیرنـد می

 . باید صاحب فضائل اخالقی و علمی باشد، رهبر جامعه مدنی اسالمی، بنابراین

 داری خلقتاصل آخرات گرایی یا هدف -۱-۴
در . عقیـده بـه عـالم آخـرت اسـت، هر اسـالمییکی از باورهای بنیادی آرمـان شـ

اعتقاد به عالم آخرت به عنوان یکـی از ارکـان دعـوت انبیـا ذکـر ، بسیاری از آیات قرآن
 . شده است

کنـد کـه آنها را بـه خیـری دعـوت مـی، قرآن با علم به سرشت منفعت طلبی انسان
چ سـبب اساسـی یهـ، اگر اعتقاد به معاد در بین مردم نباشـد ،)۶۰قصص/( جاودانه است

نکه از لذائـذ و یوادار سازد به او  روی هوای نفس باز داردیست که بشر را از پیگری نید 
  .)۴/۱۷۵: ۱۳۷۴، طباطبایی( عی نفس صرف نظر کندیهای طب بهره
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رفـاه و همـه ، حکومـت، دانـش، هنـر، معماری، صنعت ،در جهان نگری اسالمی
ارزش آنها در گـرو ایـن اسـت کـه بـه  یعنی، مظاهر قدرت و ثروت ارزش ابزاری دارند

از دیدگاه اسـالم بـین حیـات دنیـوی و . کمک نماید» حیات ابدی« سعادت انسان در
. حیات اخروی ارتباطی از نـوع رابطـه عّلـت بـا معلـول و سـبب بـا مسـبب وجـود دارد

سعادت و شقاوت در زندگی اخروی نتیجه عینی اعمال نیک و بد خود انسان در حیات 
  .)۸ و ۷زلزال/؛ ۱۲۴-۱۲۶طه/؛ ۷۲اسراء/؛ ۳۰عمران/آل؛ ۱۱۰بقره/( دنیا است

قرآن ارتباط بین دنیا و آخرت را به چهار گونه بیان کرده است در گونه اول افـرادی 
؛ ۲۰۱بقـره/( شـان جمـع شـده اسـتهستند که سعادت اخروی آنهـا بـا سـعادت دنیـوی

کند که در هر دو فرادی را ذکر میدر گونه دوم ا ؛)۲۷عنکبوت/؛ ۱۲۲نحل/؛ ۱۵۶ و ۳۲اعراف/
گونـه سـوم کسـانی هسـتند کـه در دنیـا از  ؛)۱۱حـج/؛ ۲۱۷بقره/(اندسرا به شقاوت رسیده

؛ ۳۶ و ۳۵کهــف/( نعمــات دنیــوی برخوردارنــد امــا در عــالم آخــرت تهــی دســت هســتند
و گروه چهـارم افـرادی هسـتند کـه مـال خـود را در راه خـدا از  )۱۷تا۱۱مدثر/؛ ۲۰احقاف/
 اند و در دنیا تمکن مالی ندارند اما در عالم آخـرت جـزء رسـتگاران هسـتندداده دست

  .)۹ و ۸حشر/(
از واژه ، در چهره اول. دنیا در تعابیر آیات قرآن دو مصداق یا دو چهره متفاوت دارد

کـوه و ، آب و خـاک، خورشید و ماه، دنیا نشئه طبیعت و به تعبیر دیگر زمین و آسمان
ستارگان و همه آنچه در عالم فیزیک و ماده ، حیوانات و گیاهان، نگلصحرا و ج، دریا

این چهره از دنیا چهره مرآتی و غیـر مسـتقل اسـت . اراده شده است، نمود طبیعی دارد
؛ ۱۰۱یوسـف/( گـرددانسان را به خدا رهنمون مـی، که در مسیر سعادت حقیقی و اخروی

های الهـی کـه به عنوان آیات و نشانه بلکه مظاهر آن، و نه تنها مذموم نیست )۷۷قصص/
 معرفـی گردیـده اسـت، نمایـدها را به سوی خدا و سـعادت حقیقـی دعـوت مـیانسان

   .)۱۰۱/وسفی؛ ۳۶ و ۱۹ و ۱۵نمل/؛ ۷۹/اءیانب؛ ۳۲اعراف/؛ ۵ملک/؛ ۱۲فصلت/(
؛ ۲۲روم/؛ ۵۹فرقــان/؛ ۱۰۱یوســف/؛ ۱۱۷بقــره/( مخلــوق خــدا اســت، دنیــا در ایــن چهــره

؛ ۴۴عنکبـوت/؛ ۸۵حجـر/؛ ۳نحـل/؛ ۱۹ابـراهیم/( و عدل آفریـده شـده اسـت به حق )۴سـجده/
؛ ۱۹۱عمـران/آل( همه چیز در این دنیـا معنـادار و  حکیمانـه اسـت )۳احقـاف/؛ ۵زمر/؛ ۸روم/
همـه  )۱۹۱ و ۱۹۰عمـران /آل؛ ۱۶۴بقـره/( کتاِب خداشناسی است )۳۸دخـان/؛ ۱۶انبیاء؛ ۲۷ص/
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؛ ۱۸حـج/؛ ۴۹نحـل/؛ ۴۴اسـراء/( پردازنـدیـه خـدا مـیموجودات در این دنیا به تسـبیح و تنز 
؛ /۷۵انعام/( چهره ظاهری و ملکوتی دنیا در این نگاه از یکدیگر متمایزند )۱۵رعد/؛ ۴۱نور/

  .)۳۲اعراف/( شده است ادی یبه بزرگاز این دنیا در قرآن و  )۱۲۳هود/؛ ۷۷نحل/؛ ۱۸۵اعراف/
ای  بلکه آن چهره، ن و آسمان نیستنشئه طبیعت و زمی، مقصود از دنیا، در چهره دوم

مستقل و بدون ارتباط با خدا و پیونـد آن بـا عـالم ، از عالم طبیعت است که در نظر انسان
تفاخر و ، دنیا با این نگاه منشأ و مصداق هواهای نفسانی. گیردمورد توجه قرار می، آخرت

مشـغولی انسـان غفلت و دوری از خدا و هر آن چیزی است که موجـب دل ، تکاثر اموال
دنیـایی کـه در بسـیاری از آیـات قـرآن کـریم . نمایدگردد و او را از یاد خدا غافل میمی

؛ ۱۵هـود/؛ ۳۸توبـه/؛ ۱۴عمـران/ آل؛ ۲۱۲بقـره/( نکوهش گردیده همین چهره استقاللی آن است
 و ۲۴/جاثیـه؛ ۱۳۱طـه/؛ ۱۰۴ و ۴۶ و ۲۸کهـف/؛ ۱۰۷نحـل/؛ ۳ابـراهیم/؛ ۷یـونس/؛ ۲۶رعد/؛ ۷۰ و ۳۲انعام/
 .)۶۴عنکبـوت/؛ ۷۹قصـص/؛ ۳۳مومنون/؛ ۷۴نساء/؛ ۲۰حدید/؛ ۲۹نجم/؛ ۲۰احقاف/؛ ۳۶ و ۱۲محمد/؛ ۳۵

دهـد و از انسان را فریب می )۷۱مؤمنون/( جز فساد و ویرانی ثمری ندارد، دنیا در این چهره
؛ ۵طر/فـا؛ ۳۳لقمـان/؛ ۶۱قصص/؛ ۱۳۰ و ۷۰انعام/؛ ۵۱اعراف/؛ ۱۸۵عمران/آل( کندیاد خدا غافل می

مظـاهر  )۱۰۴کهـف/؛ ۱۰۱هـود/؛ ۸۶بقـره/( بیننـددوستان و سوداگران آن خسران مـی )۲۰حدید/
؛ ۵۵توبـه/( نقمـت اسـت، ولـی از منظـر توحیـدی ،نعمـت ،چنین دنیایی در نظر طالبان آن

؛ ۳۹غـافر/؛ ۳۸توبـه/( چنین دنیـایی در برابـر آخـرت نـاچیز اسـت )۱۶اسراء/؛ ۴۴انعام/؛ ۱۳۱طه/
انسان را به افسـاد و طغیـان و معصـیت  )۱۷اعلی/؛ ۶۴عنکبوت/؛ ۶۰قصص/؛ ۳۶شوری/؛ ۴۶کهف/
بـین آخـرت و چنـین دنیـایی  )۷ و ۶علـق/؛ ۸۳قصـص/؛ ۳ابراهیم/؛ ۴۵طه/؛ ۸۸یونس/( کشاندمی

شـان متـاع چنـین زنـدگی کسانی که هدف نهـایی )۲۰۰بقره/( رابطه استکمالی وجود ندارد
دنیـا بـا چهـره اول ، در آرمان شهر اسـالمی .)۱۲حمد/م( ترند است از حیوانات پاییندنیایی 

 . مطلوب و با چهره دوم مطرود است

 رکن اسالمیت و هدایت تشریعی -۲
  گراییاصل معرفت -۲-۱

های مورد نیاز بشر وجـود تحقیق و ابتکار در زمینه، توجه به دانش، هادر همه تمدن
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ر اساس علم نبوده و مستلزم تبعیت از گونه گفتار و رفتاری که ب قرآن کریم نیز هر. دارد
 داردبـر حـذر مـی، هوی و هوس نفسانی و پیروی عواطف و امیـال باشـد، حدس، ظن

فلســفه آفــرینش را  .)۱۲حجــرات/؛ ۶۶ و ۳۶/ونسیــ؛ ۱۴۸ و ۱۱۶انعــام ؛ ۲۶ص/؛ ۲۸ و ۲۳نجــم/(
از  و یکـی )۵۶ذاریـات/؛ ۱۲طـالق/( نمایـدشناخت خداوند و عبودیت در برابر آن بیان می

؛ ۱۵۱بقـره/( کندرا تعلیم و تربیت مردم ذکر می محورهای اساسی دعوت پیامبر اکرم
  .)۲جمعه/؛ ۱۶۴عمران/آل

گاهی و بصیرت ایمان بیاورندکه کند از مردم دعوت می قـرآن از  .)۱۰۸یوسـف/( با آ
کنـد کـه بـه وی حواس پنجگانه و دل به عنوان ابزارهای معرفـت انسـان یـاد مـی، عقل
هـا از انسـان .)۴۶حـج/؛ ۱۹۱عمـران/آل؛ ۷۸نحـل/( دهنـدمـی را ی و تمایز حق از باطـلدانای

نقاط زمین سیر نمایند و به مطالعه موجودات بپردازند تا با چشم  کند در اقصادعوت می
؛ ۴۶حـج/؛ ۲۰عنکبـوت/؛ ۴۰روم/( شان حقانیت معارف الهی را دریابندو گوش و عقل و دل

، نی را که از حواس و عقل خود بـرای شـناخت حـق و باطـلکسا، رواز این .)۵۳فصلت/
کند و نتیجه عدم بهرمندی از گنگ و مرده معرفی می، کور، کر، پلید؛ گیرندبهره نمی

دانـد و اهت مـیسـفجمود فکری و ، جهل، ابزارهای ادراکی را گرفتار شدن در غفلت
تـر از آنـان معرفـی نجایگاه وجودی چنین افرادی را هم سطح با حیوانـات و بلکـه پـایی

   .)۷۳ و ۴۴فرقان/؛ ۸۰نمل/؛ ۱۷۹اعراف/؛ ۳۹/انعام؛ ۱۷۱ و ۱۳۰ و ۱۸بقره/؛ ۱۰۰یونس/( نماید می
درجـات عالمـان  ،در اندیشه اسالمی به همان میزان که درجات جاهالن پایین است

در رفعت جایگاه علم در اسالم همین بـس کـه نخسـتین آیـات  )۱۱مجادلـه/( رفیع است
نویسد سوگند یاد و به قلم و آنچه می )۵تا۱علق/( باره خواندن و تعلیم و قلم استقرآن در

از درگـاه خـدا ، که خود سرچشمه حکمت اسـت و پیامبر اکرم )۱قلم/( کرده است
از قرآن اری یات بسیآدر « )۱۱۴/طه( طور مستمر بر دانش وی بیفزایدهب، کندمسئلت می
خمود و جمود را مذّمت و علـم و فهـم را مـدح  خورد که جهل و نادانی و به چشم می

د و انسان را به تعّقل و تفّکر و تدّبر و اعتبار و بحث و کنجکاوی در هر گوشه و ینما می
انـات اهـل یکند در سّنت نبـوی و ب امر می، نش و معرفت آفاق و انفسیکنار جهان آفر 

، ییطباطبـا( افـتیان تو  می، ن معنا که ذکر شدیت در همیصدها روانیز  اوت کرام یب
۱۳۸۷ :۵۲-۵۱(.   
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قرآن کریم برای روشن  )۹زمر/( برابر نیستندهرگز اهل علم با جاهالن  در منطق قرآن 
در بیان . های مختلف بیان کرده استمقصود خود را با مثال، کردن تفاوت علم و جهل

برابـر آدم  علم را امتیاز انسان بر مالئکه و لزوم سـجده فرشـتگان در، قصه خلقت انسان
 هـای بینـا و جـاهالن را بـه نابینایـانگـاه عالمـان را بـه انسـان )۳۰-۳۲بقره/( کندبیان می

هـای زنـده و جـاهالن را بـه و گـاه دانشـمندان را بـه انسـان )۵۸غـافر/؛ ۱۹فاطر/؛ ۱۶رعد/(
معرفی  در برابر پروردگار تیخشعلم را مایه روشنایی و  .)۲۲فاطر/( کندمردگان تشبیه می

در یـک سـو  .)۱۶رعد/؛ ۲۸فاطر/؛ ۱۰/یاعل( و جهل را مایه ظلمت و شرک به خداکند می
و در سوی دیگـر بـه همـراه خـدا و فرشـتگان  )۹زمـر/؛ ۲۶۹بقره/( عالمان را صاحبان خرد

  .)۱۸عمران/آل( آوردشهادت دهنده بر توحید می
حد و مرزی هیچ ، اسالم چنان ارزشی برای علم قائل است که برای فراگیری دانش

 :۱۳۷۲، عاملی.ک.ر(. داندتحصیل علم را از هر منبعی و از هر کسی مجاز می، شناسدنمی
صدر  مسلمانان روحیه در شگرفی تأثیر کرد اسالم به علم و اندیشه چنانروی« )۹۹-۱۱۹

 »تبدیل کرد دانش و علم به مراکز را اسالمی جوامع مدتی اندک در که اسالم گذاشت
   .)۱۷۳ :۱۳۷۹، یجعفر (

 اصل خردگرایی -۲-۲
ق و یاتی کـه مـردم را تشـو یـم پـر اسـت از آیقرآن کر « است تعمق و تفکر دین اسالم

و برای قوه عاقلـه انسـان  )۴/۲۰۱: ۱۳۷۴، طباطبایی(» کند ب به تفکر و تعقل و تذکر مییترغ
چنان که اگر در بحبوحه جنـگ یـک نفـر از ، قائل استرا قدرت تشخیص حق و باطل 

دهـد تـا به او فرصت مـی، مهلت تحقیق و تفکر خواست تا راه حق را بشناسد، کفرجبهه 
هسـتی و  تفکـر دربـارۀ بـه راها  انسان .)۶توبه/( شاید هدایت پیدا کند، کالم الهی را بشنود

و  تأمل با تا خواهد می هاانسان از و خواند کشف حقایق خلقت و فهم معارف الهی فرا می
؛ ۲۴/ونسیـ؛ ۵۰/انعـام؛ ۱۹۱/عمـرانآل( بگشـایند خـود روی بـه را معرفـت نگری درهای ژرف

قـرآن کسـانی را کـه اهـل  )۲۱/حشـر؛ ۱۳/هیـجاث؛ ۴۲/زمر؛ ۲۴ و ۲۱/روم؛ ۶۹ و ۴۴ و ۱۱نحل/؛ ۳رعد/
معـارف ، قـرآنادی از یـات ز یآ . همچنین)۱۰۰یـونس/( داندسزاوار پلیدی می، تفکر نیستند

ك از یـچ یهـ. ندینما ان مییب، الل و احتجاج عقلیاعتقادی و عملی اسالم را با سبك استد 
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آزادانه به عقل «: دیگو  بلکه می، دیر یچون و چرا بپذ د که مقصد مرا بییگو  ات نمیین آیا
، میکن ل و شواهدی که ذکر مییاگر چنانچه سخن مرا به همراه دال ، دیمراجعه کن تانمیسل

   .)۵۱-۵۲: ۱۳۸۷، ییطباطبا( »دیر یبپذ) و قطعًا هم خواهد کرد( ق نمودیتصد
بسـتر ، خدای متعال در آیات متعددی با برجسته کردن جنبه تعقـل و اختیـار انسـان

؛ ۱۰۷/انعـام؛ ۲۵۶بقـره/( کنـدرویش فضیلت و تحقق حیات طیبه را برای انسان فراهم مـی
اسـالم دیـن  .)۹۷نحل/؛ ۴۵ق/؛ ۲۲/هیغاش؛ ۵۱ و ۵۰/اتیذار ؛ ۲۶ملک/؛ ۲نوح/؛ ۹احقاف/؛ ۲۳فاطر/

سخن خود را نه با تیغ شمشیر بلکه با سالح اندیشه بیان . مناظره و گفتگو است، باحثهم
موعظـه ، تعـالیم اسـالم را بـا روش برهـانی، کنـدقرآن به مسلمانان توصیه می، نمایدمی

کسـانی ، رواز این )۴۶عنکبوت/؛ ۱۲۵نحل/( حسنه و جدال احسن برای دیگران بیان نمایند
بـه عنـوان خردمنـد ؛ گزیننـدشنوند و سخن بهتـر را برمـیرا میرا که سخنان گوناگون 

پسـندی دریـغ نیـز بـرای بیـان حـق از هـیچ راه خرد خود  .)۱۸ و ۱۷زمر/( نمایدمعرفی می
  .)۵۸روم/؛ ۲۷زمر/؛ ۵۴کهف/؛ ۸۹سراء/ا( نکرده است

 اصل عدالت  -۲-۳
ردم بـه و مبارزه بـا حاکمـان طـاغوتی بعـد از دعـوت مـ ت اجتماعیلاعد یبر قرار

در  .)۱۵/یشـور ؛ ۲۹اعـراف/؛ ۲۵/دیـحد( اسـت ایاهداف رسالت انب تریناز مهم یکی، توحید
کید شده است که خدا ؛ ۴۰نساء/( کندای به کسی ظلم نمیذره وندقرآن به طور مکرر تأ

 آفرینش سراسر جهان به حق و عدل صورت گرفته است .)۸ و ۷زلزله/؛ ۴۹کهف/؛ ۴۴یونس/
 .)۳احقـاف/؛ ۲۲/هیـجاث؛ ۵زمـر/؛ ۸روم/؛ ۴۴عنکبـوت/؛ ۸۵حجـر/؛ ۳نحل/؛ ۱۹/میهابرا؛ ۱۸عمران/آل(

مفهوم عدالت در آفرینش جهان این است که خدا به هـر موجـودی بـه انـدازه ظرفیـت 
در  .)۴/۳۰۲: ۱۳۷۴، مکـارم. ک. ر ؛نیـز  و ۳هـود/( نعمت داده است، وجودی و شایستگی آن

شـریعت متناسـب بـا اسـتعداد و توانـایی هـر  عالم تشریع نیز امر و نهی الهـی و قـوانین
بـا توجـه بـه توانـایی و تـالش  .)۷طـالق/؛ ۶۲مؤمنـون/؛ ۲۸۶بقـره/( انـدشخص وضـع شـده

نامه عملش بررسی و درباره او حسابرسـی ، اختیاری هر انسان برای انجام تکالیف دینی
 .)۷۸غــافر/؛ ۲۸ص/؛ ۷۵ و ۶۹زمـر/؛ ۴۷/اءیـانب؛ ۵۴ و ۴۷/ونسیـ؛ ۴۰نســاء/( گـرددو قضـاوت مـی

پاداش یا کیفر اعمـال انسـاِن مطیـع یـا متمـرد نیـز بـر اسـاس ، سرانجام در مرحله نهایی
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هـر کـس بـه هـر میزانـی کـه توانـایی داشـته و . عدالت در تکوین و تشریع خواهد بود
پـاداش ، تکلیف او هر چه بوده و بـر حسـب اختیـارش بـه تکـالیف خـود عمـل کـرده

؛ ۲۱ و ۱۶طـور/؛ ۵۴/سیـ؛ ۱۴احقـاف/؛ ۲۸فصـلت/؛ ۲۷/ونسیـ؛ ۸۲/توبه( شودگیرد یا کیفر می می
  .)۷-۸زلزله/

در دو سطح فردی و اجتماعی بنیان بسـیاری از ، در احکام فقهی نیز صفت عدالت
شاهد و امام جمعه ، فقیه، قاضی، شرط عدالت در حاکم. گیرداحکام اسالمی قرار می

 . ک. ر( در ُبعـد اجتمـاعی اسـت هم در ُبعـد فـردی و هـم، نشانه اهمیت آن ،و جماعت
اسـالم  عِت یو احکام شـر  یاخالق لیاز فضا یاریعمل به بس جهینت )۳/۳۰۴ :۱۳۸۵، خمینی

عدالت شرط ایمان هر مؤمن ، از این رو. در وجود انسان است» ملکه عدالت« شیدایپ
  .)۸مائده/( است

، ی اسـالمرکن اساسـی رهبـری نظـام اجتمـاع، مبتنی بر عدالت در تکوین و تشریع
حاکم اسالمی هم باید خودش عادل باشد و هم به حق و عدل  )۱۲۴بقره/( عدالت است

بهترین مایه چشم روشنی حـاکم اسـالمی گسـترش  )۲۶ص/( امور جامعه را سامان دهد
یان، ( عدالت است   .)۵۳/نامه:۱۳۷۸انصار

ی از کـم و نهـ )۸۳/بقـره( و گفتـار حسـنه )۲۹اعـراف/؛ ۵۸نسـاء/( اطالق امر به عدالت
هر کس با هر دین و « بر لزوم رعایت عدالت و حقوق انسانی )۸۵هود/؛ ۸۵اعراف/( کاری

همـه شـؤون زنـدگی « همچنین جامعیت و فراگیری آنهـا. داللت دارد» مذهب و آیینی
 .)۱۵۱-۱۵۳: ۱۳۷۵، آملییجواد. ک. ر( گیردرا در بر می» فرد مسلمان و غیر مسلمان

آن ای است که هر مسلمانی بایـد روابط اجتماعی فریضه عدالت ورزی در، بنابراین
رعایـت  ل کتـاب و حتـی ملحـدین و کفـارمیان برادران دینی خود و در ارتباط با اهـ را

دهد نسبت به هیچ احدی در هیچ زمان و مکـانی اسالم به پیروان خود اجازه نمی. کند
 را دوسـت دارد طـور مطلـق قاسـطینهو بـ ظلمـی روا دارنـد، تـرین سـطححتی در کـم

 و ۷۹عمـران/آل( بیـزار اسـت نیظـالمبه همان میزان نیـز از  )۸ممتحنه/؛ ۹حجرات/؛ ۴۲مائده/(
  .)۴۰شوری/؛ ۱۴۰

کید دارد که نه دوسـتی و روابـط خویشـاوندی را مایـه افـراط  قرآن به پیروان خود تأ
همـه  بلکه عدالت را بدور از حب و بغض نسبت به، سازند و نه دشمنی را سبب تفریط
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حتی اگر موجـب ، اجرای عدالت .)۱۵۲انعـام/؛ ۸ و ۲مائده/؛ ۱۳۵نساء/( ها اجرا نمایندانسان
مین مصالح عـام اجتمـاعی الزم برای تأ، ضرر و زیان به خود شخص یا اطرافیانش باشد

  .)۱۳۵نساء/( است
معرفـی هـا  امت رانگریعامل مخرب و و  کیعنوان ه برا  ظلم، قرآن اتیآاز  یاریبس
مـردم  یظلم و سـتم بـر زنـدگ و گردد مالیها پا حقوق انسان یا گر در جامعها. کندمی
 یسـنت الهـ، نباشد زانیقابل مردم و حکومت بر اساس عدل و متافکند و روابط م هیسا

  .)۱۱۶-۱۱۷ و ۱۰۰-۱۰۲هود/( بودخواهد جامعه آن  یحکم بر زوال و نابود
لت اجتمـاعی اسـت و هدف اصلی تشکیل حکومـت نبـوی و علـوی اجـرای عـدا
ن یری از ظلـم از بزرگتـر یتشکیل حکومت برای اقامه عدل و یاری مستضعفان و جلـوگ

تـرین  مهم، فـارابی نیـز .)۲۱/۴۰۶  :۱۳۸۸، ینـیخم( ن عبـادات اسـتیواجبـات و از واالتـر 
زیرا رسیدن به سـعادت و ، داندوظیفه حاکم و حکومت را اجرای عدالت در جامعه می

 .)۲۲: ۱۹۹۵، یفـاراب( گـرددخالق حسنه فقط در سایه عدالت میسر مـیفضائل انسانی و ا
  .)۱۱۳هود/( پرهیز نمایند، باید مسلمانان از هر گونه اتکا و اعتماد به ظالمان، بنابراین

ها در برابر قانون و شریعت الهی با هم برابرند و همه انسان، در نظام اجتماعی اسالم
زن و مـرد هـیچ تفـاوت و ، حاکم و رعیت، اه و سفیدسی، زشت و زیبا، بین فقیر و غنی

در  )۸ و ۷زلزلـه/؛ ۴۷انبیـا/؛ ۱۳حجـرات/؛ ۹۷نحـل/؛ ۴۰غـافر/؛ ۱۲۴نسـاء/( تبعیضی وجـود نـدارد
تبعـیض در اجـرای قـوانین « اسـرائیلیکی از علل انقراض بنی روایتی از پیامبر اکرم

می باید در مقام قضـاوت قاضی محکمه اسال )۱۸/۷ :۱۴۰۸؛ نوری( بیان شده است» الهی
هر نوع ترجیح یکی  .)۵۸نساء/( اصل بی طرفی و تساوی بین طرفین دعوا را رعایت نماید

هر چند یکی از طرفین دعوا مسلمان و طرف دیگر غیر مسلمان یا یکـی ( از طرفین دعوا
نسبت به طـرف دیگـر موجـب خدشـه در عـدالت قاضـی ) با تقوا و دیگری فاسق باشد

  .)۳/۷۲: ۱۴۱۰، یملعا( خواهد شد

 اصل دعوت به نیکی و مبارزه با فساد  -۲-۴
بـه تعبیـر . های متعـالی انسـانی اسـتای در گرو زنده بودن ارزشحیات هر جامعه

 سـازمان نکـهیا از ندارنـد ای چـاره جهـان های مسـلك نیتـر یماد حتی« مطهری شهید
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، مطهـری(» بسـازند یاخالقـ های شرافت و معنوی اصول سلسله كی بر را خود اجتماعی
کیـد دارد .)۲۲/۶۹ : ۱۳۸۶  دین اسالم نیز به رعایت اصول اخالقی در روابط اجتمـاعی تأ

هـای قـرآن کـریم رعایـت ادب و احتـرام و اصـول انسـانی و ارزش .)۸ و ۵نسـاء؛ ۸۳بقره/(
داند و پیروان خود را به رعایت آنها دعوت متعالی را نشانه رشد یافتگی و جوانمردی می

اسـالم صـفات پسـندیده را از صـفات « فرمایـدعالمه طباطبایی مـی .)۷۸هود/( کندمی
جامعـه بشـری را بـه صـفات پسـندیده فرمـان و از صــفات ، نکوهیـده مشـخص کـرده

کـه و نظامات اجتماعی خـود را  یشالوده مسائل حقوقنکوهیده بیم داده است آن گاه 
 وفاضله اخالق  هیاست بر پا یواقع یکننده خوشبخت نیمأو ت یکننده برنامه زندگ میتنظ

  .)۱/۱۹۱: ۱۳۸۷، ییطباطبا(» استوار ساخته است یصفات برجسته انسان
قرآن کریم یکی از محورهای اصلی دعوت انبیا را اصـالح زنـدگی مـردم از مفاسـد 

. کنــداخالقــی و دعــوت آنــان بــه مکــارم اخــالق و صــفات متعــالی انســانی بیــان مــی
پیروان انبیـا نیـز  )۲جمعه/؛ ۳۵اعراف/؛ ۳۹مائده/؛ ۸۸ و ۸۵هود/؛ ۱۶۴ران/عمآل؛ ۱۵۷ و ۱۴۲راف/اع(

؛ ۱۵۷اعـراف/( بـه اصـالح جامعـه خـود بپردازنـد، باید با الگو گیـری از راه و روش آنـان
معرفـی  دو شاخصه مهم قرآن کریم جامعه اسالمی را با .)۶ و ۴ممتحنه/؛ ۷حشر/؛ ۲۱احزاب/
 ا و نهی از منکـراتهدوم دعوت یکدیگر به معروف، اول میانه روی و اعتدال کند:می

قرآن منشأ فساد مـردم را جهـل و فقـدان عالمـان ربـانی تبیـین  .)۱۱۰عمـران/آل؛ ۱۴۳بقره/(
دهـد بر این اساس قرآن به مسلمانان دسـتور مـی .)۱۱۶هود/( داندمی معارف الهی ۀکنند

هی و سپس دعوت مردم به ای بطور خاص به شناخت احکام الکه باید از میان آنها عده
  .)۱۰۴عمران/آل( معارف اسالم بپردازند

گفتـار و  )۸۴اسراء/(  ١﴾شاِکَلِتهِ   ْعَمُل َعلییَ ُقْل ُکلٌّ ﴿ بر اساس یک قاعده کلی در آیه
وقتی کافران و منافقـان بـه ، از این رو. ها معلول خلقیات و اندیشه آنان استرفتار انسان
.  کشانندشوند و هم جامعه را به فساد میرتکب فساد میهم خودشان م، رسندقدرت می

؛ ۶۷توبـه/؛ ۲۰۵بقـره/( نماینـدها دعوت میها و ترک خوبیچون همدیگر را به انجام بدی
هـم خودشـان عمـل ، رسندو هر گاه مؤمنان و خدا باوران به قدرت می )۳۴نمل/؛ ۶انعام/

                                                 
 ».کند بگو: هر کس طبق روش (و خلق و خوی) خود عمل می. «١
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 .)۴۱حـج/( نمایندنهی از منکر میدهند و هم دیگران را امر به معروف و صالح انجام می
اسالم بـرای پـاالیش جامعـه از ؛ با توجه به رابطه متقابل اخالق و اندیشه با رفتار و عمل

اصل دعوت همگانی به نیکی و نهـی از منکـرات را بـر همـه مـؤمنین ، فساد و انحراف
شـه بـر روی اخـالق و عمـل اثـر یهمان طور کـه فکـر و اند« چون. واجب کرده است

: ۱۳۸۵، یمطهـر ( گذارد شه اثر مییز روی فکر و اعتقاد و اندیاخالق و عمل ن، گذارد می
 ۱/۵۷۰-۵۶۷(.   

از خیرخـواهی و محبـت مـؤمنین بـه ، امر به معروف و نهی از منکر در منطق قـرآن 
وجـود » اصـالح مـداوم« ای کـه در آنجامعـه، زیرا .)۷۱توبـه/( گیردیکدیگر نشأت می

 گیـردسـاد و ظلـم اجتمـاعی و در نتیجـه نـابودی قـرار نمـیدر معـرض ف، داشته باشـد
ای که بزرگان و صاحب منصـبان آن بـه فسـق و فجـور بپردازنـد و اما جامعه .)۱۱۷هود/(

رعیت هم تابع آنان باشند و هیچ کس مردم را از منکرات دور نکند در معرض نـابودی 
  .)۱۶اسراء/( گیردقرار می

 اصل عمل به تعهد  -۲-۵
، یاست که هر فـرد یانسان یها ن ارزشیتر  از عام یکی، مان و عمل به آنیعهد و پ
 ییاگر افراد با هم قول و قرارها. به آن ملتزم باشد یستیبا، باشدنداشته  ینیچ د یهرچند ه

افراد نخواهند و  دلش خواست انجام دهد یهر کس آزاد باشد هر کار، بگذارند اما بعد
کنـد و  یدا نمیـمعنـا پ یاجتمـاع یاصـال زنـدگ، باشند داریخود پا یها مانیبه عهد و پ
 بـر هـم خواهـد خـورد یاجتمـاع یسنگ بند نخواهد شد و اسـاس زنـدگ یسنگ رو

در جامعه اسالمی هم یکی از اصولی که التزام به آن بر همگـان  .)۹: ۱۳۹۱، مصباح یزدی(
یت دارد که لزوم عمل به تعهدات چنان اهم )۱مائده/( عمل به تعهدات است، الزم است

کتب آسمانی و لـزوم اقامـه نمـاز و ، انبیا، مالئکه، عالم آخرت، در ردیف ایمان به خدا
قـین را هـای متّ قـرآن کـریم یکـی از ویژگـی )۱۷۷بقره/( پرداخت زکات قرار گرفته است
در روز قیامـت نیـز . )۳۲معـارج/؛ ۸مؤمنـون/؛ ۱۷۷بقـره/( کندعمل به تعهدات خود ذکر می

در این  )۳۴اسراء/( عمل به تعهدات است، گیردکه مورد مؤاخذه قرار می یکی از مسائلی
بین عهد با خدا و عهد بـا بنـدگان وی و نیـز در متعلـق عهـد فرقـی ، اخذهمحاسبه و مؤ 
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هر کس باشد و موضوع عهد اگر در چارچوب شریعت ، یعنی طرف مقابل عهد. نیست
الزم ، بنـدد ان با کسی عهدی میه آنگاه که انسبلک، مهم نیست، هر چیزی باشد، است

تا زمانی کـه بـه ، حتی اگر طرف مقابل مسلمان هم نباشد. است به عهد خود وفا نماید
  .)۷ و ۴توبه/( عمل به تعهد الزم است، عهد خود پای بند است

 اصل امانت داری  -۲-۶
ك ضد ارزش یانت در امانت یخو  ارزش کیامانت  یادا، ان همه ملل و اقوامیدر م

چ یرود و هـ یها به شمار م ات در حوزه ارزشیهیاز بد یکین مسأله یا. شود یحسوب مم
ده ینکوه یانت در امانت امریها قبول دارند که خ همه انسان. د نداردیدر آن ترد  یانسان

 :۱۳۹۱، یزدیـمصـباح ( ده استیکو و پسندین یامر یدار و امانت یکار درستو  و زشت
امری ، نیز رعایت امانت و برگرداندن آن به صاحب خود در جامعه مدنی اسالمی .)۱۰۶

خداونــد متعــال در قــرآن بــه  .)۲۸۳بقــره/؛ ۸مؤمنــون/؛ ۳۲معــارج/؛ ۱۶۱عمــران/آل( الزم اســت
  .)۵۸نسـاء/( کند کـه هـر گونـه امـانتی را بایـد بـه صـاحب آن برگرداننـدمؤمنین امر می

مسائل قضایی رعایت عدالت طور که در همان: نویسدجوادی آملی در همین رابطه می
معنای رعایت عدالت . باشد اجرایی نیز مراعات عدالت واجب میدر مسائل ، الزم است

در امانت همانا رعایت همه شئون  مسئولیت اداری است و همانطور که رعایت نکـردن 
خیانت به خداوند سبحان است و احتـرام نگذاشـتن بـه رهبـری رسـول ، وظایف عبادی

انجام ندادن وظایف اجتمـاعی و محتـرم نشـمردن ، ه حضرت اوستخیانت ب اکرم
حقوق دیگران و کارایی کافی نداشتن در پست و مقام و خـدمت نکـردن بـه مقتضـای 

آیـد و تضـییع حقـوق همه به عنوان خیانت در امانت به حساب مـی، مسئولیت و سمت
ق مسـلمانان اثر سوء خیانت در اموال و اعراض و حقو . شودامت اسالمی محسوب می

 آنچنان زیاد است که در کنار خیانت به خداوند سبحان و خیانـت بـه رسـول خـدا
   .)۱۶۲-۱۳۶: ۱۳۷۲، جوادی آملی( واقع شده است

، شـوندهای اجتماعی در جامعه مـدنی اسـالمی مـیدار مسئولیتکسانی که عهده 
طـور کـه همـان .دار آن مسئولیت باشندباید هم تخصص آن را داشته باشند و هم امانت

و پذیرش مسـئولیت خزانـه داری کـل  با حضرت شعیب در قصه حضرت موسی
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و نیز اعالم آمادگی عفریت برای آوردن تخت ملکه سبا  مصر توسط حضرت یوسف
فقـدان هـر  .)۵۵ یوسـف/؛ ۳۹نمـل/؛ ۲۶قصص/( به تخصص و تعهد هر دو اشاره شده است

 . اسالمی است خیانت در امانت جامعه، یک از این دو ویژگی

 اصل تحصیل مال حالل -۲-۷
بایـد از مجـاری قـانونی و بـه شـیوه ، امرار معـاش و تحصـیل مـال، در جامعه اسالمی

اما معامله  )۲۷۵بقـره/( معامله است، بارزترین شیوه تبادل مال میان افراد جامعه. مشروع باشد
را بـدون رضـایت اگر کسـی مـال دیگـری ، نیز باید بر اساس قصد و رضایت طرفین باشد

تحصـیل  )۱۶۱ و ۲۹نسـاء/؛ ۱۸۸بقـره/( نا مشـروع اسـت، صاحب مال تملک یا استفاده نماید
 حـرام اسـت، گـرددکـه موجـب گـردش پـول و تولیـد در جامعـه نمـی ثروت از مسیری

بـر  )۱۸۸بقـره/( دادن رشوه یا گرفتن آن حرام اسـت، همچنین )۳۹روم/؛ ۲۷۸ و ۲۷۶ و ۲۷۵بقره/(
، انجـام آن مسـئولیتی بـر عهـده گرفـت کـه در ازایکسی کار معـین یـا اگر ، این اساس

چنانچه تعمدا به وظیفه خـود عمـل نکنـد یـا بـرای تضـییع حـق ، کندحقوقی دریافت می
و  مرتکـب حـرام شـده اسـت، مالی را دریافت کنـد، دیگران یا احقاق باطل و ابطال حق

   .)۱۲: ۱۳۷۲، ادی آملیجو ( آورد نامشروع استدست میهمالی که از این طریق ب

 رکن جمهوریت و اعمال اراده مردم -۳

 اصل کرامت انسان  -۳-۱
معیار و مبنایی بـرای وضـع قـوانین مـدنی و ، نوع نگرش هر مکتبی به کرامت انسان

انسان چنان جایگاه رفیعـی دارد کـه ، در بینش قرآن. باشدحقوق بشر در آن مکتب می
سـیر تکـاملی خلقـت بشـر از  )۲۶ص/؛ ۳۰بقـره/( رددگـخلیفه خدا در زمین مـیتواند می

 حیـوانی تـا مرحلـه نفـس ناطقـه انسـانی چنـان جـامع و کامـل اسـت، نبـاتی، جمادی
کـه خداونـد بـرای آفـرینش چنـین موجـودی خـود را بـه  )۴تـین/؛ ۹سـجده/؛ ۱۴مؤمنون/(

  .)۱۲۵صافات/؛ ۱۴مؤمنون/( کندتوصیف می» احسن الخالقین« کبریائی و
ساحتی بودِن وجود انسان و شرافت ساحت روحـی آن کـه از سـنخ روح  قرآن از دو

بر اساس دو  )۹سجده/؛ ۷۲ص/؛ ۲۹حجر/( گویدبر ساحت مادی آن سخن می، الهی است



 

رآن
اه ق

 نگ
ی از

الم
 اس

نی
مد

عه 
جام

ول 
اص

۲۷ 

کرامـت وی نیـز دو گونـه ، ساحتی بودن وجود انسان و برتری یکی از آنها بـر دیگـری
. هـا بـا هـم برابرنـدانسـان همـه، در این نوع کرامـت )۷۰اسراء/( اول کرامت ذاتی. است

تواند چنین کرامتی را از کسی سلب کند مگر اینکه خود شخص با ارتکـاب کسی نمی
 ذاتی را خداوند به انسـان دادهکرامت . جنایت و خیانت آن را از خود سلب کرده باشد

. و نشان دهنده آن است که بشر از لحاظ وجودی نسبت به سایر موجودات شرافت دارد
از  ت به اعتبار عنایتی است که خداوند در آفرینش انسـان لحـاظ کـرده اسـتاین شراف

 )۷۲ص/؛ ۲۹حجر/( یک سو روحی را که در کالبد انسان دمیده از سنخ روح خود آفریده
ترکیـب  )۷۵ص/( از سوی دیگر خلقت انسان را مسـتقیم بـه خـودش نسـبت داده اسـت

و بر خلقت چنین موجودی بـه  )۴ن/تی( جسم و روح انسان را در کمال اعتدال قرار داده
آسمان و زمین را مسخر او ساخته و آنچه در زمین  )۱۴مؤمنـون/( خود تبریک گفته است
 و او را در زمین خلیفه خـود قـرار داده اسـت )۲۹بقره/؛ ۱۳جاثیه/( است را برای او آفریده

ه خود گیـرد های مختلف را بها و آیینهمین انسان قبل از اینکه رنگ فرهنگ )۳۰بقره/(
 از چنان رفعتی برخوردار بوده است کـه همـه فرشـتگان در برابـر او بـه سـجده افتادنـد

کرامت ذاتی انسان برای قرآن چنان مهم است که کشتن یک  )۳۰حجر/؛ ۷۳ص/؛ ۳۴بقره/(
برابر با زنده کـردن ، ها و زنده کردن یک انسانبرابر با کشتن همه انسان، گناهانساِن بی
هـا در میـان چنین نگـاه رفیـع و فراگیـری در مـورد انسـان )۳۲مائده/( ا استههمه انسان

 . مکاتب فکری بشر وجود ندارد
هـایی مقصود از چنـین کرامتـی دسـتیابی بـه کمـال، دوم کرامت اکتسابی یا ارزشی

ایـن  .)۱۳حجـرات/( آورداست که انسان در پرتو ایمان و عمـل صـالح خـود بدسـت مـی
ختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسـیر کرامت از به کار اندا

اکتسـابی و اختیـاری اسـت و ارزش نهـایی و  که شودرشد و کمال و خیرات ناشی می
کیـد بـر  .)۲۷۹: ۱۳۸۰، جعفری. ک. ر(» غایی انسان به همین کرامت است اسـالم ضـمن تأ

عمـل صـالح را برجسـته  عزت و کرامت در پرتو ایمـان بـه خـدا و، کرامت ذاتی انسان
در پرتـو ایمـان و  )۸منـافقون/؛ ۱۰فاطر/؛ ۱۵۱انعام/؛ ۱۰۴مائده/؛ ۶۱نساء/؛ ۶۴عمران/آل( کند می

  .)۹۷نحل/( گیردحیات طیبه جامعه مدنی اسالمی شکل می، عمل صالح
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 اصل اختیار و آزادی  -۳-۲
ها و کارهای متعددی مختار و آزاد بودن انسان به این معنا است که بتواند از میان راه

 یکی را برگزیند و تصمیم بر انجام آن بگیرد، با بررسی و سنجش، که پیش روی اوست
راه حق ، ها با اختیار و انتخاب خوداراده الهی بر این است که انسان .)۱۷۰: ۱۳۸۵، رجبی(

در قرآن کریم از امتحـان و آزمـایش انسـان سـخن رفتـه  .)۲۹کهف/؛ ۳انسان/( را برگزینند
 گیـرد کـهانسان وقتی مورد آزمون الهی قرار می )۷هود/؛ ۳۵انبیا/؛ ۳۱محمد/؛ ۷کهف/( است

. انتخـاب نمایـد، های مختلف آنچه را دوست داردباشد و بتواند از بین گزینه» مختار«
نکـوهش و ؛ )۵فـاطر/؛ ۳۳لقمـان/( انذار در مورد فریـب نخـوردن از دنیـا، عالوه بر اینکه

مـدح و وعـده پـاداش بـه ، و تبشـیر )۶۸توبـه/( ه منـافقین و کفـاروعده عذاب جاودانه ب
همـه داللـت بـر مختـار بـودن انسـان از  )۲۹فـتح/؛ ۷۲توبـه؛ ۹مائده/؛ ۱۲۲ و ۹۵نساء/( مؤمنین

اگر اراده الهی بر این بود که مردم به اجبار ایمـان بیاورنـد و از حـق . دیدگاه اسالم دارد
؛ ۱۱۸هود/؛ ۴۸مائده/؛ ۱۰۷ و ۳۵انعام/( آوردندایمان میهمه ابنای بشر به خدا ، اطاعت نمایند

 . ها نبوددر این صورت نیاز به امتحان انسان )۹۳نحل/؛ ۸/یشور 
کیـد دارد امـا بـا اندیشـه تفـویض افعـال  ؛قرآن کریم گرچه بر مختار بودن انسـان تأ

؛ ۱۰۰ و ۶۱یــونس/؛ ۶۴مائــده/( بــه خــود وی نیــز صــریحا مخــالف اســت، اختیــاری انســان
اراده و قـدرت مطلـق خـدا و نیـز ، علم، از مجموع آیات قرآن درباره خالقیت )۲۹کویر/ت

بـه ایـن نتیجـه ، ثواب و عقـاب و مسـئولیت انسـان در مـورد اعمـال خـود، ارسال رسل
افعـال اختیـاری ، بنـابراین. رسیم که فاعلیت خداوند در طول فاعلیـت انسـان اسـت می

 هم مخلوق خدا و هم مخلوق انسان اسـت، سانانسان حقیقتا هم فعل خدا و هم فعل ان
   .)۱۰۶-۱۲۴: ۱۳۷۲، مصباح یزدی(

 اصل استبداد ستیزی -۳-۳
در ُبعد اجتمـاعی مسـتلزم نفـی اسـتبداد ؛ کید قرآن بر آزادی اندیشه و عمل انسانتأ 
بـه فرزنـد خـود  اینکه حضرت امیـر. چون استبداد ضد تفکر و انتخاب است. است

 ای باشـدهـیچ بنـده انسـان، بنـدۀانسان را آزاد آفریـده و نبایـد کند که خدا توصیه می
یان، ( ، اسـیر یـک قـدرتی باشـد، برای این است کـه تـا وقتـی انسـان )۳۱/نامه:۱۳۷۸انصار
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پنـدارد کـه همـان چیـزی را حـق مـی، ذهـن اسـتبداد زده. تواند درسـت بیندیشـد نمی
 در موسـی حضـرت، ن دلیـلبه همی )۲۹غـافر/( دهدنمایش می، استبدادگر به عنوان حق

 خوانـدفـرا مـی د و رهـایی از عبودیـت غیـر خـدایـتوح را بـه مـردم، شیخـو  امیق آغاز
چ یهـ )۲۶زخـرف/؛ ۱۷زمـر/؛ ۳۶نحـل/( بر اساس اصل عدم اطاعت از غیـر خـدا .)۱۸دخان/(

 .)۶۴/عمـرانآل( م در برابر خود مجبـور کنـدیگر را به تسلیهای د انسان، انسانی حق ندارد
چ فردی حق ندارد انسانی و یآموزد که ه اصل آزادی بشر را به ما می، اعتقادی ن اصلیا
  .)۳۸۷-۳۸۸ /۵ : ۱۳۸۵، ینیخم( ا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کندی

. عقیـده و بیـان قائـل نیسـت، حاکم مستبد برای شهروندان خود حق آزادی اندیشه
َنـا﴿ ر پایهزند بتفکرش این است که هر کسی دست به هر کاری می

َ
ُکـم أ بُّ ْعلـ َر

َ
 ﴾یاأل

آنچه را که او بـرای ، باید از او اجازه بگیرد» من پروردگار برتر شما هستم!« )۲۴نازعـات/(
  .)۴۹شعراء/؛ ۷۱طه/؛ ۱۲۳اعراف/ ؛ ۲۹غافر/( مردم نیز باید گردن نهند، پسنددمردم می

حلیلـی آنـان را گیرد و دستگاه ادراکـی و تقوه تشخیص افراد را هدف می، استبداد
نماید معیارهای حق و باطل را دگرگون می، وقتی تفکر را از مردم گرفت، کندمختل می
؛ ۷۱طه/؛ ۱۲۳اعراف/؛ ۲۹غافر/( بردمی های خود را به نام خیر و صالح مردم پیشو خواسته

   .)۴۹شعرا/
نتیجـه ایـن  .)۵۴زخـرف/( مختل کردن تعقل افراد همان تخفیف و تحقیر مـردم اسـت

چـون وقتـی  )۵۹هـود/؛ ۵۴زخـرف/( اطاعت مطلـق از حـاکم مسـتبد اسـت، تحقیر شدگی
مـردم دسـت بـه هـر کـار غیـر اخالقـی ، های تشخیص حق و باطل از بین بـرودمالک

  .)۱۰/روم؛ ۵۴زخرف/( خواهند زد
کـار ی و هم نظـارت بیرونـی را بـههم کنترل درون، اسالم برای جلوگیری از استبداد

؛ ۲۶ص/( بـرای رهبـری جامعـه شـرایط خاصـی مقـرر نمـوده، سـو از یک. گرفته است
محبت و لطافت اخالقی قـرار داده ، و رابطه رهبر الهی با مردم را بر پایه رأفت )۱۲۴/بقره

ــهروندان بــر ، از ســوی دیگــر )۶۳انفــال/؛ ۱۵۹عمــران/آل( اســت ــارت همگــانی ش نظ
؛ ۱۰۴عمـران/آل( منکـر گیری و اعمال حاکمان از طریق امر به معـروف و نهـی از تصمیم
را  )۳۸شوری/؛ ۱۵۹عمران/آل( و نیز مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی )۱۵۷اعراف/

 . ضامن سالمت اجتماعی رفتار صاحبان قدرت قرار داده است
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 اصل شوری و مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی خود  -۳-۴
در چارچوب ، از یک سو های اجتماعی بایدهمه فعالیت، در جامعه آرمانی اسالمی

احکام و دستورات الهی باشد و بر مـردم الزم اسـت از تبعیـت هواهـای نفسـانی پرهیـز 
، و هـیچ کــس )۲۶ص/؛ ۵۰تـا۴۴مائـده/؛ ۳۷رعــد/؛ ۱۰۵نسـاء/؛ ۷۹عمـران/آل؛ ۱۴۵بقـره/( نماینـد
در مواردی که نصی وجود ، از سوی دیگر )۳۶احزاب/( تواند حکم الهی را تغییر دهد نمی
 .)۳۸شـوری/؛ ۱۵۹عمـران/آل( منین مشـورت گـرددبایـد بـرای تـدبیر جامعـه بـا مـؤ، دندار 

منوط به این است که بـا احکـام ، های اجتماعیمشارکت مردم در صحنه تصمیم گیری
محتـوای . هـای مـردم اسـتقوانین اسالم مرز خواسته .)۳۶احزاب/( الهی مخالفت نگردد

تـوان هـر آنچـه را کـه مـردم ردد و نمـیگـخواست عمومی با قوانین اسالم محدود مـی
، در صورت مخالفت صریح با قـوانین اسـالم، هر چند اکثریت آنان باشند، خواهند می

  .)۲/۲۴۳: ۱۳۸۵، همو؛ ۲۴/۳۳۰: ۱۳۸۶، یطهر م( پذیرفت
؛ ۳نسـان/ا(  سـاخته  حـاکم  شیخـو   یاجتمـاع  را بـر سرنوشـت  انسان وندخداگر چه 

، نـدارد حـقامـا انسـان ، اسـت حکومـت داده لیجـازه تشـکو به او ا )۱۱رعد/؛ ۵۳انفال/
ــر مــدار شــر  یزنــدگ  و دوری از دســتورات الهــی تنظــیم کنــد یزیــگر  عتیخــود را ب

  .)۴۴-۵۰مائده/؛ ۲۸کهف/؛ ۳۶احزاب/(
اگـر غیـر از خـدای و  طور که تدبیر سراسر عالم تکوین بـه اراده الهـی اسـتهمان

 گـرددوجـب فسـاد و نـابودی عـالم مـیم، خدایان دیگـری وجـود داشـته باشـد، متعال
همچنین در عالم تشریع هـم  بایـد تمـام قـوانین بـه اراده ؛ )۹۱مؤمنون/؛ ۲۲انبیا/؛ ۴۲اسراء/(

و اگـر  )۶۷ و ۴۰یوسف/؛ ۲۶ص/، ۴۱حج/؛ ۵۷انعام/؛ ۱۰۵نساء/؛ ۵۰تا۴۴مائده/( الهی منتهی گردد
ظام آفرینش جهـان بـه ن، معیارهای دیگری غیر از دستورات الهی منشأ وضع قانون باشد

؛ ۱۱۶انعــام/( چــون اکثریــت مــردم تــابع گمــان هســتند .)۷۱مؤمنــون/( هــم خواهــد خــورد
و در جـایی کـه  )۲۶ص/؛ ۴۹مائـده/( دهنـدو هوای نفس را بر حق تـرجیح مـی )۳۶/ونسی

  .)۳۲یونس/( جز باطل چیزی نیست، حکم خدا نباشد
 خداونـد در همـه ابعـادبـر اسـاس اصـل وابسـتگی انسـان بـه وجـود ، ه بر اینعالو 

هیچ  )۳۰روم/( و نیز تناسِب قوانین اسالم با ساختمان آفرینش انسان )۸۸مؤمنون/؛ ۱۵فاطر/(
، بنابراین. تواند پاسخ گوی نیازهای حقیقی انسان باشدنمی، قانونی غیر از قوانین اسالم
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ا با بلکه انطباق آنه، رأی اکثریت نیست، مالک مشروعیت قوانین در حکومت اسالمی
  .)۷۸: ۱۳۸۶، ییطباطبا( حق و احکام شریعت اسالم است

عالمـه طباطبـایی . از دیدگاه فالسفه اسالمی نیز اراده الهی بر اراده مردم مقـدم اسـت
خواهد در همه حـال از او می، اسالم بر اساس اصل واقع بینی که انسان دارد«: فرمایدمی

در اعمـال خـود . مـان دیگـری نکنـدرا محکـوم هـیچ خواسـته و آر، حق. پیرو حق باشد
در جامعـه نیـز بایـد . هر چند بر خـالف میـل او باشـد، مصالح واقعی را مالک قرار دهد
اگـر چـه مخـالف ؛ حسب واقع به صـالح جامعـه اسـتقوانین و مقرراتی اجرا شود که به

فــارابی مشــروعیت  .)۹۰-۱/۹۱: ۱۳۸۸، ییطباطبــا( خواســت اکثریــت یــا اتفــاق مــردم باشــد
ت را به حضور حجت الهی در رأس آن و انطباق قوانین موضوعه بـا اراده تشـریعی حکوم

 ســینا نیــاز ابن نظــر از .)۱۲۵: ۱۹۹۵، همــو؛ ۱۹۲: ۱۳۷۱، وهمـ؛ ۵۰: ۱۹۸۶، یفــاراب( دانــدالهـی مــی
 ابعـاد در اجتماعی روابط تنظیم، رو این از؛ است ضروری، شریعت قانوِن  به انسانی جامعه

 شایسـته اجـرای شـریعت نیـز بـدون کـارگزار. اسـت دیـن عهـده بر بشر حیات گوناگوِن 
اختالفـات بـین مـردم کـم ، و اگر حاکم منصوب از طرف خـدا باشـد نیست پذیر امکان

روح ، از نظـر مالصـدرا همـان گونـه کـه نبـوت .)۴۵۴-۳/۴۵۱: ۱۳۷۵، سـیناابن( خواهد شد
جسد بدون روح  سیاست بدون دیانت مثل. شریعت نیز روح سیاست است ،شریعت است

خواه عقل در تشخیص حسن و قبح و کشف بایـد و نبایـد کـامال موفـق باشـد یـا . است
سیاست همچون عبد و شـریعت هماننـد . غایت سیاست اطاعت از شریعت است. نباشد

تـابع بـاطن و محسـوس در ، ظاهر عـاَلم، اگر سیاست در خدمت شریعت باشد. موالست
   .)۳۶۴-۳۶۶: ۱۳۶۰، الصدرام( کل خواهد رفت ظل معقول خواهد بود و جزء به سوی

 وحدت امت اسالم و حسن معاشرت -۳-۵
وحـدت اجتمـاعی ، هـای اساسـی یکـی از مؤلفـه، جامعه مدنی اسالمی در تشکیل

اتحـاد و همبسـتگی در ، هـر چقـدر انسـجام. است» امت واحده« مسلمانان و تشکیل
های  یکی از سنت. دار خواهد شداز استحکام و قوت بیشتری برخور ، جامعه بیشتر باشد

موجـب ، الهی این است که اگر اختالفـی در میـان مـردم یـک جامعـه بـه وجـود آمـد
  .)۴۶انفال/( گرددشکست آنان در برابر دشمن می
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 بالی آسـمانی اسـت، اختالف و جنگ داخلی در یک جامعه، از منظر قرآن کریم
اتحـاد و انسـجام اجتمـاعی نعمـت  ،در مقابل محبت و الفـت .)۶۵انعـام/؛ ۱۰۳عمران/آل(

  .)۱۰۳عمران/آل( دهدالهی است که پویایی و نشاط را به جامعه هدیه می
هـا را بـه صـلح و اسـت و همـه انسـان یصلح و دوست یمنادو » دارالسالم« اسالم 
مسلمانان بر محور والیت الهی  قرآن کریم بر وحدت )۲۵/ونسیـ( کندمیدعوت  یدوست
کید داردد مشترک اسو عقای  دیـن .)۵۲مؤمنـون/؛ ۷۸حـج/؛ ۹۲انبیـاء/؛ ۱۰۳عمران/آل( المی تأ

اهـل ، رواز ایـن )۱۲۵نحـل/( دانایی و بصـیرت اسـت، برهان، مباحثه، گفتگو اسالم دین
و کسانی  )۶۴عمران/آل( نمایددعوت می، کتاب را هم به محور مشترک بین آنها و اسالم

  .)۱۵۹انعام/( کندبه شدت نکوهش می ،کنندرا که بین مردم اختالف ایجاد می
به بیان . است» فرهنگ اسالمی«، »امت اسالمی« مرز، در بینش مکتبی دین اسالم

گـاه در حصـار آن وابسته به قلمرو خاص جغرافیایی نیست و هیچ» امت« تحقق، دیگر
م مفهـوم، گرددمحصور نمی » امـت« بلکه اشتراک افراد در عقاید و باورهای دینی ُمَقِوّ

اعضـای ، قرآن کریم مسلمانان را در شعاع باور دینی مشترک .)۵۲/مؤمنون؛ ۹۲/ایانب( است
کند تا مؤمنان را برادران یکدیگر معرفی می )۱۹۵عمـران/آل؛ ۲۵نساء/(  یک خانواده دانسته

و هـر نـوع  )۱۰/حجـرات( من دیگر را رنج و شادی خود بدانـدهر مؤمنی رنج و شادی مؤ
وطن و غیـره را نامشـروع اعـالم ، نژاد، قدرت، ثروت، دی نظیر جنسیتامتیاز غیر اعتقا

  .)۹۷نحل/؛ ۶۰مریم/؛ ۸۲طه/؛ ۶۷قصص/؛ ۴۰غافر/( کندمی

لفـت و وحـدت در میـان آحـاد یکی از اصول روابط اجتماعی اسالم کـه موجـب اُ 
منطق قرآن . حسن معاشرت است، گرددمی، هاجامعه اسالمی و در ارتباط با سایر ملت

. باب روابط حسنه اجتماعی مبتنی بر تقسیم جامعه به داراالسـالم و دارالکفـر اسـت در
. شـوندبر دو گروه تقسـیم مـی» دارالکفر« کسانی که خارج از دین اسالم هستند یعنی

کسانی کـه بـا مسـلمانان در حـال جنـگ نیسـتند و ، یعنیاست » دنهدارالهُ « گروه اول
بر قراری روابط حسنه و رفتار عادالنه بـا . جود داردامکان زندگی مسالمت آمیز با آنها و 

روابـط حسـنه بـا آنهـا نبایـد از اعتـدال خـارج و ، در عین حـال. این گروه خوب است
کسـانی ، یعنـیاسـت » دارالحرب« گروه دوم )۸ممتحنه/( موجب ایجاد وابستگی گردد
ا ایـن دسـته از باشـند بـ ین و اضرار به مال و جان آنان مـیکه در صدد ایذاء دینی مسلم
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کفار نه تنها محبت کردن جایز نیست بلکه مسلمانان باید انزجـار و دشـمنی خـود را بـا 
بـه ایـن فرمـان الهـی  هم این است که اگر برخی از مسلماناننکته م. آنها آشکار نمایند

در ایـن صـورت از ، توجه نکنند و نسبت به این گروه از کفار گرایش قلبـی پیـدا کننـد
  .)۹ممتحنه/؛ ۵۷تا۵۱مائده/( حساب خواهند آمد گروه آنان به

بــا مــردم را یکــی از  ُخلــق نیکــو و حســن معاشــرت پیــامبر اکــرم، قــرآن کــریم
 گردیـدکند که باعـث جـذب مـردم بـه اسـالم های الهی به آن حضرت ذکر می نعمت

 کنـداسالم عدالت ورزی و حسن معاشرت با هـر کسـی را تحسـین مـی )۱۵۹عمران/ آل(
نماید که قطع نظر از و پیروان خود را ملزم می )۴۲مائده/؛ ۱۳-۹حجرات/؛ ۸ممتحنه/؛ ۸۳بقره/(

؛ ۸۳بقـره/؛ ۲۳اسـراء/؛ ۲۴حج/( مستدل و مستند بیان کنند، سخنشان را مؤدبانه، هر مخاطبی
  .)۷۰احزاب/؛ ۹نساء/؛ ۲۲نمل/

 اصل استقالل  -۳-۶
و تصـمیم گیـری در  ه تصـمیم سـازیاستقالل جامعه اسالمی به این معنا اسـت کـ

های بیگانه یا عوامل یند مدیریت جامعه بر پایه مصالح و منافع مسلمین باشد و قدرتفرآ
دســتگاه ، نفــوذی آنهــا نتواننــد در جهــت منــافع خــود و علیــه منــافع جامعــه اســالمی

 . گیری را در موضع انفعال قرار دهندسازی و تصمیم تصمیم
 )۱۴۱نسـاء/( آیه نفی سبیل اسـت، سایر جوامعاصل حاکم بر رابطه جامعه اسالمی با 

نفی سبیل اطالق دارد یعنی نبایـد هـیچ قـدرت خـارجی در هـیچ ُبعـدی بـر سرنوشـت 
استقالل ، طور که جامعه زوایای گوناگون داردهمان، بنابراین. مسلمانان تسلط پیدا کند

؛ ۴۸مائـده/( گـیجامعه اسالمی باید در ُبعد فرهن. گرددآن هم ابعاد مختلفی را شامل می
مسـتقل از  )۶۰انفـال/( و نظامی )۳۵نور/؛ ۵۹نساء/( سیاسی؛ )۱۴۴بقره/( اقتصادی؛ )۱۰۶انعام/

محدودیت قائل نیست اما وابسـتگی ، اسالم برای کسب علم از دیگران. باشد بیگانگان
  .)۱۲۲توبه/( تابدعلمی را هم بر نمی

می را بـه گیـاهی تشـبیه خودکفـایی و اسـتقالل جامعـه اسـال، قرآن کریم اسـتواری
 کند که رشد کرده و روی پای خود ایسـتاده و موجـب شـگفتی کفـار شـده اسـت می

، استقالل جامعه اسالمی چنان مهم است که حتی اگر مستلزم تغییر قبله باشـد )۲۹فتح/(
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  .)۱۵۰بقره/( کندقبله مسلمانان از بیت المقدس به مسجد الحرام تغییر می

ها و به ظرفیتباشد تا ملتی خود را باور نداشته  و ری استاستقالل محصول خودباو 
تواند در تاریخ و عرصـه نمی، های خود در عرصه اجتماعی ایمان نداشته باشدو توانایی

را به عنوان میراث معنوی هویت ساز » ایمان به خدا« قرآن. بین الملل نقش آفرین باشد
، گر مسلمانان بر این هویت تکیه کننـدا، کندو متمایز کننده جامعه اسالمی معرفی می

 ۱۳۹آل عمران/( سستی و حقارت نخواهند کرد، های دیگر احساس ضعفدر برابر قدرت
  .)۳۵محمد/؛ ۲جمعه/؛ ۱۶۴ و

 گیری  نتیجه
ار آشـک، وجـوه تمـایز آن بـا جوامـع دیگـر، با تبیین اصول بنیـادین جامعـه اسـالمی

تـرین بنیـادی. تعلقات قومی و طبقاتی هستند، مکان، این اصول فراتر از زمان. گردد می
طورکه عالم تکـوین همان، اصل جامعه اسالمی والیت تکوینی و تشریعی خداوند است

. عالم تشریع و تقنین هم بایـد بـر مـدار والیـت الهـی باشـد، بر مدار والیت الهی است
والیت الهی و ها را در مسیر الهی مبعوث شدند تا زندگی فردی و اجتماعی انسان انبیای

 . هدایت نمایند، رسیدن به سعادت حقیقی
بـاالترین فضـیلت فـردی و اجتمـاعی در ، بر اساس رکن والیت و هدایت تشـریعی

رب و رضوان خداوند است که تحصـیل دانـش و خـردورزی دو بـال قُ ، جامعه اسالمی
چـون همـه مسـائل در هـر . چتر امنیت اجتمـاعی اسـت، عدالت. رسیدن به آن هستند

. همانطور که اساس خلقت بر مـدار عـدالت اسـت. طحی باید بر معیار عدالت باشدس
مبارزه نمایند و زمینـه تحقـق فضـایل را فـراهم ، همه شهروندان مکلف هستند با مفاسد

اصـل امـرار . کنـدمـراودات اجتمـاعی را مسـتحکم مـی، ضرورت عمل به تعهد. کنند
سـالم اجتمـاعی اسـت و در نهایـت  سدی در برابر شکل گیری روابط نا، معاش حالل

مناصب مـدیریتی را بـه عنـوان امانـت ، اصل امانت داری ضمن ایجاد اعتماد اجتماعی
 . سپاردمی، الهی به اهلش یعنی شایستگان

رکن سوم جامعه اسالمی بیانگر نوع نگرش اسالم نسبت به جایگاه انسان در خلقت 
در جامعه اسالمی انسان از یک . و نقش مردم مؤمن در تعیین سرنوشت اجتماعی است
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تواند بـا اعمـال اراده مناسـبات سلسله حقوق انسانی برخورداراست در عین حال که می
خاستگاه حقوق و مسئولیت انسـان . هایی هم داردمسئولیت، اجتماعی خود را رقم بزند

ر ه، هایی دارداینکه انسان دارای چه حقوقی است و چه مسئولیت. هر دو خداوند است
لـزوم ، آزادی اندیشـه، کرامت ذاتی انسـان. گردددو بر اساس امر و نهی الهی تعیین می

حفظ وحدت و انسجام ، ضرورت حفظ استقالل جامعه، نفی استبداد، مشورت با مردم
های اهتمام اسالم بـه حضـور مـردم و نقـش آفرینـی آنهـا در صـحنه اجتماعی شاخص

 . اجتماع است

  نامه کتاب
  .۱۳۷۸، چاپ اول، تهران، پیام آزادی، نهج البالغهترجمه   ین،انصاریان، حس .۱
 .۱۳۷۷، ه در سپاهیندگی ولی فقینما، اول، تهران اپ، چنییت دیحاکمالّله، زاده آملی، نبیمیابراه .۲
 ق.۱۴۰۴، ینجفیمرعش اللهة یآة مکتبقم، د، یزا دی: سعحیتصح، اتیااللهالشفا، ن، یحسنا، یس  ابن .۳
اول، قـم، اپ، چـیراز نیالـد قطب وی طوسـ نیرالدینصـ خواجـه شـرح، هـاتیوالتنب شـاراتاال ـــــ ،   .۴

   .۱۳۷۵بالغت، 
دوازدهـم، تهـران، اپ چـ ،یگنابـاد نیمحمـدپرو  ترجمـه، خلـدونابن مقدمه بدالرحمن،عخلدون،  ابن .۵

 .۱۳۸۸، یو فرهنگ یشرکت انتشارات علم
  .۱۴۰۴، نیدوم، قم، جامعه مدرس اپ، چلالعقو تحف علی،بنحرانی، حسن شعبهابن .۶
 المللیبین حقوقی خدمات ، تهران، دفترغرب و اسالم دیدگاه از بشر جهانی حقوق ،جعفری، محمدتقی .۷

  .۱۳۸۰جمهوری اسالمی، 
  .     ۱۳۷۹، یجعفرعالمه آثار نشر و نیتدو  مؤسسه، دوم، تهراناپ ، چشرویپفرهنگ رویپ فرهنگـــــ ،  .۸
  .۱۳۷۲چهارم، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء،  اپ، چاخالق کارگزاران ه،عبداللآملی، جوادی .۹
 .۱۳۷۵اسراء،  اول، قم، مرکز نشر اپ، چحقوق بشر فلسفهـــــ ،  .۱۰
  .۱۳۸۶، هفتم، قم، بوستان کتاب اپ، چمبانی حکومت اسالمی ن،یجوان آراسته، حس .۱۱
  .۱۴۰۹، تیالبآل همؤسساول، قم،  اپچ ،عةیوسائل الش ، حسنحرعاملی، محمدبن .۱۲
 www. kHAMENEI. IR، سایت: بیانات ،ای، سید علیخامنه .۱۳
  .۱۳۸۵، ینیخم امام آثار نشر و میتنظ چهارم، تهران، مؤسسهاپ چ ،نور فهیصح الله،روح، ینیخم .۱۴
  .۱۳۸۸نی، یم و نشرآثار امام خمی، مؤسسه تنظ ستم، تهرانیب اپ، چهیفقتیوال ـــــ ،  .۱۵
  .۱۳۸۵نهم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،  اپ، چشناسیانسان رجبی، محمود، .۱۶
 .۱۳۸۲اول، قم، دفتر انتشارات اسالمی،  اپ، چروابط اجتماعی در اسالم طباطبایی، محمدحسین، .۱۷
 .۱۳۸۷اول، قم، بوستان کتاب، اپچ ،خسروشاهی سیدهادی کوشش، بهرسائل مجموعهـــــ ،  .۱۸
  .۱۳۸۶ع، یتش سوم، قم، انتشارات اپچبدیعی،  محمد اهتمامبه، عیتش تیمعنو ــ ، ـــ .۱۹
  .۱۳۷۱ان، یلیدوم، قم، اسماع اپچ ، زانیالمـــــ ،  .۲۰
  .۱۳۸۸، کتاب دوم، قم، بوستاناپ چ ،خسروشاهی سیدهادی کوششبه، اسالمی هایبررسیـــــ ،  .۲۱
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  .۱۳۷۴پنجم، دفتر انتشارات اسالمی،  اپچ ،، قموسویمحمدباقر م ترجمه، زانیر المیتفســـــ ،   .۲۲
 .۱۳۸۷، دوم، قم، بوستان کتاب اپچ، ای امروزیدن در عیرسالت تشـــــ ،  .۲۳
  .۱۳۸۱، اول، قم، بوستان کتاب اپچ، خرد و مرزبان وحیـــــ ،  .۲۴
 . ۱۴۰۳، مرتضی اول، مشهد، نشر اپ، چاللجاج أهلاإلحتجاج علی علی،طبرسی، احمدبن  .۲۵
 . ۱۴۱۱اإلسالمیة، اول، قم، دارالمعارف اپاحمد، چ، مصحح علیالغیبة حسن،طوسی، محمدبن .۲۶
محقق/مصـحح: ، ةیالدمشـقاللمعـة شـرح یفـ ةیـالبه الروضـة علـی،بننیالدنیز )، دثانییشه( عاملی .۲۷

 .   ۱۴۱۰ی، اول، قم، کتابفروشی داور اپچ ، کالنتر دمحمدیس
دوم، قم، مکتب االعالم االسـالمی،  اپ، تحقیق رضا مختاری، چالمرید منیة علی،بنالدیننیز ـــــ ،  .۲۸

۱۳۷۲  . 
 . ۱۹۸۶دارالمشرق، روت، ی، بةالملّ  محمد،محمدبن، یفاراب .۲۹
 ةمکتبـروت، یـاول، باپملحم، چـن ب ی: علقیتعل و ، شرحمضاداتها وة الفاضلة نیالمد اهل آراءـــــ ،  .۳۰

 .  ۱۹۹۵الهالل، 
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