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  اشاره

 كه آيـا اسـالم       يكي از موضوعاتي كه از دير باز تاكنون مورد بحث بوده اين است            
توانـد در مـسير       يك دين فردي است يا اجتماعي؟ و آيا بدون اصالح جامعه فرد مـي             

طور كلي آيا دين و فرستادگان الهي بـراي اداره جامعـه              تعالي قرار گيرد يا خير؟ و به      
  ؟د؟ يا دين صرفاً يك دستور خصوصي براي مؤمنان است و دارن اي داشته برنامه
) 253  تـا  212 اتصـفح  (جامعه در قرآن  خوانيد برشي از كتاب       چه در پي مي     آن
وار آيـات     صـورت فهرسـت    اهللا است كه به      حفظه اهللا جوادي آملي   حضرت آيت نوشته  

را بـا    نظر به اهميت موضوع تصميم گرفتيم اين متن          .اجتماعي اسالم را برشمرده است    
به همـين دليـل ايـن       . كمترين حذفيات و اضافه كردن برخي توضيحات منتشر نماييم        

  .مقاله در روند نشريه كمي طوالني شده اما در عوض از غناي خوبي برخوردار است
  

  يك اشتباه يا توطئه بزرگ
با نگاه سطحي شايد پنداشته شود كه تعليمات و دستورهاي اسالم تنها ويژه شأن فـردي                

ن ماننـد نمـاز و روزه، تـرك دروغ و اجتنـاب از معاصـي اسـت و بـه ابعـاد اجتمـاعي او                          انسا
اعتناست؛ يعني غايت اسالم، تكامل فردي است و اقتصاد، اجتماع، اخالقِ جمعي، سياست               بي

شود، بلكه اسالم خواسته است كه مسلمان خـود را            و حكومت در قاموس اسالم مشاهده نمي      
  . خودسازي بپردازداز گناه دور ساخته و به

نـشيني در متـون اسـالمي هـست و نيـز بـا        اين پندار با برخي احاديثي كه درباره گوشـه     
اين نوع قشرگرايي كه از قرون . تمسك به سيره برخي از عرفا و اهل تصوف تقويت شده است           

د داشت، ابتدايي اسالم پيدا شده و تا امروز ادامه داشته است و قطعاً در آينده نيز تداوم خواه            
گيرد و گروهي از دشمنان اسالم با اهداف معـين ايـن              براي منزوي ساختن اسالم صورت مي     

  .دهند تفكر را تعقيب و برخي دوستان ناآگاه آن را رواج مي
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دانشمندان اسالمي در طول تاريخ، هدفمند بودن اين انديشه را به خوبي ادراك كرده و با    
شـان را بـه    گونه افراد را واهـي و اسـتدالل    و ادعاي ايناستدالل و منطق در برابر آن مقاومت  

ويـژه خـويش     بـا درايـت   عليـه     اهللا   رحمت امام خميني . اند  تر دانسته   خيالبافي شاعرانه نزديك  
ترين وظيفه و رسالت خود را از ميان برداشتن اين مانع بزرگ پيشرفت مسلمانان دانسته       مهم

  . ابعاد اجتماعي اسالم دسيسه دشمنان اسالم استشدند كه ناديده گرفتن و بارها يادآور مي
ها شروع كردنـد و       نهضت اسالم در ابتدا گرفتار يهود شد و تبليغات ديني را نخست آن            « 

. تـر از يهودنـد      ها نوبت به گروهي رسيد كه شيطان        بعد از آن  . دامنه آن تا به امروز ادامه دارد      
بيـشتر بـه كـشورهاي اسـالمي راه پيـدا           ها به صورت استعمارگر از سيصد سال پيش يـا             اين

هايي فـراهم سـازند تـا         كردند و براي رسيدن به مطامع استعماري خود الزم ديدند كه زمينه           
مبلّغيني . ديدند آنان احكام اسالم را سدي در مقابل منافع مادي خود مي. اسالم را نابود كنند

. ها، تا اسالم را تحريـف نماينـد         هاي روحانيت درست كردند و عمالي هم در دانشگاه          در حوزه 
تبليـغ كردنـد كـه اسـالم        . كاري كردند كه بسياري از افراد تحصيل كرده دچار اشتباه شدند          

دين جامعي نيست؛ براي جامعه نظامات و قوانين ندارد؛ اسالم فقـط احكـام حـيض و نفـاس                  
   1».اخالقياتي هم دارد؛ اما راجع به زندگي و اداره جامعه چيزي ندارد. است

) كتـاب و سـنت  (ترين شاهد براي اجتماعي بودن اسالم اين است كه در متون ديني              مهم
كه خداونـد بـه مؤمنـان         مسائل اخالقي و احكام به صورت اجتماعي تشريع شده است، چنان          

  .دهد كه نسبت به يكديگر صابر بوده و با هم رابطه داشته باشند دستور مي
  :كند خداوند مؤمنان را چنين وصف مي

» والَّذينَ استَجابوا لرَبهِم وأقاموا الصلَاةَ وأمرُهم شوري بينَهم ومما رزقْنَـاهم ينفقـون            «
  )38/شوري(

كنند و نماز     برخي از اوصاف مؤمنان اين است كه دعوت پروردگار خود را اجابت مي            يعني  
ات، نـاظر بـه اوصـاف        ايـن صـف    ي  همـه . برنـد   مـي   را برپا داشته و كارشان را با مشورت پيش        

نكته دقيق در اين آيه و آيات قبل از آن، اين است كه ايـن آيـات بـا                   . اجتماعي مؤمنان است  
اند و در آن ايام هيچ خبري از حكومـت و جامعـه اسـالمي                  در مكه نازل شده    رظاهدر  كه   اين

  .نبود، شارع اسالم مقدمات و تمهيدات آن را براي مسلمانان فراهم ساخته است

                                            
 10 ـ 8 فحات صاي از خالصه، ]امام خميني[واليت فقيه . 1
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تمسك و اعتصام   ) 103/عمران  آل(» وأْعتَصموا بِحبلِ اهللاِ جميعاً والتَفَرَّقوا    « آيه  ساس  بر ا 
به دين خدا بايد گروهي باشد نه فردي؛ يعني اگر همه مسلمانان به دين الهي تمسك كننـد؛       

اين تمسك به گونه فردي صورت گيرد نه جمعي، به اين آيه عمـل نـشده اسـت؛ ماننـد                   ولي
 نمازگزاران نماز را به تنهايي بخوانند، گرچه اصـل نمـاز را اقامـه               ي   كه اگر همه   نماز جماعت 

  .اند اند؛ ولي نماز جماعت را برپا نداشته كرده
ترديد تعاليم اسالم حتي در مسائل اعتقادي و اخالقي و احكام فقهي و حقوقي به                 پس بي 

  . بوده و به استدالل نياز نداردابعاد اجتماعي نظر دارد و شئون اجتماعي اسالم از امور بديهي
  زواياي اجتماعي اسالم

توان ابعاد اجتمـاعي آن را بـا سـه منظـر       با نگاه به تعاليم و دستورهاي آسماني اسالم مي        
  :كلي بررسي كرد

گيـري    شـكل   ها بـي    اي است كه اجرا و اقامه آن        بخشي از احكام و تعاليم اسالم به گونه       . 1
جتماعي، مقدور و ميـسور نيـست؛ نظيـر جهـاد، حـج، نمـاز               جامعه و حضور مردم در عرصه ا      

جمعه، اداي امانت، امر به معروف و نهي از منكـر، كـه ايـن دسـته از تعـاليم اسـالمي صـرفاً                        
  : اند اجتماعي

»            تُؤْم نْكَرِ ونِ الْمنَ عوتَنْه و رُوفعرُونَ بِالْملنَّاسِ تَأْمل تةٍ أُخْرِجرَ أُمخَي كُنْتُم  نُونَ بِاللَّه
امر به معروف و نهى ) كه چه اين(اند  شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شدهـ 

  )110/عمران آل(» كنيد و به خدا ايمان داريد از منكر مى
ـ          إِنَّ اللَّه يأْمرُكُم أَنْ تُؤَدوا الْأَمانات إِلى      « ينَ النَّ بـ تُم كَمـإِذا ح ها ولوا     أَه كُمـاسِ أَنْ تَح
و هنگـامى كـه     ! ها را به صـاحبانش بدهيـد       دهد كه امانت    خداوند به شما فرمان مى     ـ بِالْعدلِ

  )58/نساء(» كنيد، به عدالت داورى كنيد ميان مردم داورى مى
ـ       و أَذِّنْ في النَّاسِ بِالْحج يأْتُوك رِجاالً و على        «    ــ   لِّ فَـج عميـق     كُلِّ ضامرٍ يأْتينَ منْ كُ

و مردم را دعوت عمومى به حج كن تا پياده و سواره بر مركبهاى الغر از هر راه دورى بسوى                    
  )27/حج( »تو بيايند

اند و تنهـا بـا وجـود جامعـه، محقّـق              اين دسته از تعاليم و احكام اسالم، اجتماعي محض        
  .ها، جامعه انساني است خواهند شد، پس بستر اجراي آن
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برخي تعاليم اسالم به اجتماع تصريح نشده است؛ لـيكن شـارع نامـستقيم حـضور                در  . 2
مردم را الزم شمرده است؛ مانند نماز جماعت، رسيدگي به مشكالت ديگران، عيادت بيماران، 
برآوردن حاجات مسلمانان، پرهيز از تعاون بر اثم و عدوان، تعاون بر قـسط و عـدل، تـشييع                    

 يكديگر و بسياري از امور و احكام اخالقـي كـه تجلّـي و ظهـور                 الحسنه به   جنازه، دادن قرض  
  : ها فقط در جامعه است آن

»                    قَـد تُّم نـوا مـا عدخَبـاالً و أْلُونَكُمال ي كُموننْ دذُوا بِطانَةً منُوا ال تَتَّخا الَّذينَ آمهيا أَي
 ـ   ورهم أَكْبرُ قَد بينَّا لَكُم الĤْيات إِنْ كُنْتُم تَعقلُون صد بدت الْبغْضاء منْ أَفْواههِم و ما تُخْفي

ها از هر گونه شرّ      آن! محرم اسرارى از غير خود، انتخاب نكنيد      ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    
. ها دوست دارند شما در رنج و زحمـت باشـيد           آن. كنند  شما، كوتاهى نمى   ي  باره و فسادى در  

شـان پنهـان    هـاي  چـه در دل  شـان آشـكار شـده و آن   ) و كالم(دشمنى از دهان    ) هاى نشانه(
را بـراى شـما بيـان    ) هـا  هاى پيشگيرى از شـرّ آن  و راه(ما آيات   . تر است  دارند، از آن مهم    مى

  )118/عمران آل(» ! كرديم اگر انديشه كنيد
ي الـس      «: درباره احسان، رفق و مدارا فرمود      قُـونَ فـنْفمينَ       الَّذينَ يالْكـاظ و الـضَّرَّاء و رَّاء

ها كـه در تـوانگرى و تنگدسـتى،          همانـ    الْغَيظَ و الْعافينَ عنِ النَّاسِ و اللَّه يحب الْمحسنين        
گذرند و خدا نيكوكـاران را       برند و از خطاى مردم درمى      كنند و خشم خود را فرو مى       انفاق مى 

  )134/عمران آل(» دوست دارد
  )83/بقره(»و به مردم نيك بگوييدـ  و قُولُوا للنَّاسِ حسناً«: اجع به خوب سخن گفتنو ر

رَ بِـصدقَةٍ أَو      ال خَيرَ في«: و راجع به صدقه و نيكي كردن       نْ أَمـ إِالَّ مـ مواه نْ نَجـكَثيرٍ م 
آنهـا،  ) و جلسات محرمانـه   ( در بسيارى از سخنانِ درِگوشى       ـ معرُوف أَو إِصالحٍ بينَ النَّاسِ    

امر به كمك به ديگران، يا كـار نيـك، يـا    ) به اين وسيله،(خير و سودى نيست مگر كسى كه   
  )114/نساء(»اصالح در ميان مردم كند 

يا أَيها الَّذينَ آمنُـوا ال تَقُولُـوا راعنـا و قُولُـوا انْظُرْنـا و                «:  حسن سلوك و رفتار    ي  و درباره 
مـا را  : مراعاتمان كن، بلكه بگوييد  : نگوييد) به پيامبر ! (ايد كسانى كه ايمان آورده   اى  ـ   اسمعوا

  )104/بقره(»بشنويد) اين توصيه را(در نظر بگير، و 
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هر گاه به شما تحيت گوينـد، پاسـخ         ـ   و إِذا حييتُم بِتَحيةٍ فَحيوا بِأَحسنَ منْها أَو ردوها        «
  )86/نساء(»!گونه پاسخ گوييد به همان) ال اقل(د يا را بهتر از آن بدهي آن

وجود جامعه هرچنـد      كند و بي    ظهور اين دسته از تعاليم الهي، اجتماع انساني را طلب مي          
  .تحقق دارند، جلوه و ظهور كامل ندارند

ترين بخش دين است كـه        دستورها و تعاليم كلي اسالم يعني خطوط كلي اسالم، مهم         . 3
  .اجتماعي است

تماعي بودن خطوط اصلي و كلي دين بدين معناست كـه بـر مبنـاي فطـرت انـساني،                   اج
كه بخش عظيمـي از      گذشته از اين  . اساس اسالم، اجتماعي يعني در جامعه اجرا شدني است        

هاي عبادي و اخالقي آن نيز در اين راستا تـشريع             اصول و كليات دين، اجتماعي است، جنبه      
  .اند شده

شود كه بيشتر به جنبه اعتقادي و اخالقي پرداختـه            الم مشاهده مي  اگر در آثار علماي اس    
شود، نابرابري در تعاليم اسالم نيست، بلكـه          شده است و ابعاد اجتماعي در آن كمتر ديده مي         

  .  به دست علماي دين انجام گرفته است1اين غثّ و سمين
  :اند فرموده) سره قدس(حضرت استاد امام خميني

شود تا  چه به عنوان اسالم معرفى مى علوم شود فرق ميان اسالم و آنكه كمى م براى اين«
هـاى   دهم به تفاوتى كه ميان قرآن و كتب حـديث، بـا رسـاله              چه حد است، شما را توجه مى      

هاى  هاى حديث، كه منابع احكام و دستورات اسالم است، با رساله  قرآن و كتاب  : عمليه هست 
شود، از لحاظ جامعيـت و اثـرى كـه در            ع نوشته مى  عمليه، كه توسط مجتهدين عصر و مراج      

نسبت اجتماعيات قـرآن بـا آيـات    . كلى تفاوت دارد تواند داشته باشد به   زندگانى اجتماعى مى  
از يك دوره كتاب حديث، كه حدود پنجـاه         !  هم بيشتر است     يك  عبادى آن، از نسبت صد به     

ار كتاب مربوط به عبـادات و وظـايف    است و همه احكام اسالم را در بردارد، سه ـ چه 2 كتاب
انسان نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احكام هم مربوط به اخالقيـات اسـت؛ بقيـه همـه                   

  3».مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات، حقوق، و سياست و تدبير جامعه است
                                            

 بِه گُزيني. 1
ها احاديث مربوط بـه يـك موضـوع     شود كه در آن    در اصطالح اهل فقه و حديث به ابوابى گفته مى         » كتاب«. 2

ـ «،  »التوحيـد   كتـاب «ماننـد   . آورى شده، يا احكام خاص يك موضوع مورد بحث قرار گرفتـه اسـت               جمع اب كت
و يـا  . است» كتاب «35فى المثل دوره كافى ـ در حديث ـ شامل   . و مانند آن» كتاب الصالة«، »االيمان و الكفر

 .دارد» كتاب«شرائع االسالم ـ در فقه ـ پنجاه 
 11، ص]امام خميني[واليت فقيه .3
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ترديد، افراط و تفريط در سير مطالعات متون دينـي و تبليـغ نادرسـت علمـاي ديـن،                     بي
رسـد كـه درك صـحيح از ديـن       تلقّي ناصواب از اسالم شده است، بنابراين به نظر مي        موجب

  .نيازمند اصالح ديدگاه و بازنگري است
  فهرستي از مسائل اجتماعي اسالم

تـوان آموخـت كـه     در رابطه با مسائل اجتماعي اسالم از قرآن و سنت، مطالب فراواني مي        
  .شود اي آشنايي، فهرستي ارائه ميگنجد؛ ولي بر تفصيل آن در اين اجمال نمي

  اقتصاد. 1
انسان، مركب از جسم و روح است و براي ادامه حيات، اهتمام به تـأمين نيازهـاي آن دو                   

بر همين اساس، قرآن هم به امر معاد و نيازهاي روحاني او            . جنبه، امري ضروري و الزم است     
  .هاي جسماني او پرداخته است و هم به معاش و حاجت

براي روشن شدن موضـوع  . هتمام قرآن بر حفظ تعادل انسان در نشئه طبيعي است     تمام ا 
  .شود به برخي از آيات الهي در اين زمينه اشاره مي

  گيري از مواهب طبيعي بهره) 1/1
پندارند اهتمام اسالم تنها به آخرت است و به دنيا و امور مادي     خالف گمان برخي كه مي    
  : از دنيا تأكيد داردنگاهي ندارد، قرآن بر استفاده

»     ففيها د خَلَقَها لَكُم الْأَنْعام نْها تَأْكُلُونَ      وم و عنافم و و چهارپايان را آفريد در حالى      ـ   ء
ــه در آن ــرى اســت و از گوشــت آن    ك ــافع ديگ ــيله پوشــش، و من ــما وس ــراى ش ــا، ب ــا  ه ه

  )5/نحل(»خوريد مى
»      ونَ ومالٌ حينَ تُريحفيها ج لَكُم ون  ورَحها براى شما زينت و شـكوه        و در آن  ـ     حينَ تَس

بـه  ) گاهان صبح(گردانيد، و هنگامى كه  شان بازمى ها را به استراحتگاه است به هنگامى كه آن   
  )6/نحل(»فرستيد صحرا مى

هـا را   هـا و اسـترها و االغ   همچنين اسب ـ  و الْخَيلَ و الْبِغالَ و الْحميرَ لتَرْكَبوها و زينَة«
  )8/نحل(»ها سوار شويد و زينت شما باشد آفريد تا بر آن

  :قدر به شما نعمت داديم كه توان شمارش آن را نداريد فرمايد كه آن گاه مي
توانيـد   هاى خدا را بشماريد، هرگز نمـى    و اگر نعمت  ـ   و إِنْ تَعدوا نعمةَ اللَّه ال تُحصوها      «
  )18/نحل(»ها را احصا كنيد آن
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داند تا    را الزم مي   خواند، تدبير عاقله آن     چند دلبستگي شديد به امور مادي را رهزن مي        هر
  .جامعه از نياز به بيگانه آزاد گردد

  :توان گفت كه از منظر اسالم رعايت دو عنصر محوري مطلوب است جا مي از اين
  سعي در توليد براي رفاه جامعه :اول
  . ترقّي روحقناعت در مصرف و مناعت طبع براي: دوم

گيـري از دنيـا و مواهـب آن، بـه             براي رفع توهم، تذكر اين نكته ضروري است كـه بهـره           
مقام، زينت و شهرت دنيـا نيـست، زيـرا حـرص و ولـع، حيـات                  معناي حريص بودن به مال،    

خداوند، اهل كتاب و گروهي از قوم يهـود را وصـف كـرد كـه                . تابد  اجتماعي مؤمنان را برنمي   
  :كنند هزار سال در آن زندگي كنند رص دارند كه آرزو ميچنان به دنيا ح

رُ أَلْـف               و لَتَجِدنَّهم أَحرَص النَّاسِ على    «  مـعي لَـو مهدأَح دونَ الَّذينَ أَشْرَكُوا يم ياةٍ وح 
ـ ترين مردم ها را حريص و آنـ  سنَةٍ ـ تر از مـشركان   حتى حريص  ايـن دنيـا، و   ( بـر زنـدگى    

ها آرزو دارد هزار سـال عمـر بـه او            كه هر يك از آن    ) جا تا آن (خواهى يافت   ) اندوختن ثروت 
  )96/بقره(».داده شود

 اسـت و هرگـز نظـام عـدل          2زايد كه مقابـل ايثـار ميمـون          منحوس مي  1آزمندي، استيثار 
آوا نخواهـد     كه با خصلت رذل اسـتكبار هـم         اجتماعي با خوي استيثار هماهنگ نيست، چنان      

  .ودب
  درمان فقر اجتماعي) 2/1

اسالم بـراي   . هاست  ها و طبقاتي است كه قشر فقير و محروم يكي از آن             جامعه داراي اليه  
هـا صـدقه، انفـاق، اطعـام، زكـات و             تـرين آن    رفع مشكل اين طبقه راهكارهايي دارد كه مهم       

  : خمس است
ساكين   « الْمـ و لْفُقَـراءل قاتدا الصـ  ـ   ...إِنَّم ، بـراى نيازمنـدان و   )زكـات (ا صـدقات  همان

  )60/توبه(».است ...گان درمانده
هـر خيـر و     : بگـو ـ     و الْمساكين   قُلْ ما أَنْفَقْتُم منْ خَيرٍ فَللْوالدينِ و الْأَقْرَبينَ و الْيتامى         « 
ديكان كنيد، بايد براى پدر و مادر و نز        كه انفاق مى  ) و سرمايه سودمند مادى و معنوى     (نيكى  

  )215/بقره(».باشد ... وو يتيمان و مستمندان
                                            

 برگزيدن خود به جاي برگزيدن ياران و ديگران ـ مقابل ايثار. 1
 كتمبارك و داراي بر. 2



   اجتماعيآيات

 

67 

 مستمند) همچنين حق(و حقّ نزديكان را بپرداز، و  ـ  آت ذَا القُربي حقَّه والمسكين و« 
  )26/اسراء(».را

 »     نْ شَيم تُمموا أَنَّما غَنلَماع ي الْقُرْبـى          وذل ولِ ولرَّسل و هسخُم لَّهفَأَنَّ ل تـامى    ءالْي و   و 
بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و               ـ   ... الْمساكين

  )41/انفال(». است... وبراى ذى القربى و يتيمان و مسكينان
  تشويق به انفاق عمومي) 3/1

ـ   نزول بركات براي فرد و جامعه، بازتاب اعمال افراد است، از اين         راي افـزايش  رو خداونـد ب
  : كند نزول بركات خويش، مؤمنان را به انجام دادن اعمال خير تحريص مي

و اگـر  ــ    منَ السماء و الْأَرض   آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم برَكات      و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى     «
، بركات آسـمان و زمـين را بـر    كردند آوردند و تقوا پيشه مى ها، ايمان مى اهل شهرها و آبادي   

  )96/اعراف(» .گشوديم ها مى آن
  :آورد در ميان اعمال خير، انفاق به ديگران بيش از ساير كارها فزوني بركت مي

نْبلَةٍ      سبيلِ اللَّه كَمثَلِ حبةٍ أَنْبتَت سبع سنابِلَ في         مثَلُ الَّذينَ ينْفقُونَ أَموالَهم في     « كُلِّ سـ 
كننـد،   كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفـاق مـى           ـ    و اللَّه يضاعف لمنْ يشاء      ٍ مائَةُ حبة 

همانند بذرى هستند كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه، يكصد دانه باشد و خداوند آن                 
  )261/بقره(».كند ، دو يا چند برابر مى)و شايستگى داشته باشد(را براى هر كس بخواهد 

  : ولي در انفاق نيز الزم است همانند ساير اعمال، تعادل حفظ گردد
و در راه خدا انفـاق كنيـد، و         ـ    سبيلِ اللَّه و ال تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ         و أَنْفقُوا في  « 

  )195/بقره(».خود را به دست خود به هالكت نيفكنيد
  : گردد  كننده بازميآثار و نتايج انفاق به خود انفاق

»     نْ شَيقُوا مما تُنْف في  و ء       كُمإِلَي فوي بيلِ اللَّهو هر چه در راه خدا انفاق كنيـد بـه           ـ   س
  )60/انفال(».شود تمامى به شما بازگردانده مى

كنيـد، بـراى     مىها و اموال انفاق      چه را از خوبي    و آن ـ    و ما تُنْفقُوا منْ خَيرٍ يوف إِلَيكُم       «
  )272/بقره(» .خودتان است
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  پليدي ربا در جامعه) 4/1
بـار آن، از قبيـل       هاي حرمت آن، آثار زيان      ربا در اسالم حرام است و شايد يكي از حكمت         

كارگيري مفيد سـرمايه در      ايجاد فاصله طبقاتي، تراكم ثروت در دست افراد محدود و عدم به           
  .جامعه باشد

  :سازد ز تعادل خارج ميربا شخص و جامعه را ا
 »                   س نَ الْمـ طانُ مـالـشَّي طُـهتَخَبذي ي ــ  الَّذينَ يأْكُلُونَ الرِّبا ال يقُومونَ إِالَّ كَما يقُوم الـَّ

خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شـيطان،           برنمى) در قيامت (خورند،   كسانى كه ربا مى   
خـورد، گـاهى بپـا       حفـظ كنـد گـاهى زمـين مـى         توانـد تعـادل خـود را         و نمـى  (ديوانه شده   

  )275/بقره(»).خيزد مى
نزد مردم در ربا به ظاهر افزايش و در صدقه كاهش سرمايه است؛ . ربا در برابر صدقه است

  : اما نزد خداوند باطن ربا كاهش و فروهش و باطن صدقه رويش و افزايش است
 »    قاتدرْبِي الصي الرِّبا و قُ اللَّهحمكنـد و صـدقات را افـزايش     خداوند، ربا را نابود مىـ  ي

  )276/بقره(».دهد مى
ـ   آنــ    أَموالِ النَّاسِ فَال يرْبوا عنْد اللَّه و ما آتَيتُم منْ رِباً ليرْبوا في   «  عنـوان ربـا    هچـه ب

  )39/روم».پردازيد تا در اموال مردم فزونى يابد، نزد خدا فزونى نخواهد يافت مى
  :سازد ربا دوري از حق است كه جامعه را از مسير سعادت منحرف مي

لِ و أَعتَـدنا للْكـافرينَ                   «  اسِ بِالْباطـ و أَخْذهم الرِّبوا و قَد نُهوا عنْه و أَكْلهِم أَموالَ النـَّ
 از آن نهـى شـده   خاطر ربا گرفتن، در حالى كه هب)  براي يهودهمچنين(و ـ  منْهم عذاباً أَليما 

  ()».ايم ها، عذاب دردناكى آماده كرده باطل و براى كافران آن هبودند و خوردن اموال مردم ب
  حراست از اموال يتيمان) 5/1

رو در نظام اجتماعي اسالم بر دو نكتـه در      جامعه بشري از وجود ايتام خالي نيست، از اين        
  : باره تأكيد شده است اين

  : ز اموال ايشانحراست ا محافظت و: اول
ـ  حتَّى إِذا بلَغُوا النِّكاح فَإِنْ آنَستُم منْهم رشْداً فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم              و ابتَلُوا الْيتامى  « 

شان را  يافتيد، اموال) كافى(ها رشد  اگر در آن  ! و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد        
  )6/نساء(».ها بدهيد به آن
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  :پرهيز از خوردن مال يتيم: دوم
  :خواري است قرآن كريم تأكيد دارد كه خوردن مال ايتام در حقيقت همان آتش

كسانى كه اموال   ـ    بطُونهِم ناراً    ظُلْماً إِنَّما يأْكُلُونَ في     إِنَّ الَّذينَ يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى    « 
  )10/نساء(».خورند تنها آتش مى) حقيقت،در (خورند،  يتيمان را به ظلم و ستم مى

  .المال در جامعه اسالمي را مشمول اين دو تأكيد قرار داد شايد بتوان بيت
  امور اجتماعي. 2

به برخي . شناختي و علوم اجتماعي بسيار توجه شده است       در قرآن كريم به مسائل جامعه     
  .شود باره اشاره مي آيات در اين

  افرادمالك امتياز اجتماعي  )1/2
فرمايد كه شما را از يك مرد و زن آفريـديم؛ سـپس در حيـات اجتمـاعي بـه                      خداوند مي 

هايي قرار داديـم تـا يكـديگر را بـشناسيد و نيـز بدانيـد كـه برتـري در                       صورت اقوام و قبيله   
كسي در جامعه برتر اسـت كـه پـرواي الهـي او بـيش از          . خداترسي است نه به قوميت و نژاد      

  : ديگران باشد
لَ لتَعـارفُوا إِنَّ             يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْناكُم منْ ذَكَرٍ و أُنْثى        «  قَبائـ وباً وشُـع لْنـاكُمعج و 

   أَتْقاكُم اللَّه نْدع كُمهـا و    ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيـره             ! اى مردم ـ   أَكْرَم
تـرين شـما نـزد       گرامى) اينها مالك امتياز نيست،   (شناسيد  ها قرار داديم تا يكديگر را ب       قبيله

  )13/حجرات(» .خداوند با تقواترين شماست
امتياز در اين آيه، امتياز اجتماعي است؛ يعنـي در جامعـه انـساني، تقـوا محـك اسـت و                     

شود، بنابراين در صورت عدم وجـود         جايگاه اجتماعي مردم با همين مالك و معيار تعيين مي         
  .اعي، مصداقي براي اين سخن خداوند نخواهد بودحيات اجتم

  اهداف اجتماعي انبيا  )2/2
ها   ترين اهداف انبيا، دعوت مردم به سوي خدا، دور ساختن بندگان از پرستش بت               از مهم 

  : و قيام به عدالت و اجراي قسط بوده است
مـا در هـر امتـى     ـ   ه و اجتَنبوا الطَّاغُوت كُلِّ أُمةٍ رسوالً أَنِ اعبدوا اللَّ و لَقَد بعثْنا في« 

  )36/نحل(».خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد: رسولى برانگيختيم كه
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مـا   ـ  لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات و أَنْزَلْنا معهم الْكتاب و الْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسط« 
شناسايى حقّ از   (و ميزان   ) آسمانى( را با داليل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب           رسوالن خود 

  )25/حديد(».نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند) باطل و قوانين عادالنه
دنا آب        و كَذلك ما أَرسلْنا منْ قَبلك في      «  جـا و اءنـا   قَرْيةٍ منْ نَذيرٍ إِالَّ قالَ متْرَفُوها إِنـَّ
و اين گونه در هيچ شهر و ديارى پـيش از تـو پيـامبر    ـ   آثارِهم مقْتَدونَ    أُمةٍ و إِنَّا على     على

ما پدران خود را بـر      : مگر اينكه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند         اى نفرستاديم  انذاركننده
  )23/زخرف(».كنيم آئينى يافتيم و به آثار آنان اقتدا مى

وجـود    اند و بي    راي هدايت مردم و ارتقاي اجتماع انساني از جانب خداوند آمده          پس انبيا ب  
جامعه، رسالت و اهداف ايشان ناقص و شايد عبث باشد، بنابراين محدود ساختن هدف بعثت               

  .انبيا به آخرت و لقاي خدا به استناد آيات مذكور، نادرست است
  انبيا الگوهاي اجتماعي )3/2

  .اند ي الهي بهترين الگو و برترين نماد انسانيت معرفي شدهدر قرآن كريم، انبيا
الگو گرفتن از بندگان صالح خداوند و انبياي الهي به صـورت مطلـق آمـده اسـت؛ يعنـي                    

تـرين     آنان در زندگي فردي و حيات اجتماعي، بهتـرين الگـو اسـت و چـون از مهـم                   ي  سيره
شري بوده است بر پيروان آنان چنين       وظايف ايشان هدايت اجتماعي و ارتقا و تكامل جوامع ب         

  : اي فرض است وظيفه
براى شما سرمشق خوبى در زنـدگى ابـراهيم         ـ   إِبراهيم    قَد كانَت لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ في     « 

  )4/ممتحنه(». وجود داشت
ول خـدا   مسلّماً براى شـما در زنـدگى رسـ        ـ    رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَة     لَقَد كانَ لَكُم في   « 

  )21/احزاب(».سرمشق نيكويى بود
  سيره اجتماعي انبيا )4/2

 توان به دو بخش فردي و اجتمـاعي بخـش           سيره و سنت انبياي الهي را از يك جهت مي         
اند كه قرآن برخي      هاي اجتماعي نيز بوده     آنان افزون بر اخالق و رفتار فردي داراي سيره        . كرد
  : ها را برشمرد از آن

آمده است كه وقتي امين بودن او براي پادشاه مـصر            السالم  عليه پيامبردر داستان يوسف    
الـسالم فرمـود كـه وي را بـه            عليـه  روشن شد، خواست به او مقامي بدهد و حـضرت يوسـف           
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  : داري مصر نصب كند كه او در نگهداري دارايي امين، دانا و بصير است خزانه
مـرا سرپرسـت   «: گفـت ) يوسـف ( ـ   ي حفيظٌ علـيم  خَزائنِ الْأَرضِ إِنِّ  على قالَ اجعلْني« 

  )55/يوسف(». قرار ده، كه نگهدارنده و آگاهم) مصر(خزائن سرزمين 
  :السالم آمده است كه او از خداوند دو چيز خواست عليه و در داستان ابراهيم خليل

  : ها بيت خود از پرستش بت دوري اهل:     دوم     امنيت شهر مكه: اول
به يـاد  ( ـ    و بني أَنْ نَعبد الْأَصنام  قالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمناً و اجنُبنيو إِذْ« 
و مـن و    ! را شهر امنى قـرار ده     ]  مكّه[اين شهر   ! پروردگارا«: زمانى را كه ابراهيم گفت    ) آوريد

  )35/ابراهيم(».فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار
  :ها را براي مردم خواست مندي از بركات و ميوه كه امنيت اجتماعي و بهره چنان

رات    «  نَ الثَّمـ مـ لَـهقْ أَهزار نـاً ولَداً آملْ هذا بعاج بر راهيمإِذْ قالَ إِب بـه يـاد   (و  ـ   و
و ! ر دهاين سـرزمين را شـهر امنـى قـرا      ! پروردگارا«: هنگامى را كه ابراهيم عرض كرد     ) آوريد

، روزى )گونـاگون ( از ثمـرات  )انـد  ها كه به خـدا و روز بازپـسين، ايمـان آورده       آن( اهل آن را  
  )126/بقره(». ده

پيام آيات ياد شده اين است كه پيامبران الهي پس از خودسازي و تهذيب نفس، رسـالت                 
معه هزينه اصلي خويش را هدايت و ارشاد جامعه دانسته و سرمايه وجودشان را در بيداري جا

  .كردند مي
  ها شيوه انبيا در بيداري ملت )5/2

آور بـوده و بـر اسـاس توحيدمـداري            گمراهي ملت و امت براي پيامبران خدا بسيار مالل        
انـد توجـه دادن مـردم بـه خـدا و دور               ها برگزيده   اي كه براي رشد و بيداري آن        بهترين شيوه 

  : ساختن از طاغوت بوده است
! اى مـردم  ـ   اس اعبدوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم و الَّذينَ منْ قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُونيا أَيها النَّ« 

پروردگار خود را پرستش كنيد آن كس كه شما، و كسانى را كه پيش از شما بودند آفريد، تا                   
  )21/بقره(».پرهيزكار شويد

ي و ربكُـم        إِسرائيلَ اعب   و قالَ الْمسيح يا بني    «  بـر ه اى بنـى   : مـسيح گفـت   ــ    دوا اللـَّ
  )72/مائده(».خداوند يگانه را، كه پروردگار من و شماست، پرستش كنيد! اسرائيل
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» هـود «و به سوى قوم عاد، برادرشان       ـ     عاد أَخاهم هوداً قالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه         و إِلى « 
  )50/ و هود65/اعراف(».خدا را پرستش كنيد) تنها(! اى قوم من«: گفت) فرستاديم(را 

  )61/ و هود73/اعراف(»  ثَمود أَخاهم صالحاً قالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه و إِلى« 
ه       و إِلى «  دوا اللـَّ بـمِ اعباً قالَ يا قَـويشُع منَ أَخاهيدو شـبيه  84/ و هـود 85/اعـراف (»   م 

  )36/عنكبوت
كند كه انبياي الهي تمامي تالش خويش را در           قرينه اين مدعا را همراهي مي     دو شاهد و    

  :اند خدمت به جامعه و سعي در انتخاب بهترين شيوه براي آن مصروف داشته
   1هاي مختلف؛ نخست تكرار برخي از آيات ياد شده در سوره

 حاكمـان و  و ديگري مبارزه و جهاد مسلّحانه و شهادت بسياري از انبياي الهي بـه دسـت              
  : سالطين و طاغوتيان زمان خويش

  )61/بقره(».كشتند پيامبران را به ناحق مىـ  يقْتُلُونَ النَّبِيينَ بِغَيرِ الْحقِّ« 
  )155/نساء(». كشتن پيامبران بناحقـ  قَتْلهِم الْأَنْبِياء بِغَيرِ حقٍّ« 
ه و مـا     نَ كَثيرٌ فَما وهنُوا لما أَصـابهم فـي       و كَأَينْ منْ نَبِي قاتَلَ معه رِبيو      «  بيلِ اللـَّ سـ 

چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانـى بـه همـراه آنـان جنـگ                ـ   ضَعفُوا و ما استَكانُوا   
و تـن  (رسيد، سست و ناتوان نشدند     آنها هيچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان مى           ! كردند

  )146/عمران آل(»)به تسليم ندادند
  عدم استعانت از كافران )6/2

هاي زندگي اجتماعي، نياز افراد به يكديگر است و در رفع اين نيازها، الزم است                 از ويژگي 
  .كه افراد به كمك يكديگر بشتابند

تـرين    قرآن كريم تصريح دارد كـه هرگـز از كـافران اسـتمداد و اسـتعانت نكنيـد و مهـم                    
بـدترين   كـه اسـتمداد فرهنگـي و فكـري نيـز از      ياسي است، چناناستمداد همانا استعانت س  

  :. ..هاي كافر به مسلمان است و در درجه بعد ياري اقتصادي، اجتماعي و كمك
بلكـه ولـى و   ) گـاه شـما نيـستند     تكيـه كافران ( ـ  بلِ اللَّه موالكُم و هو خَيرُ النَّاصرين« 

  )150/عمران آل(». استسرپرست شما، خداست و او بهترين ياوران
                                            

 مانند سوره شعرا. 1



   اجتماعيآيات

 

73 

، دوسـت و يـار و يـاورى         )كافران (ها و از ميان آن   ـ   َ ال تَتَّخذُوا منْهم وليا و ال نَصيراً       و« 
  )89/ءنسا(».اختيار نكنيد

و الْعلـيم الْحكـيم   «  هـ و الكُموم اللَّه خداونـد مـوالى شماسـت و او دانـا و حكـيم       ـ   و
  )2/تحريم(».است

! ايـد  اى كسانى كه ايمـان آورده  ـ   يها الَّذينَ آمنُوا ال تَتَولَّوا قَوماً غَضب اللَّه علَيهِميا أَ« 
  )13/ممتحنه(».با قومى كه خداوند آنان را مورد غضب قرار داده دوستى نكنيد

  اطاعت نكردن از كافران )7/2
ز كافران استعانت و نـه از       دستور رسمي قرآن در حيات اجتماعي اسالم، اين است كه نه ا           

  : ها اطاعت كنيد آن
ــ   أَعقابِكُم فَتَنْقَلبوا خاسرينَ      يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنْ تُطيعوا الَّذينَ كَفَرُوا يرُدوكُم على         « 

انـد اطاعـت كنيـد، شـما را بـه         اگر از كـسانى كـه كـافر شـده         ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    
  )149/عمران آل(».گردانند و سرانجام، زيانكار خواهيد شد ن بازمىهايتا گذشته
تقواى الهـى پيـشه     ! اى پيامبر ـ   يا أَيها النَّبِي اتَّقِ اللَّه و ال تُطعِ الْكافرينَ و الْمنافقينَ          « 

  )1/احزاب(».كن و از كافران و منافقان اطاعت مكن
 »     هنْ أَغْفَلْنا قَلْبم عال تُط واه     وه عاتَّب كْرِنا ونْ ذشـان را از يـاد       و از كسانى كه قلـب     ـ     ع

  )28/كهف(».ها كه از هواى نفس پيروى كردند همان! خود غافل ساختيم اطاعت مكن
  )48/احزاب(» .و از كافران و منافقان اطاعت مكن ـ  و ال تُطعِ الْكافرينَ و الْمنافقين« 

  .لزم بازگشت به جاهليت فكري و كفر اعتقادي استزيرا پيروي از كافران مست
  عوامل فساد در جامعه )8/2

. گوينـد   مـي  برخي آيات، ضمن ضرورت و لزوم وجود جامعه، از عوامل فتنه و فساد سخن             
كند تا با شناسايي  خداوند براي تطهير و تحكيم جوامع انساني عوامل بروز فساد را معرفي مي            

  :ان جامعه صالح و سالمي پديد آوردها بتو ها و بركندن آن ريشه
  :شناساند برخي از افراد جامعه ميعمل ، عارضه فساد اجتماعي را اي در آيه

فساد، در خشكى و دريا بخاطر  ـ   ظَهرَ الْفَساد في الْبرِّ و الْبحرِ بِما كَسبت أَيدي النَّاس« 
  )41/مرو(» اند آشكار شده است كارهايى كه مردم انجام داده
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  : اي ديگر، پادشاهان سركش در آيه
پادشاهان هنگامى كه وارد منطقه آبادى شـوند        ـ   إِنَّ الْملُوك إِذا دخَلُوا قَرْيةً أَفْسدوها     « 

  )34/نمل(».كشند آن را به فساد و تباهى مى
  : اي منافقان و در آيه

و هنگامى كه به آنان  ـ   نَّما نَحنُ مصلحونو إِذا قيلَ لَهم ال تُفْسدوا في الْأَرضِ قالُوا إِ« 
  )11/بقره(» ايم ما فقط اصالح كننده: گويند  مى،در زمين فساد نكنيد: گفته شود

  اماكن عام عبادي  )9/2
ها سخن به ميان آمده كه بدون وجود جامعه و حيات           در قرآن كريم از مساجد و عبادتگاه      

سـخن گفـتن از محـل عبـادت اهـل كتـاب يـا        . بـود ها نخواهـد   اجتماعي، ضرورتي براي آن   
اي نباشد سـخن گفـتن از امـاكن عـام              بر وجود جامعه است، زيرا تا جامعه       1مسلمانان متفرع 

  : عبادي روا نخواهد بود
مساجد خدا را تنهـا كـسى آبـاد     ـ  إِنَّما يعمرُ مساجِد اللَّه منْ آمنَ بِاللَّه و الْيومِ الĤْخرِ« 

  )18/توبه(».  كه ايمان به خدا و روز قيامت آوردهكند مى
 »             ساجِد مـ و لَوات صـ و ع بِيـ و عوام صـ تمدضٍ لَهعبِب مضَهعب النَّاس اللَّه فْعال د لَو و

و اگر خداوند بعضى از مردم را بوسيله بعضى ديگـر دفـع نكنـد،     ـ  يذْكَرُ فيها اسم اللَّه كَثيرا
شـود،   ها، و معابد يهود و نصارا، و مساجدى كه نام خدا در آن بسيار برده مـى                 ها و صومعه  دير

  )40/حج(».گردد ويران مى
سجِدا  قالَ الَّذينَ غَلَبوا على«  مـ هِملَيذَنَّ علَنَتَّخ مرِهمـا مـسجدى در كنـار    : گفتنـد  ـ   أَم

  )21/كهف(».) فراموش نشودتا خاطره آنان(سازيم  مى) اصحاب كهف(ها  آن) مدفن(
  غفلت اجتماعي )10/2

توجه، مبدأ سعادت و كمال است و غفلـت، منـشأ شـقاوت و              . غفلت در مقابل توجه است    
قـرآن كـريم در مباحـث    . هالكت و اين مطلب، هـم در فـرد و هـم در جامعـه صـادق اسـت                 

جامعـه، نتيجـه    ثباتي و هزيمت در       شود كه هرگونه بي     اجتماعي خود، به مسلمانان يادآور مي     
  : هاست غفلت آن

                                            
 نتيجه شده يا فرعي از. 1
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ـ   أُخْراكُم فَأَثابكُم غَما بِغَم      أَحد و الرَّسولُ يدعوكُم في      إِذْ تُصعدونَ و ال تَلْوونَ على     « 
و جمعى در وسط بيابان پراكنده شـدند        (رفتيد   به خاطر بياوريد هنگامى را كه از كوه باال مي         

كرديد، و پيـامبر از پـشت سـر، شـما را صـدا               اندگان نگاه نمى  به عقب م  ) و از شدت وحشت،   
  )153/عمران آل(».ها را يكى پس از ديگرى به شما جزا داد سپس اندوه. زد مى

يعني غم و اندوه شما به جهت غفلتي بود كه از رسول خدا داشتيد، در نتيجـه از دسـتور                    
  . آن حضرت سرپيچي كرديد

اگر غفلت جامعـه بـر اثـر نرسـيدن      .اند  مع بشري آمده  زدايي جوا   رسوالن الهي براي غفلت   
  : تبليغ الهي به آنان باشد، مردم معذورند و هرگز خداوند آنان را كيفر نخواهد كرد

) فرستادن رسوالن(اين  ـ    بِظُلْمٍ و أَهلُها غافلُون ذلك أَنْ لَم يكُنْ ربك مهلك الْقُرى« 
شـان   هاي خاطر ستم  هها را ب   شهرها و آبادي  ) مردم(ت هيچ گاه    خاطر آن است كه پروردگار     هب

ــى   ــت و ب ــال غفل ــى   در ح ــالك نم ــرى ه ــد خب ــراى آن  . (كن ــوالنى ب ــا رس ــه قبلً ــا  بلك ه
  )131/انعام(» .)فرستد مى

  :شان ساخت اسرائيل به جهت غفلت، انتقام گرفته و غرق خداوند از قوم بني
 »  مفَأَغْرَقْناه منْهنا ملين         فَانْتَقَمنْها غافكانُوا ع نا وياتĤِوا بكَذَّب مبِأَنَّه مي الْيسـرانجام  ـ     ف

از آنها انتقام گرفتيم، و آنان را در دريا غرق كرديم زيرا آيـات مـا را تكـذيب كردنـد، و از آن                        
  )136/اعراف(».غافل بودند

گي آن، ثمـره غفلـت      مانـد   پويايي جامعه وامدار توجه و تذكر افراد است و انحطاط و عقب           
  .آن جامعه

   سعادت جامعه)11/2
اطاعت و   بسياري از آيات تصريح دارند كه سعادت و رستگاري در جامعه اسالمي، مرهون            

جامعه، زماني روي رستگاري را خواهد ديد كه به حـق روي آورد  . پيروي از تعاليم الهي است    
  .و از باطل بيزاري جويد

  : استفالح اجتماعي در طلب فضل الهي 
و از فضل خـدا بطلبيـد، و   ـ    و ابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه و اذْكُرُوا اللَّه كَثيراً لَعلَّكُم تُفْلحون          « 

  )10/جمعه(».خدا را بسيار ياد كنيد شايد رستگار شويد
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ها كه رضاى   براى آناين ـ   ذلك خَيرٌ للَّذينَ يريدونَ وجه اللَّه و أُولئك هم الْمفْلحون« 
  )38/روم(».طلبند بهتر است، و چنين كسانى رستگارانند خدا را مى
آورد و    اي كه در راه خدا مجاهده كند، خيرات و بركات را براي افراد به ارمغان مـي                  جامعه

  : اي سعادتمند است چنين جامعه
 »       والوا بِأَمدجاه هعنُوا مالَّذينَ آم ولُ ونِ الرَّسلك        رات الْخَيـ ملَه كأُولئ و هِمأَنْفُس و هِم

شان  هاي ولى پيامبر و كسانى كه با او ايمان آوردند، با اموال و جان            ـ    و أُولئك هم الْمفْلحون   
  )88/توبه(».ها همان رستگارانند هاست و آن ها براى آن  نيكي جهاد كردند و همه

  دشمنان جامعه اسالمي )12/2
ند متعال براي حفظ امنيت و استقرار و بقاي جامعه اسالمي، دشمنان را در قرآن به                خداو

، )هـا  صهيونيـست (كافران يك طيف و از ميان اهـل كتـاب يهوديـان    . آنان معرفي كرده است   
  .دهند طيف ديگري از دشمن را تشكيل مي

  : فرمايد ان ميدرباره كافر. اند مسلمانان نترين دشم كافران دشمنِ آشكار و يهود سرسخت
ــاً «  ــدوا مبين ع ــم ــانُوا لَكُ ــ  إِنَّ الْكــافرينَ ك ــراى شــما دشــمن آشــكارى  ـ ــافران، ب ك
  )101/نساء(»هستند

  : و راجع به يهود
 »        ود هـنُـوا الْيلَّذينَ آمةً لداوالنَّاسِ ع نَّ أَشَدذينَ أَشْـرَكُوا  لَتَجِد ـ ــ   و الـَّ طـور مـسلّم،    هب
  )82/مائده(» . بت به مؤمنان را، يهود و مشركان خواهى يافتترين مردم نس دشمن
 جايگاه مفسدان در جامعه اسالمي )13/2

 بيان صريح قرآن درباره مفسدان اين اسـت كـه آنـان در ميـان مـسلمانان هـيچ جايگـاه                    
  :اي ندارند و دستور خداوند در رفتار مسلمانان با مفسدان بسيار روشن است ارزشي
بلد و كشتن آنان از جمله فرامين قرآن است و سبب شدت واكـنش برابـر     اعتنايي، نفي  بي

  : آنان، شيوع فسادشان در جامعه اسالمي است
 »                  م لَهـ نَةُ واللَّع ملَه كضِ أُولئي الْأَرونَ فدفْسي لَ ووصأَنْ ي بِه رَ اللَّهونَ ما أَمقْطَعي و

كننـد، و در روى   ه خدا دستور به برقـرارى آن داده قطـع مـى   و پيوندهايى را ك ـ  سوء الدار
  )25/رعد(». سراى آخرت) و مجازات(نمايند، لعنت براى آنهاست و بدى  زمين فساد مى
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 »                   قَتَّلُـوا أَوضِ فَـساداً أَنْ يي الْـأَر نَ فـوعسي و ولَهسر و ونَ اللَّهحارِبالَّذينَ ي زاءإِنَّما ج
ها كه با خدا و      كيفر آن ـ    ا أَو تُقَطَّع أَيديهِم و أَرجلُهم منْ خالف أَو ينْفَوا منَ الْأَرض           يصلَّبو

و با تهديـد اسـلحه،   (كنند،  خيزند، و اقدام به فساد در روى زمين مى پيامبرش به جنگ برمى   
شوند يا به دار آويختـه    فقط اين است كه اعدام      ) برند، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى        

عكس يكديگر، بريده شـود و       هها، ب  آن) چپ(و پاى   ) راست(دست  ) چهار انگشت از  (گردند يا   
  )33/مائده(».يا از سرزمين خود تبعيد گردند

  )142/اعراف(». و از روش مفسدان، پيروى منماـ   و ال تَتَّبِع سبيلَ الْمفْسدين «
  زوال فساد اجتماعي )14/2

انـد،    در جوامع انساني، افرادي بر اثر معرفت محدود خويش، خواهان زندگي حيـواني      غالباً
  .كشند كه اگر آزاد باشند، جامعه را به فساد مي

سنت الهي اين است كه مردم در جامعه با اراده خود راه خير و شر را برگزينند؛ اما زماني                   
ي از اهل ايمان را براي نابودي آنـان         كه فساد مفسدان از مرز امكان عفو بگذرد، خداوند گروه         

  : ي از سنت الهي نباشد، قطعاً از الطاف پروردگار استياگر چنين كاري جز. سازد مأمور مي
و اگر خداوند، بعضى از مـردم   ـ   و لَو ال دفْع اللَّه النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض« 

  )251/بقره(». گرفت رد، زمين را فساد فرامىك را به وسيله بعضى ديگر دفع نمى
و  ـ  و لَو ال دفْع اللَّه النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَهدمت صوامع و بِيع و صلَوات و مساجِد« 

ها، و معابد يهـود      اگر خداوند بعضى از مردم را بوسيله بعضى ديگر دفع نكند، ديرها و صومعه             
  )40/حج(».گردد شود، ويران مى دى كه نام خدا در آن بسيار برده مىو نصارا، و مساج

  پاداش مهاجرت )15/2
در نظام اجتماعي اسالم، بر هجرت از مكاني به مكان ديگر براي دفع يا رفع ظلم يا براي كـسب                    

  : خداوند پاداش فراواني به اين گروه از مؤمنان وعده داده است. معرفت، بسيار تأكيد شده است
 سبيلِ اللَّه بِأَموالهِم و أَنْفُسهِم أَعظَم درجةً عنْد اللَّه           لَّذينَ آمنُوا و هاجرُوا و جاهدوا في      ا« 

شـان در   هـاي  ها كه ايمان آوردند، و هجرت كردند، و با اموال و جان آن ـ   و أُولئك هم الْفائزُون
  )20/توبه(».ها پيروز و رستگارند ا برتر است و آنشان نزد خد راه خدا جهاد نمودند، مقام
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سنَةً و لَـأَجرُ الْـĤخرَةِ             «  نْيا حـي الدف مئَنَّهووا لَنُبمما ظُل دعنْ بم ي اللَّهرُوا فالَّذينَ هاج و
 )و مقـام (ها كه پس از ستم ديدن در راه خدا، هجرت كردند، در اين دنيـا جايگـاه      آنـ   أَكْبر

  )41/نحل(» .تر است دهيم و پاداش آخرت، از آن هم بزرگ ها مى خوبى به آن
براي حفظ و ارتقاي جهات علمي و فرهنگي بـه مؤمنـان فرمـان داده شـده اسـت كـه از                     

  : سرزمين و موطن خويش هجرت كنند
چـرا از هـر گروهـى از آنـان،      ـ   فَلَو ال نَفَرَ منْ كُلِّ فرْقَةٍ منْهم طائفَةٌ ليتَفَقَّهوا في الدين« 
) و معـارف و احكـام اسـالم       (، تا در ديـن      )اى در مدينه بماند    و طايفه (كند   اى كوچ نمى   طايفه

  )122/توبه(».آگاهى يابند
  رسالت اجتماعي مؤمنان )16/2

امتياز جامعـه   .ترين وظايف مسلمانان در عرصه جامعه، كار فرهنگي و عبادي است   از مهم 
ارتباط مردم بـا پروردگارشـان بـر اثـر رفتـار            . ر جوامع، صبغه خدايي آن است     اسالمي بر ساي  

رو حاكمـان   هاي ديني در جامعـه متجلّـي اسـت، از ايـن           نمادها و سمبل  . عبادي محكم است  
  : كوشند تا بدان ابزارها جامعه را ارتقا بخشند اسالمي مي

 »      وا الصضِ أَقامي الْأَرف مكَّنَّاها          الَّذينَ إِنْ مو نَهـ و رُوفعرُوا بِالْمأَم ا الزَّكاةَ وآتَو الةَ و
هـا قـدرت بخـشيديم، نمـاز را برپـا       همان كسانى كه هر گـاه در زمـين بـه آن    ـ  عنِ الْمنْكَر

  )41/حج(».كنند دهند، و امر به معروف و نهى از منكر مى دارند، و زكات مى مى
بقيـه اعمـال     شمرد، زيرا در سـايه آن       را برمي  آيه مزبور، چهار وظيفه مهم حكومت ديني      

  .صالح ظاهر خواهد شد
  هدف منافقان از خدمات اجتماعي )17/2

  :سازد قرآن براي محافظت مسلمانان از فريب و خدعه منافقان درون آنان را آشكار مي
 از انجام دادن اعمال خير، هدف خير ندارند و تا ريشه نفاق را از درون خـود دور نـسازند،                   

نبايد كار عبادي آنان را بر صحت و قصد قربت حمـل كـرد، بلكـه ايـشان از بهتـرين اعمـالِ                       
  : ظاهر كارشان خدمت؛ ولي باطن آن خيانت است. كنند ظاهري پليدترين اهداف را دنبال مي
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 »    جِداً ضسالَّذينَ اتَّخَذُوا م و            بنْ حـارمصاداً لإِر نينَ وؤْمنَ الْميتَفْريقاً ب كُفْراً و راراً و
سنى             نـا إِالَّ الْحـدفُنَّ إِنْ أَرلحلَي لُ ونْ قَبم ولَهسر و ون          اللَّهبلَكـاذ م إِنَّهـ دشْه يـ ه ــ    و اللـَّ

، )به مسلمانان (ند براى زيان    كسانى هستند كه مسجدى ساخت    )  منافقان گروهى ديگر از آن   (
گاه براى كـسى كـه از پـيش بـا خـدا و               افكنى ميان مؤمنان، و كمين     كفر، و تفرقه  ) تقويت(و  

، نظـرى   )و خـدمت  (جـز نيكـى     : كننـد كـه    ها سوگند يـاد مـى      پيامبرش مبارزه كرده بود آن    
  )107/توبه(».ها دروغگو هستند دهد كه آن اما خداوند گواهى مى.  ايم نداشته

  : آنان نه با خلق بلكه با خالق خود قصد خدعه دارند
خواهند خدا را فريب دهند در  نافقان مىم ـ   إِنَّ الْمنافقينَ يخادعونَ اللَّه و هو خادعهم« 

   )142/نساء(».دهد ها را فريب مى حالى كه او آن
بـه نفـس خـود      گردد و آن خدعه      گانه به يك خدعه بازمي     هاي سه  گفتني است كه خدعه   

  : رو خداوند فرمود  از اين.است
شْعرُون «  ما يـ و مهونَ إِالَّ أَنْفُسعخْدامـا (دهنـد   جـز خودشـان را فريـب نمـى    و  ـ   ما ي (
  )9/بقره(».فهمند نمى

  غايت فضايل اجتماعي )18/2
 در جايگاه اجتماعي  ... برخي افراد از جهات فكري و فرهنگي، اقتصادي، سياسي، نظامي و          

برتري قرار دارند و پيدا است كه منزلت اجتماعي افراد يكسان نيست و شايد مشيت الهي در                 
. شـود  رو مي  با مشكل روبه   همين اختالف مراتب افراد در اجتماع باشد، وگرنه، حيات اجتماع         

هاي زندگي برخوردارند نبايـد فرامـوش كننـد     آنان كه از فضايل اجتماعي در هر بعد از جنبه       
   .رتري، توفيق الهي است و بايد آن را در جهت هدف الهي به كار گرفتكه اين ب

  : خداوند خدمت به مردم را غايت فضيلت قرار داد و فرمود
بعـضى را بـر بعـضى       ـ  و رفَعنا بعضَهم فَوقَ بعضٍ درجات ليتَّخذَ بعضُهم بعضاً سخْرِيا           « 

برترى داديم تا يكديگر را م32/زخرف(».)و با هم تعاون نمايند(ر كرده خّس(  
  .اين تسخير متقابل، سبب تكامل جامعه است و تسخير يك جانبه ممنوع
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  سرپرستي سفيهان )19/2
قرآن كـريم   . برخي با داشتن اموال و سرمايه از عقل كافي و رشد فكري برخوردار نيستند             

بالغ و عاقلي سرپرستي اموالـشان      كند كه اموال را به دست آنان ندهيد، بلكه فرد            سفارش مي 
  :را بر عهده گيرد

ــ    جعلَ اللَّه لَكُم قياماً و ارزقُوهم فيها و اكْـسوهم           و ال تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَكُم الَّتي     « 
اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دسـت سـفيهان نـسپاريد و از                  

  )5/نساء(».و لباس بر آنان بپوشانيد! ها روزى دهيد آن، به آن
يابـد،   مغزي و خفّت عقل را گويند كه در ابعاد مختلـف ظهـور و بـروز مـي            سفاهت، سبك 

توان آن را در امور اقتصادي محدود كرد، پـس واژه سـفيه، معنـاي عـامي دارد،                   بنابراين نمي 
  : ل شد و حضرت فرمود سفيه سؤاي السالم درباره عليه كه از امام صادق چنان
   1» سفيه كسي است كه مورد اعتماد نباشد ـ بِه  لَا تَثقُ منْ «

  .پس اموال عمومي در جامعه اسالمي نبايد در دست افراد غير معتمد قرار گيرد
نيـست، نبايـد     كه هر كس واجد دو عنصر محوري تخصص علمي و تعهد دينـي             غرض آن 

ي بـه او                پذيرد، چنان مسئوليت كارهاي كليدي جامعه را ب      كـه ديگـران نيـز نبايـد كـار مهمـ
  .واگذارند

  قرآن و امور نظامي. 3
گريـزي و دارا بـودن        ستيزي و تظلّم    امنيت در جامعه، دفاع از هر گونه تهاجم بيگانه، ظلم         

خصوص قدرت دفاعي براي جلوگيري از هرگونه تهـاجم         به  هاي زندگي     قدرت در تمام زمينه   
  .اي زندگي اجتماعي است كه خداوند مسلمانان را بدان توجه داده استنظامي، شرط الزم بر

  ستيزي ظلم) 1/3
  .زير بار ظلم نرفتن: دوم     .ظلم نكردن: اول  : ستيزي اسالم دو بخش دارد ظلم

ظلـم  (حكم آن را سـه قـسم        . ظلم به معناي هرگونه تجاوز از حق، در اسالم مذموم است          
اند كه يـك بخـش آن اجتمـاعي           دانسته) س او، بين او و مردم     ميان انسان و خدا، انسان و نف      

  : است
                                            

ــول اهللا     . 1 ــي ق ــد اهللا ع ف ــا عب ــألت أب ــال س ــوب ق ــن يعق ــونس ب ــن ي ــوالَكُم «: ع أَم فَهاءــس ــوا ال   » و ال تُؤْتُ
 )220ص 1 تفسير العياشي ج (.  بِه  لَا تَثقُ  منْ:قال
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  )140 و 57/عمران آل( ».دارد و خداوند، ستمكاران را دوست نمىـ  و اللَّه ال يحب الظَّالمينَ« 
  : خداوند مردم ظالم را در مسير هدايت و كمال قرار نخواهد داد

 258/هبقـر (».كند و خداوند گروه ظالمان را هدايت نمى ـ  اهللاُ اليهدي القَوم الظّالمينَ و« 
  )5/هجمعو  7/ صفو 109/ه توبو 19/هتوبو  86/عمران آلو 

  : كند بلكه آنان را نابود مي
وحى فرسـتاد   ) پيامبران(ها   پروردگارشان به آن  ـ     إِلَيهِم ربهم لَنُهلكَنَّ الظَّالمين     فَأَوحى« 

  )13/ابراهيم(» .كنيم مىما ظالمان را هالك : كه
  : ستيزي بلند شود اي را كه براي ظلم فرياد فرد يا گروهي را مدح نكرده، مگر فرياد ستمديدهخداوند 

 »         منْ ظُللِ إِالَّ منَ الْقَوم وءرَ بِالسهالْج اللَّه بحخداونـد دوسـت نـدارد كـسى بـا          ـ   ال ي
 كنـد مگـر آن كـس كـه مـورد سـتم واقـع شـده                  را اظهار ) ى ديگران (ها   سخنان خود، بدي  

  )148/نساء(».باشد
   قدرت دفاعي) 2/3

يكي از عوامل حفظ جامعه انـساني، دارا بـودن قـدرت بـاالي دفـاعي و نظـامي اسـت، از                
رو قرآن كريم مسلمانان را از وجود هرگونه سستي در اين باره برحذر داشته و آنـان را                    همين

  : واندخ به قدرت و توان نظامي فرامي
»                   كُمودع و اللَّه ودع ونَ بِهبلِ تُرْهالْخَي نْ رِباطم ةٍ ونْ قُوم تُمتَطَعا اسم موا لَهدأَع ـ و

) همچنـين (و  ! ، آمـاده سـازيد    )دشـمنان (هـا    هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابلـه بـا آن          
 آن، دشـمن خـدا و دشـمن خـويش را            ي  سـيله ، تا بـه و    )براى ميدان نبرد  (هاى ورزيده    اسب

  )60/انفال(».بترسانيد
  :كار گيرند بايد مسلمانان در مقابلِ دشمنان خدا و دين، سالح و انديشه خود را به خوبي به

همانا خداوند  . مواظب خود باشيد  ـ   و خُذُوا حذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد للْكافرينَ عذاباً مهينا         «
  )2/نساء(».بار آماده كرده است ن عذابى خفّتبراى كافرا

  :طوري كه دشمنان در آنان مقاومت، ستبري، نفوذناپذيري، صالبت و استواري را حس كنند به
ــة   و«  ــيكُم غلظَ ــدوا ف ــا ن آ ـ   ليجِ ــافران (ه ــت    )ك ــدت و قاطعي ــما ش ــد در ش  باي
  )123/توبه(».بيابند
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مـال خـشونت و بـدرفتاري بـا ديگـران           گونه آيـات، إع     الزم است عنايت شود كه پيام اين      
جامعه اسـالمي   نيست، بلكه پايداري و پايمردي كامل است كه دشمنان هرگز طمع تجاوز به          

  .را در سر نپرورانند
  مقابله به مثل ) 3/3

عدالتي فرد يا افراد به يكديگر وجـود دارد،           گونه ظلم و بي    در روابط اجتماعي، احتمال هر    
ان را به برخورد متعـادل و مقابلـه بـه مثـل و در صـورت عـدم سـوء        رو خداوند مسلمان  از اين 

  : خواند استفاده گروه مقابل به صبر فرامي
و هـر گـاه    ـ   و إِنْ عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِه و لَئنْ صبرْتُم لَهو خَيرٌ للصابِرين« 

و اگـر شـكيبايى     !  به شما تعدى شده كيفر دهيـد       مقدارى كه  هخواستيد مجازات كنيد، تنها ب    
  )126/نحل(» .كنيد، اين كار براى شكيبايان بهتر است

  تشويق به جهاد و شهادت) 4/3
كردن دست دشمنان اسالم و جلوگيري از هرگونـه تعرّضـي بـه جامعـه                 گاهي براي كوتاه  

دد، زيـرا جامعـه     گـر   اسالمي، جهاد كه نوعي حالت دفاعي در برابر مخالفان است واجـب مـي             
هميشه حالت يكنواخت ندارد، به همين جهت خداونـد مـسلمانان را در جامعـه اسـالمي بـه        

  :جهاد و شهادت تشويق كرده است
اگر هم  ـ    سبيلِ اللَّه أَو متُّم لَمغْفرَةٌ منَ اللَّه و رحمةٌ خَيرٌ مما يجمعونَ             و لَئنْ قُتلْتُم في    «

چه  آمرزش و رحمت خدا، از تمام آن      ) ايد زيرا  زيان نكرده (دا كشته شويد يا بميريد،      در راه خ  
  )105/عمران آل(» .كنند، بهتر است آورى مي جمع) در طول عمر خود،(ها  آن

دوا فـي           «  جاهـ سـيلَةَ والْو هتَغُوا إِلَياب و اتَّقُوا اللَّه   هبيل خـدا  ) مخالفـت فرمـان   (از  ــ     سـ
  )35/مائده(».و در راه او جهاد كنيد! اى براى تقرب به او بجوئيد و وسيله! بپرهيزيد

بنا بر ايـن از كـافران اطاعـت مكـن، و            ـ   فَال تُطعِ الْكافرينَ و جاهدهم بِه جِهاداً كَبيراً       « 
  )52/فرقان(». با آنان جهاد بزرگى بنما)قرآن(وسيله آن  هب

شوند،  ها كه در راه خدا كشته مى و به آن  ـ    سبيلِ اللَّه أَموات     في و ال تَقُولُوا لمنْ يقْتَلُ    « 
  )154/بقره(».مرده نگوييد

  )169/عمران آل(»... سبيلِ اللَّه   و ال تَحسبنَّ الَّذينَ قُتلُوا في« همچنين آيه مشهور 
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  پيروزي مسلمانان بر كافران) 5/3
كه در مقام احتجاج  سازد، چنان حق مسلط نمي  هرگز در جوامع بشري خداوند باطل را بر       

  :و مناظره هرگز كافر حجت و دليلي در برابر مسلمان آگاه ندارد
و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنـان        ـ  و لَنْ يجعلَ اللَّه للْكافرينَ علَى الْمؤْمنينَ سبيالً         « 

  )141/نساء(».تسلّطى نداده است
بند باشند نفي      بر مؤمنان را تا وقتي كه مؤمنان به لوازم ايمان پاي           آيه مزبور، غلبه كافران   

تر، حاكميت بـراي       متشكل از كافران و مؤمنان، برتري و به سخن روشن          ي  در جامعه . كند  مي
مؤمنان است و در صورت برتري كافران بر مؤمنان، بايد علت را در فقدانِ شرط ايمان، و نيـز                   

  : در رويكرد به دنيا جست
 »                  رِ وي الْـأَم فـ تُمعتَناز و لْتُمتَّى إِذا فَشح هبِإِذْن مونَهسإِذْ تَح هدعو اللَّه قَكُمدص لَقَد و

                       رَةَ ثُـمخĤالْـ ريـدنْ ي مـ نْكُم مـ نْيا والـد ريدنْ يم نْكُمونَ مبما تُح ما أَراكُم دعنْ بم تُميصع
تحقـق  )  پيروزى بر دشمن در احـد،      ي  باره در(خداوند، وعده خود را به شما،       ـ   م عنْهم صرَفَكُ

و ايـن  (رسانديد  دشمنان را به فرمان او، به قتل مى     ) كه در آغاز جنگ،   (بخشيد در آن هنگام     
در كار خود به نزاع     ) بر سر رهاكردن سنگرها،   (كه سست شديد و      تا اين ) پيروزى ادامه داشت  

بـه شـما نـشان داد،       ) از غلبه بر دشمن   (داشتيد   چه را دوست مى    كه آن  د و بعد از آن    پرداختي
سـپس خداونـد    . بعضى از شما، خواهان دنيا بودند و بعضى خواهـان آخـرت           . نافرمانى كرديد 

  )152/عمران آل(».)و پيروزى شما به شكست انجاميد(شما را از آنان منصرف ساخت 
 الهي آن بود كه شما را بر دشمنان غلبـه داد و بـه اذن                فرمايد كه صدق وعده     اين آيه مي  

همواره چنين بود تا وقتي كه اختالف و سستي را برگزيديـد و    . خداوند كافران را نابود كرديد    
خداوند شما را از غلبـه      سلم    و  آله  و  عليه  اهللا   صلي به جهت تفرقه و نافرماني از دستورهاي پيامبر       

اي حفـظ جامعـه اسـالمي، دوري از شـرايط ايمـان را تحـريم                خداوند بر . داشت بر كافران باز  
  : فرمود
و غمگـين   ! و سست نـشويد   ـ    و ال تَهِنُوا و ال تَحزَنُوا و أَنْتُم الْأَعلَونَ إِنْ كُنْتُم مؤْمنين           « 
  )139/عمران آل(».و شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد! نگرديد
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  پايداري) 6/3
يكـي از    رو خداونـد    رسـد، از ايـن      ملِ مشكالت، به رشد و تعالي نمي      تح  اي بي   هيچ جامعه 

  .داند ها و ناماليمات مي عوامل مهم استقرار و پيشرفت جامعه را پايداري افراد در برابر سختي
چه بسا در جنگي، بسياري از پيروان او به شهادت          سلم    و  آله  و  عليه  اهللا   صلي زمان رسول خدا  

  :كردند افتادند؛ اما مقاومت مي ختي و تعب ميرسيدند و مؤمنان به س مي
ه و مـا     و كَأَينْ منْ نَبِي قاتَلَ معه رِبيونَ كَثيرٌ فَما وهنُوا لما أَصـابهم فـي             «  بيلِ اللـَّ سـ 

چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانـى بـه همـراه آنـان جنـگ                ـ  ضَعفُوا و ما استَكانُوا     
رسـيد، سـست و نـاتوان        چـه در راه خـدا بـه آنـان مـى            گـاه در برابـر آن      هـا هـيچ    نآ! كردند
  )146/عمران آل(».نشدند

در تعاليم وحياني، شرط پيشرفت نظام اجتماعي، ايستادگي اسـت و در حقيقـت، سـببِ                
  : فرمايد رو خداوند جامعه اسالمي را به آن امر مي بالندگي، پايداري است، از همين

هنگـامى كـه   ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده ـ  الَّذينَ آمنُوا إِذا لَقيتُم فئَةً فَاثْبتُوايا أَيها « 
  )45/انفال(».شويد، ثابت قدم باشيد با گروهى رو به رو مى) در ميدان نبرد(

  قرآن و اخالق اجتماعي. 4
انسجام و  ها و آداب، توجه به        رعايت حقوق افراد، دارا بودن محاسن اخالق، دقت در منش         

اتحاد و اهتمام به كمال و سعادت در حيات و اجتناب از هرگونـه اخـتالف و نفـاق، از جملـه                  
اجمـال آن را    . كنـد   اند كه اسالم براي زندگي از مسلمانان خواسته و بر آن تأكيد مـي               مسائلي

  .توان تحت عناوين ذيل برشمرد مي
  سيره تقوا پيشگان) 1/4

 هرگز از غير خدا نلرزيدند و مكان خلوت بـراي خـود             آنان كه از خداي خويش ترسيدند،     
 .ترين وظيفه خود دانـستند      آنان كه تقوا را اختيار كردند، بيداري خلق خدا را مهم          . برنگزيدند

پيونـد خـدا و اجتمـاع، خـالق و          . شود  اعتنايي به اجتماع سازگار نمي      در اسالم، ياد خدا با بي     
س و درون و توجه به جامعـه و مـردم، پيونـد             خلق، عبادت حق و خدمت به خلق، تهذيب نف        

  .ميمون و مباركي است
در فرهنگ ديني و تعاليم اسالمي از انسان خواسته نشده كه به بهانه خداترسـي از خلـق                  

تر  اش در برابر جامعه سنگين خدا فاصله بگيرد، بلكه هر كه ترسش از خدا بيشتر باشد، وظيفه
  .است
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  : بگوينددهد كه  را تعليم ميخداوند به تقواپيشگان اين سيره
ا       ربنَا هب لَنَا منْ أَزواجِنَا و ذُريتنَا قُرَّةَ أَعينُ        «  امـينَ إِم تَّقـلْملْنَا لعاج از ! پروردگـارا ــ     و

همسران و فرزنـدانمان مايـه روشـنى چـشم مـا قـرار ده، و مـا را بـراى پرهيزگـاران پيـشوا                         
  )74/فرقان(». گردان
خودسـازي بـراي حركـت و       . است» ديگرسازي«براي  » خودسازي«نيز به معناي    » زهد«

زهـدي كـه در برابـر ديگـران مـسئوليت نيـاورد مطلـوب و                . تحول و تكامل و بيداري جامعه     
  .پذيرفته نيست

آيد كه ضرورت تـصدي امامـت ديگـران و رهبـري جامعـه، بعـد از                   گونه آيات برمي    از اين 
دگي است؛ يعني كسي كه همسر و نيز فرزندانش بر اثر ايمـان و        نزاهت فردي و قداست خانوا    

  .اند، شايسته است رهبري پرهيزگاران را درخواست كند روشني او شده عمل صالح، مايه چشم
  نيكوكاري در جامعه) 2/4

قوام شخصيت فردي، وابسته به اعتقادات و عبادات فردي است؛ ولي پايداري جامعه و نيز            
اد، به اموري ديگر چون بخشش به ديگران و دستگيري از خويـشان و              شخصيت اجتماعي افر  

  .نيز پيوند خورده استمحرومان 
فراواني بـه    زماني كه قبله مسلمانان به امر الهي تغيير كرد، يهوديان و مسيحيان شايعات            

ها فرمود كه معيار شخصيت انساني، تنها قبله نيست، بلكه  راه انداختند و خداوند در پاسخ آن
  :قوام شما و اجتماع انساني به امور ديگري چون نيكوكاري وابسته است

 »                    و ه نَ بِاللـَّ نْ آمـ نَّ الْبِـرَّ مـلك غْرِبِ والْم شْرِقِ ولَ الْمبق كُموهجلُّوا والْبِرَّ أَنْ تُو سلَي
 و    و الْيتامى    حبه ذَوِي الْقُرْبى    تَى الْمالَ على  الْيومِ الĤْخرِ و الْمالئكَةِ و الْكتابِ و النَّبِيينَ و آ         

نيكى، اين نيـست كـه روىِ خـود را بـه            ـ   الْمساكينَ و ابنَ السبيلِ و السائلينَ و في الرِّقابِ        
كسى است كه به خدا، و روز رسـتاخيز، و          ) و نيكوكار (سوى مشرق و مغرب كنيد بلكه نيكى        

اى كـه     عالقه ي  را، با همه  ) خود(، و پيامبران، ايمان آورده و مال        )سمانىآ(فرشتگان، و كتاب    
به آن دارد، به خويشاوندان و يتيمـان و مـسكينان و وامانـدگان در راه و سـائالن و بردگـان،                      

  )177/بقره(».كند انفاق مى
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 آداب پيامبران با اسيران) 3/4
ـ     . نفس جهاد، نشان وجود جامعه است      ه مفـروض دانـستن جامعـه و        قرآن كريم با توجه ب

شود كه در صورت وقوع جنگ، همانند آداب انبيـا بـا             هاي آن، به مسلمانان يادآور مي      ويژگي
  :اسيران رفتار كنند

هـيچ پيـامبرى حـق نـدارد      ـ    حتَّى يثْخنَ في الْـأَرض  ما كانَ لنَبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى«
و جاى پاى خود را در زمـين محكـم   (ها پيروز گردد  بر آنبگيرد تا كاملًا ) از دشمن(اسيرانى  

  )67/انفال(»)كند
هـاي اصـلي حكومـت هرگـز         اسيرگيري و آزاد كردن آن در برابر مال، قبل از تحكيم پايه           

مطابق مصلحت نيـست، زيـرا بـا گردهمـايي مجـدد همـان آزادشـدگان دوبـاره مـوج فتنـه                      
كـه   و گرسنه نگه داشتن آنان روا نيست، چنـان   داري اسرا براي قتل      همچنين نگه . خيزد برمي

  1» واجِب   حقٌ  إِلَيه  الْأَسيرِ و الْإِحسانُ إِطْعام «: السالم فرمود عليه امام علي
 اجتناب از گمان زياد در حيات اجتماعي) 4/4

و  يـد  حيات اجتماعي سالم از نگاه اسالم، پرهيز از هر گونه افراط و تفريط در عقا               ي  هالزم
  :هاي انسان جاهل است رفتار است، زيرا داشتنِ نيت و فعلِ مفْرطانه و مفَرّطانه از نشانه

  :السالم فرمود اميرالمؤمنين علي عليه
  2». ـ نادان جز به افراط و تفريط ديده نشودال تري الجاهل إالّ مفْرطاً أو مفَرّطاً« 

گمـان   كـه خـوش    دارد، چنـان   مت بازمي بدگماني زياد در رفتار اجتماعي، جامعه را از سال        
بودن افراطي نيز آثار زيانبار دارد، پس حيات مؤمنانه، پرهيز از هرگونـه برخـورد مفْرطانـه و                  

  : مفَرّطانه است
 »             الظَّنِّ إِثْم ضعنَ الظَّنِّ إِنَّ بوا كَثيراً مبتَننُوا اجا الَّذينَ آمهاى كسانى كـه ايمـان   ـ يا أَي
  )12/حجرات(». ها گناه است ها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از گمان از بسيارى از گمان! ايد آورده

  :سند اصلي بحث اين است
  .اسالم دين پژوهش و تحقيق است .1

                                            
 87صمتن ) /  الحديثة-ط (قرب اإلسناد . 1
 480 ، ص)للصبحي صالح(البالغة   ـ نهج70كمت البالغه، ح نهج. 2



   اجتماعيآيات

 

87 

  .دليل، منزّه است نظام مبتني بر تحقيق، از تصديق بدون برهان و تكذيب بي .2
  . پشتوانه تحقيق برخوردار نيستگمان، از آن جهت كه با جزم عملي همراه نيست، از .3
  .رهيافت گمانِ عاري از تحقيق، كژراهه است .4
كژروي، گذشته از حرمان از مقصد و محروميت از مقصود، سبب راهبندي نـسبت بـه                 .5

  .ديگران خواهد بود
   :توان از آيه مطالب ياد شده را مي

ــم  «  ــه علْ ــك بِ ــيس لَ ــا لَ ــف م ــه آ از آن ـ    و ال تَقْ ــروى  چــه ب ــدارى، پي ــاهى ن ن آگ
  )36/اسراء(» .مكن

   :و آيه
 »     تَأْويلُه هِمأْتا يلَم و هلْمحيطُوا بِعي وا بِما لَملْ كَذَّببلكه چيزى را تكذيب كردنـد كـه   ـ ب

  )39/يونس(» .آگاهى از آن نداشتند، و هنوز واقعيتش بر آنان روشن نشده است
  .و آيات ديگر استنباط كرد

 قد رفتار اجتماعي منافقانن) 5/4
كنـد و    در بسياري از آيات قرآن، خداوند به شدت از رفتار اجتماعي منافقـان انتقـاد مـي                

  : دارد مؤمنان را از دوستي با آنان باز مي
ردم گروهـى از مـ   ـ   و منَ النَّاسِ منْ يقُولُ آمنَّا بِاللَّه و بِالْيومِ الĤْخرِ و ما هم بِمؤْمنين« 

در حـالى كـه ايمـان       . ايـم  به خدا و روز رسـتاخيز ايمـان آورده        : گويند كسانى هستند كه مى   
  )8/بقره(».ندارند

  :كنند منافقان با خدا و مؤمنان خدعه مي
خواهنـد   مـى ــ     يخادعونَ اللَّه و الَّذينَ آمنُوا و ما يخْدعونَ إِالَّ أَنْفُسهم و ما يشْعرُون            « 

) امــا(دهنــد  ؤمنــان را فريــب دهنــد در حــالى كــه جــز خودشــان را فريــب نمــى خــدا و م
  )9/بقره(»فهمند نمى

  : بندند نه با مسلمانان و با كافران پيمان دوستي مي
ها كـه كـافران را بـه جـاى           همانـ   الَّذينَ يتَّخذُونَ الْكافرينَ أَولياء منْ دونِ الْمؤْمنينَ      « 

  )139/نساء(».كنند ب مىمؤمنان، دوست خود انتخا
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  :آورد به همين جهت خداوند آنان را با كافران در جهنم گرد هم مي
خداونـد، منافقـان و كـافران را        ــ    جهنَّم جميعاً     إِنَّ اللَّه جامع الْمنافقينَ و الْكافرينَ في      « 

  )140/نساء(».كند همگى در دوزخ جمع مى
رتبه بودن نيست، زيرا دركات منافقـان         ه معناي هم  اين اجتماع در جهنم، موقت است و ب       

  : تر است از كافران پايين
ترين دركـات دوزخ قـرار       منافقان در پايين  ـ   إِنَّ الْمنافقينَ في الدرك الْأَسفَلِ منَ النَّار       «
  )145/نساء(».دارند

  : هاست  متعلق به آندر مدينهسلم  و آله و عليه اهللا  صليهاي پيامبر بدترين خيانت در جنگ
و هنگامى كه خبرى از پيـروزى يـا    ـ   و إِذا جاءهم أَمرٌ منَ الْأَمنِ أَوِ الْخَوف أَذاعوا بِه «

  )43/نساء(».سازند آن را شايع مى) بدون تحقيق،(ها برسد،  شكست به آن
  : رو خداوند به پيامبرش دستور جهاد خاص با آنان را صادر فرمود از اين

با كفّـار و منـافقين      ! اى پيامبر ـ    يا أَيها النَّبِي جاهد الْكُفَّار و الْمنافقينَ و اغْلُظْ علَيهِم         « 
  )9/ و تحريم73/توبه(».پيكار كن و بر آنان سخت بگير

 تشويق به وحدت ) 6/4
 و تفرقه   از عوامل مهم پايداري جامعه، اتحاد و انسجام افراد است و در مقابل آن، اختالف              

رو خداونـد متعـالي،    و فروپاشي جامعه خواهـد انجاميـد، از همـين     ) سستي(به تزلزل و فشل     
  : كند  ميمسلمانان را به حفظ اتحاد دعوت

ؤْمنين           «  مـ إِنْ كُنْـتُم ولَه سـر و ه وا اللـَّ أَطيعـ و كُمن يـب وا ذاتحلأَص و از ــ    فَاتَّقُوا اللَّه
 و خـدا     هايى را كه در ميان شماست، آشتى دهيد        و خصومت ! خدا بپرهيزيد ) مخالفت فرمان (

  )1/انفال(».و پيامبرش را اطاعت كنيد اگر ايمان داريد
  :كند و از تنازع و اختالف نهي مي

خـدا و  ) فرمـان (و  ـ   و أَطيعوا اللَّه و رسولَه و ال تَنازعوا فَتَفْشَلُوا و تَـذْهب ريحكُـم  « 
) و شـوكت  (نكنيد، تا سست نشويد، و قدرت       ) و كشمكش (و نزاع   ! برش را اطاعت نماييد   پيام

  )46/انفال(».دشما از ميان نرو
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  :در دعوت جامعه به اتحاد چنين فرمودهم السالم  عليه طالب حضرت علي بن ابي
ا      خَيرٌ منْ    الْحقِ   منَ  ونَ جماعةً فيما تَكْرَه    فَإِياكُم و التَّلَونَ في دينِ اللَّه فَإِنَ      «  يمـفُرْقَةٍ ف 
 ـ بر    و إِنَّ اللَّه سبحانَه لَم يعط أَحداً بِفُرْقَةٍ خَيراً ممنْ مضَى و لَا ممنْ بقي  الْباطلِ  منَ تُحبونَ

چـه كـه از       فاق در آن  از تلون و رنگ به رنگ شدن در دين خدا بپرهيزيد، زيرا اتّ            : شما باد كه  
هـيچ    چه از باطل دوست داريد بهتر است، و خداوند پـاك بـه              حق ميل نداريد از تفرقه در آن      

  1».ها بر اثر تفرقه خيرى عطا نكرده است يك از گذشتگان و فعلى
آيد كه مقتضاي سنّت الهي كه در گذشته، حال و آينـده             از اين سخن ساطع چنين برمي     

  .خير در وحدت است و شرّ در تشتّتجريان دارد اين است كه 
  شكني در روابط اجتماعي عدم پيمان) 7/4

قرآن كريم ضـمن تـذكر بـه    . هاي زندگي اجتماعي، ارتباط افراد با يكديگر است       از ويژگي 
ها ميان خويش و حتي در برابـر كـافران    عدم وفاداري كافران، مؤمنان را به وفاداري به پيمان    

  .كند سفارش مي
  : فرمايد شكني كافران مي اندرباره پيم

 »ممانَ لَهال أَي م12/توبه(».ها پيمانى ندارند آنـ  إِنَّه(  
  :فروشند آري آنان عهد الهي را به ثمن بخس مي

ه و أَيمـانهِم ثَمنـاً قَلـيال      «  د اللـَّ هـشْتَرُونَ بِع كـسانى كـه پيمـان الهـى و      ـ  إِنَّ الَّذينَ يـ
  )77/عمران آل(».فروشند را به بهاى ناچيزى مى) مقدس اوبه نام (سوگندهاى خود 

  : ولي به مؤمنان تأكيد دارد كه به عهد خويش وفادار باشيد
 » مانَكُمفَظُوا أَياح 89/مائده(».سوگندهاى خود را حفظ كنيدـ و(  
ــدها   «  ــد تَوكي عــانَ ب ــضُوا الْأَيم ــ و ال تَنْقُ ــاختن   ـ ــم س ــد از محك ــوگندها را بع و س

  )91/نحل(».نشكنيد
  : پيمان مايه ننگ انسان است و بدانيد كه خدعه و نيرنگ در

سوگندهايتان را وسيله تقلّـب و خيانـت در ميـان           ـ    و ال تَتَّخذُوا أَيمانَكُم دخَالً بينَكُم     « 
  )94/نحل(»خود قرار ندهيد

                                            
 176 ـ خطبه 255، ص)للصبحي صالح(البالغة  نهج. 1
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 به وفاداري در عهد     رسد كه در روابط جوامع انساني، قوانين بشري، تا اين حد           به نظر نمي  
تر از تعـاليم     بنابراين در اين زمينه هيچ قانوني، متعالي      . و پيمان اجتماعي اهميت داده باشند     

  .قرآني نيست
  وساطت در صلح و دوستي) 8/4

وظيفه مسلمانان در جامعه اسالمي، پيوند و همدلي، صفا و صميميت و دوستي، بخـشش     
  :آمده است السالم عليه ه در وصيتنامه عليك  يكديگر است، چناني و خطاپوشي درباره

 »كُملَيلِ عاصاذُلِ  بِالتَّوالتَّب و  اكُمإِي التَّقَاطُع  و رَ وابالتَّد ر شما باد به پيونـد بـا هـم و    ب ـ    و
 1 ».بخشش مال به يكديگر، و بپرهيزيد از دورى و قطع رابطه با هم

ظيفه را كنار نهادند، رسالت ديگر مسلمانان وسـاطت در     اما اگر گروهي از مسلمانان اين و      
  : فرمايد صلح و دوستي ميان آنان است، زيرا خداوند از اختالف مؤمنان نهي مي

و هر گاه دو گـروه از مؤمنـان بـا           ـ   و إِنْ طائفَتانِ منَ الْمؤْمنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما       « 
  )9/حجرات(».ها را آشتى دهيد آنهم به نزاع و جنگ پردازند، 

مؤمنان بـرادر يكديگرنـد پـس دو بـرادر          ـ    إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلحوا بينَ أَخَويكُم     « 
  )10/حجرات(».خود را صلح و آشتى دهيد

اختالف و تفرقـه بـه تقـوا و خداترسـي            اي بي  برقراري صلح ميان مؤمنان و داشتن جامعه      
  : ستتر ا نزديك
و خـصومتهايى   ! خدا بپرهيزيـد  ) مخالفت فرمان (از  ـ    فَاتَّقُوا اللَّه و أَصلحوا ذات بينكُم     « 

  )1/انفال(».را كه در ميان شماست، آشتى دهيد
  :نگرد خداوند به چنين افرادي با ديده رحمت و مغفرت مي

و اگر راه صالح و پرهيزگارى پيش       ـ  وراً رحيماً   و إِنْ تُصلحوا و تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ غَفُ          «
  )129/نساء(».گيريد، خداوند آمرزنده و مهربان است

 آثار اجتماعي ترك اوامر الهي) 9/4
كسي كه در زندگي فردي، واجبات الهي را ترك كند از سـخط الهـي در امـان نيـست و                     

  .كمترين كيفرش، ناآرامي در انديشه شخصي اوست
                                            

 47، شمارهالسالم المؤمنين عليه رسائل أمير ـ 422، ص)للصبحي صالح(البالغة  نهج. 1
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اگر مسلمانان در جامعه به يكـديگر مـسائل دينـي را        :  نيز چنين است   در حيات اجتماعي  
  : متذكر نشوند و تعاليم الهي بر زمين بماند، بالي عمومي دامنگير آن جامعه خواهد شد

اى بپرهيزيد كـه تنهـا بـه         و از فتنه  ـ  و اتَّقُوا فتْنَةً ال تُصيبنَّ الَّذينَ ظَلَموا منْكُم خَاصةً          « 
بلكه همه را فرا خواهـد گرفـت چـرا كـه ديگـران سـكوت اختيـار                  (رسد    شما نمى  ستمكاران

  )2/انفال(».)كردند
 1» فَيولَّى علَيكُم شرَاركُم « :و حاكميت نيز به دست اشرار خواهد افتاد

 نهي از خوي استكباري) 10/4
أ اش جهـل و غفلـت و منـش         هـاي اخالقـي اسـت كـه ريـشه          تـرين بيمـاري    تكبر از مزمن  

ها و از اسباب مهم طغيان انـسان در برابـر خداونـد              ها و ناسپاسي   ترين گناهان، بدبختي   بزرگ
  :تكبر و استكبار از اصول كفرند. سبحان و عاملِ اصلي سقوط آدمي و جوامع بشري است

» دسالْح و اركْبتاسال و رْصولُ الْكُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْح2».أُص  
اند، بنابراين جاهالن مغرورند و مغروران جاهل        ناپذير دانسته   ف جدا كبر و جهل را دو وص     

  :دارد و قرآن مسلمانان را از اين صفت به شدت باز مي
  )18/ و لقمان38/اسراء(».و روى زمين، با تكبر راه مروـ  و ال تَمشِ في الْأَرضِ مرَحاً «

  :و مؤمنان از آن دورند
  1)15/سجده(».كنند  تكبر نمىها و آنـ و هم ال يستَكْبِرُونَ « 

                                            
 47، شمارهالسالم المؤمنين عليه رسائل أمير ـ 422، ص)للصبحي صالح(البالغة  نهج. 1

 أُصولُ الْكُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْحرْص و الاستكْبار و الْحـسد فَأَمـا الْحـرْص فَـإِنَّ آدم ع                  «: السالم فرمود    عليه امام صادق . 2
السجود آلدم فَأَبى و أَما     حينَ نُهِي عنِ الشَّجرَةِ حملَه الْحرْص علَى أَنْ أَكَلَ منْها و أَما الاستكْبار فَإِبليس حيثُ أُمرَ بِ                

هباحا صمهدثُ قَتَلَ َأحيح منَا آدفَاب دسالم فرمود الْححـرص  : هاى كفر سه چيز است ريشه:  ـ امام صادق عليه الس
السالم است زمانى كه از خوردن آن درخت نهى شد و حـرص او   اما حرص در داستان آدم عليه.  و تكبر و حسد 

سـجده آدم شـد سـرپيچى    ه ست كه چون مأمور ب ا و اما تكبر در داستان شيطان . ا برانگيخت كه از آن بخورد     ر
 -ط  (الكافي  » .است، زمانى كه يكى ديگرى را كشت      ) هابيل و قابيل  ( و اما حسد در داستان دو پسر آدم           . كرد

 289: ، ص2 ، ج)اإلسالمية
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  سياست. 5
اسالم، تنها ديني است كه تعاليم آن بيشترين تأكيد را در امر سياسـت و حكومـت ارائـه                   

وجوي امورِ يكديگر و رفع معضالت و بـه           بر همين اساس، ديانت مسلمان با جست      . داده است 
ا كه از مشكل برادران ديني خـود        توان كسي ر    زبان ديگر با سياست پيوند خورده است و نمي        

باره اشاره   هاي قرآني در اين     نمونه به برخي . تفاوت باشد مسلمان ناميد     و تالش در حلِ آن بي     
  :كنيم مي

  عدم نگراني از سلطه كافران) 1/5
اند گاهي به جهت اختالف و تفرقه يا عوامـل            در جوامع اسالمي كه بيشتر مردم مسلمانان      

شـك    بـي . گيرنـد    قدرت آن جامعه را به صورت مقطعي در دست مي          ديگر، كافران حكومت و   
ا ايـن قـدرت مقطعـي كـافران نبايـد سـبب غـرور و                   حاكميت آنان دوامي نخواهد داشت؛ امـ

خداونـد بـه    . بلندپروازي آنان و عامل پيـدايش تـرس و وحـشتي در ميـان مـسلمانان شـود                 
  : فرمايد پيامبرش مي

كافران در شـهرها،  ) پيروزمندانه(رفت و آمد ـ ذينَ كَفَرُوا في الْبِالد ال يغُرَّنَّك تَقَلُّب الَّ   « 
  )196/عمران آل(».تو را نفريبد

  :ترس و نگراني براي پيروان شيطان است نه براي مؤمنان
اين فقط  ـ   إِنَّما ذلكُم الشَّيطانُ يخَوف أَولياءه فَال تَخافُوهم و خافُونِ إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَ           « 

و ! از آنها نترسيد  . ترساند مى) اساس، با سخنان و شايعات بى    (شيطان است كه پيروان خود را       
  )175/عمران آل(».تنها از من بترسيد اگر ايمان داريد

 امور فردي و    ي   همه ي  اگر مسلمانان تابع تعاليم دين الهي باشند و توحيد خدا را سرلوحه           
پيمايد، وگرنـه، مـسير جامعـه در           مسير تعالي و رشد را مي      اجتماعي خود قرار دهند، جامعه    

  .اين سنت تغيير ناپذير الهي است. گيرد سراشيبي سقوط قرار مي
   نفي احزاب) 2/5

قرآن به شدت . گيري احزاب و حزبگرايي است از موانع مهم در طريق تكامل جامعه، شكل    
  .واندخ كند و تعدد حزب را حجاب وحدت مي از تشكيل آن نهي مي

                                                                                         
 . سجده واجب انجام دهداگر كسي تمام اين آيه را بخواند بايد. 1
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اين به معناي نفي نظم و انضباط اجتماعي يا عدم سـازماندهي افـراد در جامعـه نيـست،                   
جامعه تأكيد دارد و از      سو بر نظم در    بلكه اين دو مطلب از يكديگر جداست، زيرا اسالم از يك          

  .داند گرايي را تهديد كننده تكامل جامعه مي سوي ديگر پديده حزب
هاي جامعـه     گرايي حجاب ادراك واقعيت     رشد نظام و حزب    در فرهنگ اسالم، نظم نردبان    

  : است
 »   تُكمأُم هاذإِنَّ ه فَاتَّقُونِ       و كُمبأَنَا ر ةً وداحةً ورًا  كـلُ         *  أُم بـز ُمنه يـم برَهواْ أَمفَتَقَطَّع  

ت واحـدى     ـ   حينٍ ىفَذَرهم فىِ غَمرَتهِم حت * حزْبِ  بِما لَديهِم فَرِحونَ ت شـما امـو اين ام
ا آن  * ! است و من پروردگار شما هستم پس، از مخالفت فرمان من بپرهيزيد            هـا كارهـاى     امـ

) كه و عجب اين  (خود را در ميان خويش به پراكندگى كشاندند، و هر گروهى به راهى رفتند               
شان بگذار تا زمـانى      ل و غفلت  ها را در جه    آن* ! چه نزد خود دارند خوشحالند     هر گروه به آن   

  )54تا52/مؤمنون(»).كه مرگشان فرا رسد يا گرفتار عذاب الهى شوند(
  خيانت رهبران جامعه) 3/5

قرآن كريم با توجه به ضرورت جامعه و وجـود حاكميـت در آن، بـه رهبـران و حاكمـان                     
ده و خيانـت    يابي به قدرت، مغرور نش      شود كه با رسيدن به حكومت و دست         جامعه يادآور مي  

يك از پيامبران الهـي، خـائن بـه جامعـه خـود نبودنـد، چـون         را پيشه خود نسازند، زيرا هيچ 
  :شود خيانتكار با همان دسيسه خائنانه خود در معاد محشور مي

ة           «  يامـالْق مو بِما غَلَّ يـ أْتغْلُلْ ينْ يم غُلَّ وأَنْ ي نَبِيما كانَ ل ممكـن نيـست هـيچ    ــ   و
چه را در آن خيانت كـرده، بـا          و هر كس خيانت كند، روز رستاخيز، آن       ! مبرى خيانت كند  پيا

  )161/عمران آل(»آورد خود مى
و هـر   ـ     سواء إِنَّ اللَّه ال يحب الْخـائنين  و إِما تَخافَنَّ منْ قَومٍ خيانَةً فَانْبِذْ إِلَيهِم على« 

كه عهد خود را شكسته، حمله      (يانت گروهى بيم داشته باشى      از خ ) هايى، با ظهور نشانه  (گاه  
شان لغو شده است زيرا خداوند،       ها اعالم كن كه پيمان     طور عادالنه به آن    ه، ب )غافلگيرانه كنند 

  )58/انفال(».دارد خائنان را دوست نمى
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  آرزوي كافران )4/5
 به كـافران و منافقـان       شود كه   قرآن به لحاظ شرايط اجتماعي افراد، به مؤمنان يادآور مي         

اعتنا نكنند، زيرا آرزوي آنان اين است كه مؤمنان از ايمان خود دست برداشته و مانند ايشان                 
  :راه كفر و الحاد در پيش گيرند و در عقيده و عمل در يك مسير سير كنند

نْ            «  ذُوا مـ فَـال تَتَّخـ واءتَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ س وا لَودو    يـاءلأَو مآنـان آرزو   ــ   ه
هـا   بنـا بـر ايـن، از آن    . كنند كه شما هم مانند ايشان كافر شويد، و مساوى يكديگر باشيد            مى

  )89/نساء(».دوستانى انتخاب نكنيد
بنابراين بر مؤمنان الزم است براي نااميدي كافران پيش از انفعـال، اثرگـذار بـوده و آثـار                   

لت مؤمنان در مقابل كافران و منافقان، فعال بودن است نه           خص. ديني از خود بر جاي گذارند     
  .اثرپذيري

  زدودن منازعات اجتماعي )5/5
اي طبيعي است؛ اما اگر در مسيرِ  هاي اجتماعي تا اندازه     منازعات و مشاجرات افراد و گروه     

  .سعادت و رشد جامعه سدي ايجاد كند، بايد پايان يابد
دهد، زيرا حـاكم جامعـه اسـالمي،      حكمِ حاكم را ارائه ميقرآن كريم راه منطقي رجوع به  
الخطاب همـه اختالفـات و مـشاجرات و منازعـات فـردي،              مجري احكام الهي و حكم او فصل      

  :اي است گروهي، حزبي و طايفه
تيد، هر گاه در چيزى نزاع داش     پس  ـ   ء فَرُدوه إِلَى اللَّه و الرَّسولِ       شَي  فَإِنْ تَنازعتُم في  « 

  )59/نساء(».)و از آنها داورى بطلبيد(را به خدا و پيامبر بازگردانيد  آن
خداونـد بـسياري از ايـن      . شقاق و اختالف عميق، عامل ايـستايي جامعـه اسـالمي اسـت            

دانـد و مـسلمانان را بـه شـدت از آن نهـي                اختالفات را از كتمان حق و تفرّق بعد از علم مي          
  : كند مي

و ماننـد كـسانى    ـ   كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا و اخْتَلَفُوا منْ بعد مـا جـاءهم الْبينـات   و ال تَكُونُوا « 
هـاى روشـن     كـه نـشانه    پـس از آن   ) آن هـم  (نباشيد كه پراكنـده شـدند و اخـتالف كردنـد            

  )105/عمران آل(».به آنان رسيد) پروردگار(
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رو  از همـين   باشد، آگـاهي اسـت،    كه ناداني    عامل اختالف در بسياري از موارد، بيش از آن        
  : عامل تضعيف جامعه است

ها اختالف نكردنـد مگـر بعـد از     آنـ   فَما اخْتَلَفُوا إِالَّ منْ بعد ما جاءهم الْعلْم بغْياً بينَهم  « 
  )17/جاثيه(».جويى آنان بود علم و آگاهى و اين اختالف بخاطر ستم و برترى

سته از جهل باشد، اميد زوال و حل آن هست؛ ولي اگـر ريـشه          شبهه و شقاق، هرگاه برخا    
  :سازد علمي داشته باشد، چون هدفمند است، شالوده و اساس اجتماع را سست مي

كننـد، در    ها كه در آن اختالف مـى       آنـ   شقاقٍ بعيد     إِنَّ الَّذينَ اخْتَلَفُوا في الْكتابِ لَفي     « 
   )176/بقره(».عميقى قرار دارند) پراكندگى(شكاف و 

 »               منَهيغْياً بب لْمالْع مهما جاء دعنْ بإِالَّ م تابالَّذينَ أُوتُوا الْك ا اخْتَلَفم و كسانى كه   ـ  و
ايجاد نكردند، مگر بعد از آگاهى و علم، آن         ) در آن (كتاب آسمانى به آنان داده شد، اختالفى        

  )19/عمران آل(».هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود
 »               منَهيغْياً بب ناتيالْب متْهما جاء دعنْ بم إِالَّ الَّذينَ أُوتُوه فيه ا اخْتَلَفم گروهى (تنها  ـ  و

هاى روشن به آنها رسيده بود، به خـاطر          كسانى كه كتاب را دريافت داشته بودند، و نشانه        ) از
  )213/بقره(».ندانحراف از حق و ستمگرى، در آن اختالف كرد
 اهل كتاب است، اين تطبيـق از بـاب ذكـر            ي  هرچند شأن نزول برخي از اين آيات درباره       

  .بعضي از مصاديق است
  عدم حمايت از خائنان )6/5

برخي مواظـب   : ها و رفتارهاي متفاوتي هست      در حيات اجتماعي و جامعه انساني، ديدگاه      
هدند؛ ولي براي بعضي رعايت حق و عدل        رفتار خويش و در رعايت حقوق خود و ديگران متع         

  .و عدم تعدي به حقوق ديگران نامفهوم است
  : دارد خداوند رهبران و مردم مسلمان را از حمايت اين گروه در جامعه اسالمي باز مي

ذينَ يخْتـانُونَ أَنْفُـسهم   «  هـايى كـه بـه خويـشتن خيانـت       و از آن ـ   و ال تُجادلْ عنِ الـَّ
  )107/نساء(». ع مكنكنند، دفا مى

گونـه تعبيـر     مراد از خيانت به خويش در اين آيه همان خيانت به ديگران است و راز ايـن                
آن است كه در فرهنگ قرآن، آثار خيانت به ديگران و هر عمل خوب يا بد                ) خيانت به نفس  (

  .رسد به خود عامل مي افراد قبل از هر كس



37شميم معرفت ـ شماره 

 

96 

  : فرمايد كه جانبدار خائنان مباش نيز مي
و از كـــسانى مبـــاش كـــه از خائنـــان حمايـــت ـ و ال تَكُـــنْ للْخـــائنينَ خَـــصيماً    « 
  )105/نساء(». نمايى

  :اگر گروهي خيانت را پيشه خود ساختند، مسلمانان نبايد از عدل و حق تعدي كنند
و هر گاه  ـ  ائنينإما تَخافَنَّ من قَومٍ خيانَةً فَانبِذ إلَيهِم علي سواء إنَّ اهللاَ اليحب الخ و« 

كه عهـد خـود را شكـسته، حملـه          (از خيانت گروهى بيم داشته باشى       ) هايى، با ظهور نشانه  (
شان لغو شده است زيرا خداوند،       ها اعالم كن كه پيمان     طور عادالنه به آن    ه، ب )غافلگيرانه كنند 

  )58/انفال(».دارد خائنان را دوست نمى
تواننـد پيمـان    المللي خيانت كننـد، مـسلمانان مـي    اي يا بين اگر كافران در حقوق منطقه 

  .را عملي نكنند ها بيندازند و آن سوي آن متقابل را نقض و تعهد قبلي را به
كنـد؛ ولـي احكـام        هرچند در برخي از اين آيات خداوند متعال به رسـولش خطـاب مـي              

  .خداوند عمومي است
  خالفت مؤمنان در جامعه )7/5

آورد و پيداسـت كـه        داوند از خالفت خود سخن بـه ميـان مـي          در برخي از آيات الهي، خ     
اي   جامعـه، اصـطالح خالفـت در زمـين، واژه            بر تشكيل جامعه است، زيرا بـي       1خالفت متفرع 

  .نامفهوم خواهد بود
  : فرمايد درباره خالفت مي» نمل«در سوره 

و شما را خلفاى زمين قـرار       ـ   تَذَكَّرُونَ   و يجعلُكُم خُلَفاء الْأَرضِ أَ إِله مع اللَّه قَليالً ما         « 
  )62/نمل(».شويد كمتر متذكّر مى! دهد آيا معبودى با خداست؟ مى

  :السالم نيز چنين آمده عليه خطاب به داود پيامبر
ا مـا تـو ر    ! اى داوود ــ   يا داود إِنَّا جعلْناك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بينَ النَّاسِ بِالْحقِّ            « 

  )26/ص(». در زمين قرار داديم پس در ميان مردم بحق داورى كن) نماينده خود(خليفه و 
  : فرمايد و نيز به مؤمنان مي

 »    جـاترضٍ د عـقَ بفَو ضَكُمعب فَعر ضِ والْأَر فخَالئ لَكُمعالَّذي ج وه و او كـسى  ــ  و
مين ساخت، و درجـات بعـضى از شـما را    خود در ز) و نمايندگان(است كه شما را جانشينان     
  )165/انعام(».باالتر از بعضى ديگر قرار داد

                                            
 نتيجه شده يا فرعي از. 1
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 بسيار روشن است كه در آيات مزبور وقتـي سـخن از خالفـت مؤمنـان يـا حـضرت داود                    
  .آيد با فرض وجود جامعه است وگرنه خالفت، مصداقي نخواهد داشت السالم به ميان مي عليه

  شرايط حاكم جامعه )8/5
شمرد شـايد بـراي بـسياري از افـراد            كه اسالم براي زمامدار جامعه اسالمي برمي      اوصافي  

 حاكميت يا استبدادي است يا دمكراسي يـا مـوروثي؛           ،امروزه در دنياي غرب   . ناشناخته باشد 
شـرايط اسـالم بـراي زمامـدار بـا        ولي حاكميت در اسالم هيچ يك از اين اقسام نيست، زيـرا           

 ثروت، شهرت و    ؛گرا چون جاهليت قبل از اسالم      دنياي ماده . داردمعيارهاي دنياي امروز فرق     
داند؛ ولي قرآن علم، قدرت، سالمت جسم و نفس، ايمان، طهارت و             ، شرايط حاكم مي    نَسب را 

  : محبت به خلق را
:  گفـت  )مبرشـان و پيا (ــ     قالَ إِنَّ اللَّه اصطَفاه علَيكُم و زاده بسطَةً في الْعلْمِ و الْجِسم           « 

  )247/بقره(».را بر شما برگزيده، و او را در علم و جسم، وسعت بخشيده است )طالوت(خدا او 
خاطر اعمـال آنـان، خـود را از          هخواهى ب  گويى مى ـ   آثارِهم    فَلَعلَّك باخع نَفْسك على   « 

  )6/كهف(» .غم و اندوه هالك كنى
داوند است و ثانياً و بالعرض براي انبيا و ائمه و در            حاكميت و واليت، اوالً و بالذات براي خ       

  : شرايطال  عصر غيبت به دستور همان ذوات قدسي براي فقيه جامع
  )9/شوري(»فَاللَّه هو الْولي« 
سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر       ـ   إِنَّما وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّذينَ آمنُوا       « 
  )55/مائده(».اند ها كه ايمان آورده او و آن

رو هر حكومتي كـه بـه حكومـت          زيرا مالك اصلي در نظام هستي، خداوند است، از همين         
 الهي ختم شود، مشروعيت دارد، بنابراين اطاعـت مـردم در جامعـه اسـالمي از انبيـا و ائمـه                    

  .ها پرتوي از فرمان بردن از خداوند است جانشينان آنو السالم  عليهم
ام عناوين و موارد مذكور، بخشي از موضـوعاتي اسـت كـه نـاظر بـه نظـام                   تم

گيري خود به همه اين امور نيازمند است،         اجتماعي اسالم بوده و جامعه در شكل      
توان استخراج كـرد كـه متـون دينـي بـه             كه عناوين و موارد ديگري را مي       چنان

  .اند هيماحكام آن پرداخته و همگي در ساختار نظام اجتماعي اسالم س


