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تأثیر توحید و عدل بر هندسه زندگی اجتماعی از دیدگاه آیات و روایات اسالمی
محمّدمهدی کریمی نیا  ، 1حسین شهبازی  ، 2مجتبی انصاری

مقدم3

 1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 2طلبه حوزه علمیّه قم و فارغ التحصیل سطح دو حقوق و قضا
 3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چکیده
نحوه نگرش و اعتقادات انسان ،ارتباط مستقیمی بر زندگی اجتماعی او دارد .در این نوشتار سعی شده تا به بررسی اعتقادات
اسالمی از دریچه توحید و عدل بپردازیم که آیا توحید و عدل باوری تأثیری بر روند زندگی انسان دارد یا خیر؟ آیا می توان با
وارد کردن اعتقاد به توحید و عدل در زندگی انسان ها ،مدینه فاضلهای د ر این دنیا بنا کرد و راه نوع بشر را به سمت تعالی و
رستگاری هموار ساخت؟ توحید جزء اساسی ترین و بنیادی ترین اعتقادات انسان است که میبایست در حوزه نظری توحید
ذاتی ،توحید صفاتی و توحید افعالی را به صورت دقیق شناخت و در حوزه عملی یا همان توحید عملی باید اعتقاد به حوزه
نظری را به منصه ظهور رساند .از آن جایی که قرآن کریم ،احکام گوناگونی برای تعامل انسان ها با یکدیگر وضع کرده و زندگی
اجتماعی را تأ یید کرده است و اجتماع را به طور کلی به چهار نهاد (خانواده ،تعلیم و تربیت ،اقتصادی ،حکومت) تقسیم کرد؛
شاهد آن هستیم که اعتقاد به توحید در هر یک از این نهاد ها تأثیر بخصوصی دارد و برای هریک هدف و مسیر معینی را
مشخص میکند.
واژههای کلیدی :توحید ،توحید عملی ،توحید نظری ،عدل ،جامعه ،نهاد های اجتماعی
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مقدمه
خداوند منّان در باب توحید در آیه  34سوره حج میفرماید« :فَإِلهُ ُکمْ إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا َو بَشِّرِ الْمُخْبِتین( ،سوره حج :آیه)34؛ پس
[بدانید که ] خداى شما خدایى یگانه است ،پس به [فرمان] او گردن نهید .و فروتنان را بشارت ده» .در تأیید محتوای این آیه و اشاره به
وحدانیّت خداوند ،امام هادی علیهالسّالم چنین میفرماید« :لَ ْم یَ َزلِ اللّهُ وَحْدَهُ ال شَیْئىٌ َمعَهُ ،ثُ َّم خَلَقَ االَْْشْیاءَ بَدیعاً ،وَ اخْتارَ لِنَفْسِهِ أحْسَنَ
االْسْماء( ،مجلسی1403 ،ق ،ج ،4ص)160؛ خداوند از ازل ،تنها بود و چیزی با او نبود ،تمام موجودات را با قدرت خود آفریده ،و بهترین نام
ها را برای خود برگزید» .نظر به آیه و حدیث فوق و آیات و احادیث مشابه آن خواهیم دید که اساس اسالم بر توحید و توحید باوری است،
امّا در زندگی امروزه با ظهور اندیشهها و مکاتب گوناگون نسبت به ابعاد مختلف زندگی انسانها شاهد آن هستیم که اعتقاد به هر یک از این
ال دگرگون کرده و شکل ویژهای به آن بدهد .برای مثال ،از نحوه تجارت کردن ،حکومت کردن ،تعلیم
مکاتب میتواند زندگی انسان ها را کام ً
و تربیت گرفته تا نحوه غذا خوردن ،لباس پوشیدن و شکل ساختاری بناها و ساختمان ها .این نوشتار در چند قسمت بحث میکند :اوّل به
بررسی تو حید و عدل به عنوان دو نمونه از اصول اعتقادی دین اسالم و دوّم به نگاه اسالم به جامعه و سوّم به تأثیر توحید و عدل بر زندگی
اجتماعی پرداخته است و به سؤاالتی از قبیل :مراد از توحید و عدل چیست؟ آیا در اسالم پدیدهای با عنوان جامعه مطرح است؟ آیا اسالم
زندگی اجتماعی را قبول دارد؟ آیا اعتقاد به توحید و عدل تأثیری بر زندگی انسان دارد؟ .در پاسخ به این سؤاالت باید گفت که توحید به
معنای اعتقاد به وحدانیّت خداوند در ذات ،صفات و اَ فعال و جامع عمل پوشاندن به این اعتقاد است و از آن جا که کلماتی هم چون قوم،
قبیله ،قریه ،ناس در قرآن کریم بارها تکرار شده است؛ میتوان وجود این کلمات را شواهدی بر تأیید زندگی اجتماعی از نگاه قرآن دانست و
آن چه مسلّم است تأثیر اعتقادات انسان بر رفتار او میباشد .بنابراین ،اعتقاد به توحید و عدل چون مستلزم انجام دستورات و باید و نباید
های خداوند متعال است ،بر زندگی انسان تأثیر بسزایی دارد.
 .1توحید و عدل در آیات و روایات
 .1-1اهمیّت خداشناسی
اهمیّ ت زاید الوصف خداشناسی و تأثیر آن بر زندگی انسان آن قدر واضح و آشکار است که شواهد و قراین تاریخی بیانگر این مسأله
است که همواره یکی از دغدغههای مهم و اصلی بشر ،شناسایی مبدأ هستی بوده است .اهمیّت خداشناسی را میتوان از راه مقایسه زندگی
فردی و اجتماعی یک انسان خداباور و یک انسان کافر که تفاوت اساسی در نوع نگاه به زندگی دارند ،پی برد و در یک کالم میتوان گفت که
اعتقاد به خدا و خدا باوری ،معنای خاصی به زندگی انسان خدا باور میبخشد و هویّت ویژهای برای او به ارمغان میآورد( ،سعیدی مهر،
1393ش ،ج ،1ص .)25اعتقاد به خداوند ساختار فرهنگ ،اقتصاد و سیاست را تحت الشعاع خود قرار میدهد و انسان خدامحور در همه
فعالیّتهای خویش به دنبال اوامر خدای متعال و کسب رضای او حرکت می کند و ظاهر و باطن زندگی خود را بر محور رضایت الهی سامان
میدهد.
 .2-1ضرورت شناخت خدا
عوامل زیر ما را به اهمیّت و ضرورت شناخت و مطالعه و جواب دادن به سؤاالت ریشهای پیراون مسأله مبدأ هستی آگاه میسازند:
 .1-2-1لزوم شکر مُنعِم
خداوند متعال در بعضی آیات ،توجّه انسانها را به این نعمتها جلب میکند و میفرمایدَ « :و ال َّلهُ أَخْرَجَکُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِکُ ْم
ل لَکُ ُم السَّمْعَ وَ الْأَبْصَرَ َو الْ َأفْئِدَ َة لَعَلَّکُ ْم تَشْکُرُون( ،سوره نحل :آیه)78؛ و خدا شما را از شکم مادرانتان در حالى که چیزى
لَاتَعْلَمُونَ شَیئًا وَ جَعَ َ
نمى دانستید ،بیرون آورد و براى شما گوش و چشمها و دلها قرار داد؛ باشد که سپاسگزارى کنید».
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وقتی شخصی به انسان محبّت و یا لطفی میکند ،انسان بر خود الزم میداند که از او تشکر کند و ع ّلت این تشکر هم آن است که
بدانیم چرا این محبّ ت و لطف در حق ما صورت گرفته است؟ آیا تکلیفی در برابر این نعمتها بر عهده ما گذاشته شده است؟ همه انسانها
وجود نعمتهای فراوانی ،اعم از فردی و اجتماعی را برای خود احساس میکنند و عقل و فطرت به انسان گوشزد میکند که باید از بخشنده
این نعمات تشکّر و قدردانی کرد .عقل انسان حکم میکند برای سپاسگزاری از مُنعم باید او را بشناسیم و به دنبال شناخت او باشیم که
بتوانیم مسؤولیّتهایی که بر گردن ما نهاده شده را بشناسیم.
 .1-2-2جلب منفعت و دفع ضرر یا عقاب مُحتمَل
اغلب انسانها برای زندگی فانی و چندن ساله دنیوی خود برنامهریزی میکنند و به دنبال کسب سود و فرار از ضرر هستند .در
واقع ،این از ویژگی فطری انسان است که به دنبال منافع خود باشد و از هر جا که احتمال ضرر و زیان در آن باشد دوری کند .پس انسان با
وجود این که یک صد و بیست و چهار هزار پیامبر االهی به رسالت برگزیده شدهاند و انسان را به ایمان و اعتقاد به اهلل دعوت کردهاند و بیان
داشته اند که اگر ایمان بیاورید ،رستگار میشوید ،و باید بیاندیشد .در ادامه همین روند دعوت انبیا ،حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده
است که میفرمایند« :قُولُوْا ال إِلهَ إِالّاهللُ تُفْلِحُوا( ،مجلسی1403 ،ق ،ج ،18ص)202؛ بگویید :هیچ پروردگاری جز اهلل نیست تا رستگار شوید».
ممکن است کسی بگوید که احتمال وجود داشتن خدا پائین است؟ پاسخ آن است که چه بسا در مسألهای ،احتمال پائین باشد ،اما
مُحتَمل باالست .ممکن است احتمالِ راست بودنِ سخن پیامبر برای کسی پنج درصد باشد ،امّا چون مُحتَمل باالست ،یعنی در صورتی که
سخن آنان صحیح باشد ،انسان به عذاب ابدی گرفتار میشود ،پس عقل حکم میکند که برای به دست آوردن پاداش همیشگی و دوری از
عذاب ابدی به سخنان پیامبران گوش فرا دهیم و به محتوای دستورات آنان عمل نماییم.
 .1-2-3وجود احادیثی مبتنی بر فضیلت و اهمیّت شناخت خدا
ل الدِّینِ
احادیث بسیاری وجود دارند که انسان را متوجّه اهمیّت و فضیلت شناخت خدا میکنند .امام علی علیه السّالم میفرماید« :أَوَّ ُ
مَعْرِفَتُه( ،ابن ابی الحدید1404 ،ق ،ج ،1ص)72؛ سرآغاز دین ،شناخت خداست».
ن بَعْضٍ وَ بَعْضُکُمْ أَکْثَرُ حَجّاً مِنْ
در حدیث دیگری اِبْنِ اَبی عُمَیْر از معصوم علیه السالم چنین نقل می کند« :بَعْضُکُمْ أَکْثَرُ صَالةً مِ ْ
بَعْضٍ وَ بَعْضُکُمْ أَکْثَرُ صَدَقَةً مِنْ َبعْضٍ وَ بَعْضُکُمْ أَکْثَرُ صِیاماً مِنْ بَ ْعضٍ وَ أَفْضَلُکُمْ أَفْضَلُ مَعْرِفَةً( ،ابن بابویه1362 ،ش ،ص )15؛ برخى نماز
خواندنشان از دیگران بیشتر است و برخی حج رفتنشان از دیگران بیشتر است و برخی صدقه دادنشان از دیگران بیشتر است و برخی روزه
گرفتنشان از دیگران بیشتر است و [امّا] بافضیلتترین شما کسی است که شناخت بیشتر نسبت به خداوند داشته باشد».
همان طور که در احادیث فوق اشاره شد شناخت خداوند ،سرآغاز دین ،باالترین شناختها و با فضیلت ترین اعمال در قول ائمه
اطهار علیهم السالم بیان شده است و این دلیل بر اهمیّت خدا شناسی میباشد.
 .3-1توحید یا یگانگى خداوند
از مهمترین مسائل خداشناسی ،شناخت خداوند و صفات او میباشد .توحید زیر بناى تعلیمات همه ادیان آسمانى ،بویژه اسالم
بوده و سرچشمه تمام صفات خداوند است.
 .1-3-1معنای لغوی واصطالحی توحید
واژه «توحید» مصدر باب تفعیل و از ریشه «وَحَدَ» است و در لغت به معنای یکی دانستن چیزی و حکم به یکتایی آن میباشد .و در
اصطالح ،خدا را به ربوبیّت شناختن و به وحدانیّتش اقرار داشتن و اضداد و امثال را از او نفی کردن است( ،جرجانی1411 ،ق ،ص.)55
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 .1-3-2توحید نظری و عملی
توحید نظری عبارت است از اعتقاد قطعی به یکتایی خداوند در ذات ،صفات و افعال؛ و توحید عملی به معنای رفتار موحّدانه است؛
یعنی آدمی در برخورد با خداوند متعال به گونهای عمل کند که مقتضای اعتقاد و اندیشه توحیدی اوست.
 .1-2-3-1توحید نظری
توحید نظری بر اساس یک تقسیم بندی رایج به سه دسته تقسیم میشود:
 )1توحید ذاتی (یگانگی در ذات)
 )2توحید صفاتی (یگانگی در صفات)
 )3توحید افعالی (یگانگی در افعال)
 .1-1-2-3-1توحید ذاتی
یکی از معناهای توحید ذاتى در اصطالح رایج آن است که خداوند متعال ،یگانه و بىهمتاست و هیچ شبیه ،مثل و مانندى ندارد.
توحید ذاتی در معنای گسترده تری نیز به کار میرود که به معنای بسیط بودن ذات الهی و سلب ترکیب از خداوند میباشد .در این دیدگاه
عام ،توحید ذاتی مشتمل بر دو مطلب است:
الف .ذات خداوند بسیط است و هیچ گونه ترکیب یا کثرتی درون ذات خداوند وجود ندارد؛ بدین معنا که نمیتوان گفت خداوند یک
کل است که از اجزا تشکیل شده است .خداوند متعال میفرماید« :قُلْ هُوَ اللَّهُ احَدٌ( ،سوره توحید :آیه)1؛ بگو خدا یگانه است» .و منظور از
کلمه «احد» در آیه این است که خداوند دارای کثرت درونی نیست.
ب .ذات خداوند بی همتاست و هیچ شریک ،مثل و مانندی ندارد .این بُعد از توحید ذاتی به این معناست که کثرت و تعدّد بیرون
ذات خداوند وجود ندارد؛ یعنی در کنار ذات خداوند ،ذات دیگری که آن هم خدا باشد ،وجود ندارد .خداوند در قرآن کریم میفرماید« :وَ لَمْ
یَکُن لَّهُ کُفُوًا أَحَد( ،توحید :آیه)4؛ و هیچ کس او را همتا نیست».
در این آیه ،با صراحت بیان می شود ک خدا هیچ (کُفو)ی ندارد .کفو به معنای همتا و مانند است؛ بنابراین ،مفاد این آیه ،نفی هرگونه
شریک و همتایی برای اثبات یکتایی اوست.
 .2-1-2-3-1توحید صفاتی
توحید صفاتی بدین معناست که بین ذات و صفات ثبوتی الهی و نیز بین صفات ثبوتی الهی با یکدیگر ،تغایر مفهومی و وحدت
خارجی برقرار است؛ برای مثال ،دو صفت «علم» و «قدرت» خداوند با این که از لحاظ مفهوم و معنا با یکدیگر متفاوتاند ،امّا در خارج
مصداق و وجودی واحد داشته و یکی هستند .بنابراین ،ذات الهی ،صفت علم الهی و صفت قدرت الهی فقط از لحاظ معنا و مفهوم متفاوتاند،
امّا در خارج هر سه آنها یک چیز است.
 .3-1-2-3-1توحید اَفعالی
توحید اَفعالی را میتوان با دو مقدّمه بیان کرد:
الف .خداوند در انجام َا فعال خود یکتاست و هیچ گونه شریک و یاوری ندارد؛ بلکه اساس ًا وجود شریک برای او در انجام اَفعال ،مُحال
است.

169

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال سوم ،شماره  ،7تابستان 1400

ب .هیچ موجودی غیر از خداوند ،در فعل خود مستقل نیست و هیچ فعلی در عا َلم واقع نمیشود ،مگر آن که با اراده و خواست
خداوند باشد .هر چه در عالم رخ میدهد ،حاصل فعل خداست« :ال حَولَ و ال قُوّهَ إال بااهللِ العَلیِّ العَظیم( ،کلینی1407 ،ق ،ج ،2ص)211؛
جنبش و نیرویی جز به یاری خدای برتر و بزرگ در عالم وجود ندارد».
 .1-3-1-2توحید عملی
یکی از اصول مسلَّم و مورد قبول همگان که هر انسانی آن را در درون خود تجربه میکند ،اصل تأثیر اندیشهها و عقاید آدمی در
رفتار اوست .به دیگر سخن ،بینش انسان ،در حوزه گرایشها و کنشهای او تأثیر میگذارد ،البتّه این تأثیر دو سویه است ،و به آن شکل
خاصی میبخشد .هر یک از باورهای ما ،بویژه آن زمان که به مرتبه ایمان برسد ،انگیزهها وگرایشهای خاصی را میآفریند و این انگیزهها به
شکل گیری اَعمال خاصی دامن میزند .حال با توجّه به اصل تأثیر اعتقاد در عمل ،قطع ًا باورهای توحیدی انسان در انگیزه ها ،ن ّیتها و
اَعمال او مؤثّر میافتد و رنگ و بوی توحیدی به آن میبخشد و این ،همان توحید عملی است( ،سعیدی مهر1393 ،ش ،ج ،1ص.)129
توحید عملی از حوزهای بسیار وسیعی برخوردار است و همه عرصههای فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی زندگی انسانها را در بر
میگیرد .تفکّر توحیدی سبب میشود که سه عرصه مهم فرهنگ ،سیاست و اقتصاد با همه زیر مجموعهای آن تحت تأثیر قرار گیرند .خداوند
س إِالَّ لِیَعْبُدُونِ( ،سوره ذاریات :آیه )56؛ و جنّ و انس را نیافریدم ،جز براى آن که مرا بپرستند».
متعال میفرماید« :وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْ َ
عبادت در این جا ،به معنای عبودیّت ،یعنی متابعت خداوند متعال در همه عرصه های زندگی است .همچنین این آیه نیز بر مطلب
فوق داللت داردَ « :و لَقَدْ بَعَثْنَا فىِ کُلّ أُمَّةٍ رَّسُوالً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ اجْتَنِبُواْ الطَّاغُوت( ،سوره نحل :آیه)36؛ و ما براى هر قومى پیامبرى
فرستادیم تا (به مردم ابالغ کند که) خداى واحد را بپرستید و از پرستش طاغوت (پیشواى گمراه) دورى کنید».
در تفسیر این آیه ،حدیثی از امام باقر علیه السالم نقل شده که میفرماید« :مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّ ًا قَطُّ إِ َّلا بِوَلَایَتِنَا وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُ ِّونَاَ ،و ذَالِکَ
ل أُمَّةٍ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْ ُبدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوت( ،ابن مسعود عیّاشى1380 ،ق ،ج ،2ص258؛
قَوْلُ اللَّهِ فِی کِتَابِهِ :وَ لَقَ ْد بَعَثْنا فِی کُ ِّ
مجلسی1403 ،ق ،ج ،24ص)330؛ خدای تعالی هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر به (اعالم) والیت ما و بیزاری و برائت از دشمنان ما؛
چنان که خدای تعالی در قرآن میفرماید :و ما براى هر قومى پیامبرى فرستادیم تا (به مردم ابالغ کند که) خداى واحد را بپرستید و از
پرستش طاغوت (پیشواى گمراه) دورى کنید».
اوّلین دعوت پیامبران دعوت به توحید بوده « :أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ» .توحید عبادتى که مستلزم توحید ذاتى و صفاتى و اَفعالى و نظرى
است و پس از آن نهى از عبادت و اطاعت و متابعت طاغوت« :وَ ا ْجتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» .هر باطلى طاغوت است ،لذا اطالق بر شیطان و دعوت
کنندگان به باطل و رؤسای کفر و ضاللت می شود( ،طیّب1369 ،ش ،ج ،8ص .)119بنابراین ،هدف اصلی بعثت پیامبران و به بیان دیگر،
هدف ادیان الهی آن است که تبعیّ ت در زندگی فردی و اجتماعی و سه عرصه فرهنگ ،سیاست و اقتصاد بر مبنای دستورات هدایت بخش
خداوند متعال میباشد و از اندیشههای غیرالهی و مادی در صحنه زندگی فردی و اجتماعی انسان ها دوری میگردد.
 .1-4عدل الهی
در فرهنگهای لغت عربی ،برای واژه عدل معانی مختلفی ذکر شده که عبارتند از :مساوات (اصفهانى ،بی تا ،ج،2ص ،)562تعادل
(ابن فارس 1404 ،ق ،ج ،4ص ،)346برابری (قرشى1371 ،ش ،ج ،4ص .)301جامع معانی یاد شده و بهترین آنها هر چیزی را به جای خود
قرار دادن ،یا هر کاری را به وجه شایسته انجام دادن است .این تعریف را میتوان در کالم امام علی علیهالسالم نیز یافت ،آن جا که فرمودند:
«العدلُ یَضعُ االمورَ مَواضعَها( ،نهج البالغه ،بی تا ،ص ،527ح)437؛ عدالت هر چیزی را در جای [مناسب] آن قرار میدهد».
بنابر آن چه ذکر شد ،معنای اجمالی عدالت الهی آن است که خداوند با هر موجودی آن چنان که شایسته آن است ،رفتار کند و آن
را در موضعی که در خور آن است ،بنشاند و چیزی را که مستحق آن است ،به او عطا کند( ،سعدی مهر1393 ،ش ،ص .)316 -315
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 .2جامعه از منظر قرآن و روایات
 .2-1ضرورت جامعه برای انسان از نگاه قرآن
انسان موجودی است که دارای قوّه رشد و رسیدن به استعداد ها و کمال مطلق میباشد و برای رسیدن به این مقام همواره درحال
حرکت است .این حرکت از بدو تولّد انسان آغاز میشود و تا پایان عمر و حتّی بعد از پایان زندگی نیز ادامه دارد .از نگاه دین مبین اسالم،
انسان برای نیل به کمال مطلق و تبدیل شدن به انسان کامل ،وظایفی بر عهده دارد که به طور کلّی این وظایف به فردی و اجتماعی تقسیم
میشود.
مواردی که برای وظایف فردی قابل ذکر است عبارت اند از:
 .1نماز خواندن
«فَأَقیمُوا الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ کانَتْ َعلَی الْمُؤْمِنینَ کِتابًا مَوْقُوتا( ،سوره نساء :آیه )103؛ نماز را [به طور کامل] به پا دارید ،زیرا نماز بر
مؤمنان در اوقات معیّن مقرّر شده است».
 .2روزه گرفتن
ى الَّذِینَ مِن َقبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون( ،سوره بقره :آیه)183؛ اى کسانى که ایمان
«یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَل َ
آوردهاید! روزه بر شما مقرّر شده است؛ همان گونه که بر کسانى که پیش از شما [بودند] مقرّر شده بود ،باشد که پرهیزگارى کنید».
مواردی که برای وظایف اجتماعی قابل ذکراست عبارت اند از:
 .3تحریم ربا
«الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَواْ لَایَقُومُونَ إِلَّا َکمَا یَقُومُ الَّذِى یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسّ ذَالِکَ بِأَنَّهُ ْم قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ َو
حَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن َّربِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُ ُه إِلىَ اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلَئکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَلِدُون( ،سوره بقره:
آیه )275؛ کسانى که ربا مىخورند[ ،از گور] برنمىخیزند ،مگر مانند برخاستنِ کسى که شیطان بر اثر تماس ،آشفتهسَرَش کرده
است؛ این بدان سبب است که آنان گفتند« :داد و ستد صرف ًا مانند رباست» ،و حال آن که خدا داد و ستد را حالل ،و ربا را حرام
گردانیده است .پس هر کس ،اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسید ،و [از رباخوارى] باز ایستاد ،آن چه گذشته ،از آنِ اوست ،و
کارش به خدا واگذار مىشود و کسانى که [به رباخوارى] باز گردند ،آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود».
 .4عدم سلطه کافران بر مسلمانان
« وَ لَن یجَعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلىَ المُْْؤْمِنِینَ سَبِیال( ،سوره نساء :آیه )141؛ و خداوند هرگز بر [زیانِ] مؤمنان ،براى کافران راه
[تسلّطى] قرار نداده است».
 .5امر به معروف و نهی از منکر
«کُنتُمْ خَیَْرْ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاهلل( ،سوره آل عمران :آیه )110؛ شما بهترین امّتى
هستید که براى مردم پدیدار شدهاید؛ به کار پسندیده فرمان مىدهید و از کار ناپسند بازمىدارید و به خدا ایمان دارید».
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اغلب وظایف و تکالیفی که بر انسان فرض شده است ،جنبه اجتماعی دارد و برای تحقّق این وظایف نیاز به جامعه انسانی ،ضرروی و
مهم است .خداوند متعال نیز به اجتماعی بودن سفارش کرده و بر مسأله اجتماعی بودن اسالم تأکید کرده است« :وَ اعْتَصِمُواْ بحِبْلِ اللَّهِ
جَمِیعًا وَ لَاتَفَرَّقُواْ( ،سوره آل عمران :آیه )110؛ و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید ،و پراکنده نشوید».
تمسّک و اعتصام به دین خدا ،باید گروهی باشد نه فردی؛ یعنی اگر همه مسلمانان به دین الهی تمسّک کنند ،ولی این تمسّک به
گونه فردی صورت گیرد ،نه جمعی؛ به این آیه عمل نشده است؛ مانند نماز جماعت که اگر همه نمازگزاران نماز را به تنهایی بخوانند ،گرچه
اصل نماز را اقامه کردهاند؛ ولی نماز جماعت را برپا نداشتهاند.
 .2-2تعریف جامعه و اجتماع
 .1-2-2معنای لغوی جامعه
واژه جامعه از نظر لغوی اسم فاعل مؤنث از مصدر «جمع» و به معنای گردآورنده ،فراهم کننده و جمع کننده است( ،دهخدا،
1377ش ،ج ،7ص.)186
 .1-2-2معنای اصطالحی جامعه
در نگاهی ک ّلی میتوان جامعه را عبارت از مجموعه انسانهایی دانست که در جبر برخی نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیدهها،
ایدهها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده ،در یک زندگی مشترک غوطه ورند و روابط گوناگون مشترک و متقابل و نسبتاً پایداری ،آنها را به
هم پیوند میدهد و هدفی واحد آنان را گرد آورده است( ،مطهری1389 ،ش ،ص.)18
 .1-2-3معنای اجتماع
برای اجتماع معانی مختلفی ذکر شده است .در یک نگاه کلّی اجتماع به معنای هیأت و ترکیبی از اشخاص موجود میباشد.
 .2-3تفاوت جامعه و اجتماع
اصطالح اجتماع و جامعه از مباحث اساسی ،دقیق و ظریف جامعهشناسی عمومی است ،ولی متاسفانه غالب ًا این دو واژه را نا به جا و
نادرست به کار میبرند .هر چند از نظر عرف دو واژه جامعه و اجتماع هم معنا به نظر میرسند ،ولی با دقّت علمی دانسته میشود که این دو
واژه باهم یکسان نیستند و دارای تفاوت هایی هستند که عبارتند از:
 .1جامعه ،وضع و حالت انسانها یا حیواناتی را گویند که بر اساس قانونی مشترک زندگی میکنند ،امّا اجتماع صرف گرد آمدن و
نزدیکی دو یا چند چیز را گویند.
 .2جامعه انسانی میتواند بر اساس اراده انسانها حاالت و اقسام متعدّدی داشته باشد ،امّا اجتماع لزوماً چنین نیست.
 .3جامعه از اعضایی شکل گرفته و دارای هدف مشخصی است ،ولی جمع شدن افراد مختلف و اجتماع کردن آنان چه بسا هدف
معیّنی نداشته باشد.
 .4مطابق تعریف برخی از جامعهشناسان ،جامعه ابداعی انسانی است که بر اساس قراردادهای جمعی ،شکل میگیرد ،امّا الزمِ
اجتماعی بودن گروه این چنین نیست( ،جوادی آملی1389 ،ش ،ص.)27
بدین معنا ،برای این که یک اجتماع شکل بگیرد ،نیازی نیست که حتماً قراردادی بین افراد بسته شود ،بلکه صرف تجمّع دو یا چند
نفر یک اجتماع را تشکیل میدهد و نیازی هم نیست که از قبل قراردادی در مورد نحوه ،مکان و زمان آن تجمّع نوشته باشند.
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 .2-4مفهوم جامعه در قرآن
در قرآن کریم به صورت واضح و مشخص کلمه «جامعه» به کار نرفته است ،ولی واژه هایی در قرآن کریم به کار رفته است که از
مجموعه آنها میتوان مفهوم جامعه را به دست آورد؛ مانند:
 .1قوم
قوم به معنای گرو ِه مردان و زنان با هم یا به صورت گروه خاص از مردان آمده است( ،قیّومى1414 ،ق ،ص .)520این واژه  300بار
ن ءَامَنُواْ لَایَسْخَرْ قَوْ ٌم مِّن َقوْم( ،سوره حجرات :آیه)11؛ اى
در قرآن و افزون بر  100بار در نهج البالغه به کار رفته است« :یَأَیهُّا الَّذِی َ
کسانى که ایمان آوردهاید! نباید قومى ،قوم دیگر را ریشخند کند».
 .2قریه
اسمى است براى جایى که مردم در آن جا مجتمع هستند و گرد آمدهاند و نیز جداگانه براى همه مردم (اجتماع آنها) هم به کار می
رود( ،راغب اصفهانى1374 ،ش ،ج ،3ص .)183این کلمه در موارد متعدّدی در قرآن کریم ذکر شده استَ « :و إِن مِّن قَرْیَ ٍة إِلَّا نحَنُ
مُهْلِکُوهَا قَبْلَ یَوْ ِم الْقِیَامَة( ،سوره ِاسراء :آیه)58؛ و هیچ شهرى نیست مگر این که ما آن را [در صورت نافرمانى ]،پیش از روز رستاخیز
به هالکت مىرسانیم».
 .3ناس
بیش از دویست بار در قرآن به کار رفته است و به معنای مردم و اسمی است که برای جمع وضع شده و مفرد آن انسان است .ممکن
است گاهی بر دو جنس اِنس و جن اطالق شود ،ولی بیشتر برای انسان به کار میرود و اصل آن اُناس است که از آن اصل تخفیف یافته و
«ناس» شده است( ،قیّومی1414 ،ق ،ص .)630این واژه بیش از  200بار در قرآن به کار رفته است« :وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ َو
بِالْیَوْمِ االَْْخِرِ وَ مَا هُم بِمُؤْمِنِین( ،سوره بقره :آیه)8؛ و برخى از مردم مىگویند :ما به خدا و روز بازپسین ایمان آوردهایم ،ولى گروندگان
[راستین] نیستند» .و«مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاس( ،سوره ناس :آیه)6؛ چه از جنّ و [چه از] انس».
 .4طائفه
به گروهی که بیش از سه نفر و کمتر از هزار نفر باشند ،اطالق میشود( ،قیّومی1414 ،ق ،صَ « :)381و لْیَشَْهْدْ عَذَابهَُْمَا طَائفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِین،
(سوره نور :آیه)2؛ و باید گروهى از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند».
عالوه بر واژه های ذکر شده ،واژه های دیگری همچون؛ عشیره ،امّت ،ملّت ،قبیله و شَعَب وجود دارند که میتوان معنای جامعه را از
آنان استشمام کرد .به کار رفتن واژگانی در باره اجتماع و جامعه در قرآن و ذکر اَحکام فقهی ،اجتماعی ،حقوقی و اخالقی فراوان در کنار
آنها ،بیانگر اهمیّت این دو موضوع در قرآن و عمق اهتمام قرآن کریم به امور اجتماعی است .پس این پندار برخی که دین اسالم فقط به
جنبه فردی انسان اعتنا داشته و از تعالیم جمعی و دستورهای اجتماعی غافل است ،درست نیست و کثرت واژگان فوق در متن مقدّس دین،
بهترین دلیل بر ناصواب بودن این سخن است( ،جوادی آملی1389 ،ش ،ص.)39
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 .2-5زندگی اجتماعی از دیدگاه قرآن
قرآن کریم افزون بر پرداختن به زندگی فردی و توصیه به انسان ها در تربیت باطن و پرورش روح ،اهتمام و تأکید بر زندگی
اجتماعی انسان ها نیز داشته است و در آیات متعدّدی به این مهم اشاره و نکات قابل توجّه و مهمی را گوشزد کرده است .از بعضی از این
آیات اینچنین به نظر میرسد که اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او پیریزی شده است( ،مطهری1389 ،ش ،ص« :)20یا
ل لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْ َد اللَّهِ أَتْقاکُ ْم( ،سوره حجرات :آیه)13؛ اى مردم! ما
أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ َو أُنْثى وَ جَعَلْناکُ ْم شُعُوباً وَ قَبائِ َ
شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید؛ در حقیقت ارجمندترین
شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست .بىتردید خداوند داناى آگاه است».
خداوند متعال در این آیه به بُعد زندگی اجتماعی انسان اشاره میکند و میفرماید شما فقط آحاد و افراد نیستید ،بلکه گذشته از
جنبه فردی ،شما را قبیله بزرگ قرار دادیم( ،جوادی آملی1389 ،ش ،ص« :)33وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ؛ و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله
گردانیدیم» ،در ادامه آیه ،خداوند متعال دلیل این کار را ذکر میکند« :لِتَعارَفُوا» صرف ذکر این دلیل باعث تثبیت اصل زندگی اجتماعی
انسان در این آیه میشود و همچنین این ابهام که اختالف در قبیله و ملّت باعث فخر ،شرافت و برتری میشود را از بین میبرد.
عالوه بر آیه فوق ،این آیه نیز به صراحت به زندگی اجتماعی انسان اشاره دارد« :أَهُ ْم یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُ ْم
مَعیشَتَهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّکَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُون( ،سوره زُخرُف:
آیه)32؛ آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم مىکنند؟ ما [وسایل] معاشِ آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کردهایم و برخى از
آنان را از [نظر] درجات ،باالتر از بعضى [دیگر] قرار دادهایم تا بعضى از آن ها بعضى [دیگر] را در خدمت گیرند و رحمت پروردگار تو از آن
چه آنان مىاندوزند ،بهتر است».
خداوند متعال در این آیه می فرماید :به واسطه تقسیم معاش بین انسان ها بعضی را بر بعضی دیگر برتری دادیم؛ یکی را غنی و
دیگری را نیازمند و به هر کس معاش متفاوتی عطا کردیم؛ یکی پزشک میشود و دیگری تعمیرکار ،یکی مهندس میشود و دیگری کارگر،
در ادامه آیه علّ ت این تفاوت در عطاکردن معاش به بندگان را این گونه بیان میکند« :لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُ ْم بَعْض ًا سُخْرِیًّا»؛ یعنی این تفاوت بدین
سبب است تا انسان ها همدیگر را تسخیر کنند ،ولی تسخیر متقابل که هیچ کس بر دیگری برتری ندارد ،نه یک جانبه (جوادی آملی،
1389ش ،ص .)33بنابراین پزشک برای تعمیر وسیله نقلیّه خود محتاج تعمیرکار است و تعمیرکار برای معالجه بیماری خود محتاج پزشک
است ،بدون این که هیچ یک بر دیگری برتری داشته باشند .بدین ترتیب ،با توجّه به دو آیهای که مورد بحث قرار گرفت ،اجتماعی بودن
زندگی انسان از نگاه قرآن اثبات میشود.
 .2-6نهاد های اجتماعی
هر جامعه انسانی از اجزائی تشکیل شده است که به این اجزاء ،نهاد گفته میشود .برای شناخت جامعه ،آشنایی با نهاد ها الزم و
ضروری میباشد.
 .2-6-1تعریف نهاد اجتماعی
جامعه شناسان و اندیشمندان اجتماعی ،در تعریف نهاد اجتماعی با هم اختالف نظر دارند و هر یک به شیوه متفاوتی نهاد اجتماعی
را تعریف کرده اند .برای مثال ،نهاد ،نظامی به نسبت پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی است که برخی رفتارهای یکسان را با هدف
برآوردن نیازهای اساسی جامعه دربرمیگیرد( ،کوئن1386 ،ش ،ص .)147نهاد را معمو ًال نظامی از تشکیالت ،ارزش ها ،شیوه های قومی،
آداب و رسوم و قوانین می دانند که نقش آن استقرار رفتار های مناسب برای ایفای کار کرد های اساسی در یک جامعه است( ،محسنی،
1376ش ،ص .)147نهاد اجتماعی مجموعه ای است از هنجارها که در یک دستگاه اجتماعی به کار بسته میشوند و قانونی بودن یا نبودن
هرچیز را در آن دستگاه تعیین میکنند .نهادهای اجتماعی یعنی مناسبات اجتماعی انتزاعی .میتوان گفت که نهادهای اجتماعی ،مفاهیمی
است انتزاعی که از امور و شؤون مهم و اجتنابناپذیر زندگی اجتماعی بشر حکایت میکند( ،مصباح یزدی1390،ش ،ص .)344شاید بتوان
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گفت که نهاد اجتماعی به مجموعه مؤسسات یک جامعه اطالق میشود که برای وصول به اهداف معیّن در آن شکل گرفتهاند( ،جوادی آملی،
1389ش ،ص.)48
 .2-6-2اقسام نهاد های اجتماعی
اندیشمندان اجتماعی همانند تعریف نهاد های اجتماعی ،در اقسام این نهاد ها نیز با هم متفق نبوده و هر یک به گونهای این نهاد ها
را تقسیم میکنند که ما از ذکر این اختالف نظرها در این مقام صرف نظر میکنیم و نهاد های اجتماعی را با توجّه به این که هدف از زندگی
اجتماعی ،رفع نیاز های اساسی مادی و معنوی به طور کامل است( ،مصباح یزدی1390،ش ،ص )348به چهار قسمت تقسیم میکنیم:
 .2-6-2-1نهاد خانواده
از جمله نیاز های اساسی مادی و معنوی انسان ،نیاز جنسی ،تولید نسل ،نیاز عاطفی و نیاز به خویشاوند است که این نیازها در
محیط خانواده برطرف می شود و قرآن کریم نیز برای حفظ این نهاد بسیار مهم و سرنوشت ساز جامعه از گمراهی و ضاللت ،به سرپرست
س وَ الْحِجارَة( ،سوره تحریم :آیه)6؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید!
خانواده میفرماید « :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً َوقُودُهَا النَّا ُ
خودتان و کسانتان را از آتشى که سوخت آن ،مردم و سنگ هاست حفظ کنید».
 .2-6-2-2نهاد تعلیم و تربیت
برطرف کردن نیازهای معنوی انسان از جمله :رشد علمی ،سعادت ،جایگاه اجتماعی ،حفظ و ارتقای فرهنگ و تربیت نسل جدید بر
عهده نهاد تعلیم و تربیت است .در تقسیم بندی نهاد ها از لحاظ درجات و جایگاه ،نهاد تعلیم و تربیت از همه نهاد ها مهم تر است( ،جوادی
آملی1389 ،ش ،ص .)51قرآن کریم نیز با توجّه به این نهاد اجتماعی مهمترین وظایف انبیای الهی را علم آموزی (تعلیم) و تزکیه (تربیت)
میداند« :هُوَ الَّذی َبعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُوالً مِنْهُم یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ َو یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ َو الْحِکْمَة( ،سوره جمعه :آیه)2؛ اوست آن کس
که در میان بىسوادان فرستادهاى از خودشان برانگیخت ،تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد».
 .2-6-2-3نهاد اقتصادی
نهادی که عهده دار نیاز های مادی و اساسی انسان در جامعه از جمله :خوراک ،پوشاک ،تولید و توزیع کاال است را نهاد اقتصادی
میگویند .اسالم به این نهاد نیز اهمیّت وافری داده است .قرآن کریم در پاسخ به آنان که دستورهای دین را به امور اُخروی محدود مینمایند
و تالش میکنند که نهاد مادی و اقتصادی را از دین حذف کنند و دین را صرفاً امری معنوی جلوه دهند( ،جوادی آملی1389 ،ش ،ص.)53
هلل الیُحِبُّ المُعتَدین( ،سوره مائده ،آیه)87؛ اى کسانى
نا َ
هلل لَکُم َو التَعتَدوا إ َّ
ن آمَنوُا التُحَرِّموا طَیِّبَاتِ ما أحَلَّ ا ُ
خداوند می فرماید« :یا أیُّهَا الَّذی َ
که ایمان آوردهاید ،چیزهاىِ پاکیزهاى را که خدا براى [استفاده] شما حالل کرده ،حرام مشمارید و از حدّ مگذرید که خدا از حدّ گذرندگان
را دوست نمىدارد».
 .2-6-2-4نهاد حکومت
جامعه برای ادامه حرکت ،پیشرفت و عدم به وجود آمدن هرج و مرج ،به دو امر نیازمند است :امر اوّل :نیاز به وضع اَحکام و قوانینی
است؛ و امر دوّم :احکام و قوانین که وضع شده میبایست به مرحله اجرا برسند .این وظیفه بر عهده نهاد حکومت است .در روایتی اهمیّت این
صوْمِ وَ
ی الْإِسْلَا ُم عَلَى خَمْسٍ :عَلَى الصَّلَا ِة َو الزَّکَا ِة وَ ال َّ
نهاد را به گونهای بیان فرموده که اجرای همه اَحکام دین به این نهاد بستگی دارد« :بُنِ َ
الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَة( ،کلینى1407 ،ق ،ج  ،2ص)18؛ اسالم بر پنج چیز بنا شده است :نماز و زکات و روزه و حج
و والیت ،و هیچ یک آنها آن گونه که والیت مطرح شده است ،مطرح نگشته است».
در این که آیا کلمه والیت به معنای حکومت و سرپرستی است ،بیشتر لغت شناسان معتقدند این کلمه به معنای سرپرستی هست.
خداوند متعال این نهاد را شخصاً برعهده گرفته است .بدین منظور که خود خداوند متعال مسؤولیّت بیان و تشریع احکام را از آن خود
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میداند« :إِنِ الْحُکْمُ إِالَّ لِلَّهِ یَقُصُّ ا ْلحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلین( ،سوره اَنعام :آیه)57؛ فرمان جز به دست خدا نیست که حق را بیان مىکند و او
بهترین داوران است».
در ادامه خداوند بیان میدارد که این وظیفه را من به انبیا دادم« :أُولئِکَ الَّذینَ آتَیْناهُ ُم الْکِتابَ وَ الْحُ ْکمَ وَ النُّبُوَّةَ( ،سوره اَنعام :آیه)89؛
آنان کسانى بودند که کتاب و داورى و نبوت بدیشان دادیم».
س فیمَا
ل مَعَهُ ُم الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُ َم بَیْنَ النَّا ِ
همچنین میفرماید« :کانَ النَّاسُ ُأمَّةً واحِدَ ًة فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ َو مُنْذِرینَ وَ أَنْزَ َ
اخْتَلَفُوا فیه( ،سوره بقره :آیه)213؛ مردم ،امّتى یگانه بودند؛ پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیمدهنده برانگیخت و با آنان ،کتاب [خود] را
به حق فرو فرستاد ،تا میان مردم در آن چه با هم اختالف داشتند ،داورى کند».
 .3تأثیر توحید و عدل بر هندسه زندگی اجتماعی
اعتقاد به توحید نظری و عملی و اعتقاد به عدل به این معنا که انسان در آخرت متناسب با حال خویش مورد بازخواست قرار
میگیرد ،در هر یک از این نهاد های اجتماعی و شیوه زندگی اجتماعی تأثیر بسزایی دارد که قرآن نیز بدان اشاره کرده است .آیاتی که به
تأثیر توحید و عدل در نهاد های اجتماعی اشاره دارد را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :دسته اوّل آیاتی هستند که مستقیماً تأثیر توحید بر
هر نهاد را بررسی کرده است و دسته دوّم آیاتی هستند مشتمل بر اوامر و نهایی خداوند .بنابراین ،هر انسان مؤمن و جوامع اسالمی بایستی
به هر دو دسته از آیات عمل کنند ،از آن رو که قول و گفتار خداوند متعال میباشند و عمل به این گفتارها ،نشانگر التزام عملی به توحید و
عدل در زندگی انسان است.
نکته دیگراین که گاهی اوقات ،آیات قرآن کریم در مورد یک مسأله به صورت جزئی و موردی اشاره میکند و چارچوب ها و راه
ن مِنْکُ ْم مَریض ًا أَ ْو عَلى
ن کا َ
کارهای عملی در یک مسأله را مشخص میکند .برای مثال ،خداوند متعال بقره میفرماید« :أَیَّام ًا َمعْدُوداتٍ فَمَ ْ
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذینَ یُطیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعا ُم مِسْکینٍ فَ َمنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون( ،سوره
بقره :آیه )184؛ [روزه در] روزهاى معدودى [بر شما مقرر شده است][ .ولى] هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد[ ،به همان شماره]
تعدادى از روزهاى دیگر [را روزه بدارد] و بر کسانى که [روزه] طاقت فرساست ،ک ّفارهاى است که خوراک دادن به بینوایى است .و هر کس به
میل خود ،بیشتر نیکى کند ،پس آن براى او بهتر است ،و اگر بدانید ،روزه گرفتن براى شما بهتر است».
در این آیه ،اَ حکام روزه به صورت جزئی و موردی بیان شده است .و البتّه گاهی اوقات ،آیات قرآن به صورت کلّی و اِجمالی خط و
مشی یک مسأله را مشخص میکنند که نحوه رسیدن به این مسأله را مجتهدین و متخصّصان برعهده دارند .برای مثال ،آیهای که میفرماید:
«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا( ،سوره بقره :آیه)275؛ خدا داد و ستد را حالل و ربا را حرام گردانیده است» ،در این جا به صورت مطلق و کلّی
آمده که خداوند هرگونه خرید و فروش ربوی را حرام کرده است ،امّا تشخیص مصادیق معامالت ربوی و دایره شمول آن و نحوه عملی کردن
این آیه در زندگی اجتماعی انسان ها بر عهده مجتهدین و متخصّصان میباشد.
 .3-1تأثیر توحید و عدل بر نهاد خانواده
آیاتی که در باره خانواده و نظام و چارچوب آن وارد شده است ،خطوط و چارچوب این نهاد بسیار مهم را مشخص کرده که میتوان
به طور کلّی در چندین محور مورد بررسی قرار داد:
 .3-1-1اهمیّت نظام خانواده
با نظر در منابع اسالمی مشاهده میشود که اسالم اهمیّت زیادی برای خانواده قائل است و در تعابیری از تشکیل خانواده و پایبندی
به تعهّدات زوجین نسبت به یکدیگر به عنوان میثاق غلیظ یاد کرده است و یا همسر و فرزند را نعمت الهی میداند .این تعابیر نشان از توجّه
خداوند متعال به تشکیل خانواده و پذیرفتن مسؤولیّت های آن است .توجّه خداوند به این امر بدان سبب است که زمانی مشکل اقتصادی به
عنوان یکی از مهم ترین موانع ازدواج مطرح میشود که معموالً گریبانگیر اکثر مردم جامعه است و باعث میشود که جوانان از انجام این
ن عِبادِکُ ْم َو إِمائِکُ ْم إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِ ُم
پیوند و میثاق غلظ منصرف شوند .خداوند متعال میفرماید« :وَ أَنْ ِکحُوا الْأَیامى مِنْکُ ْم َو الصَّالِحینَ مِ ْ
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اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ( ،سوره نور :آیه)32؛ بىهمسران خود و غالمان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید .اگر تنگدستند ،خداوند
آنان را از فضل خویش بىنیاز خواهد کرد ،و خدا گشایشگر داناست».
خداوند در این آیه میفرماید :اگر ترس از تنگدستی و فقر دارید ،من از فضل خودم به شما میبخشم ،پس جای نگرانی نیست و
انسان باید در انجام این امر مهم اقدام کند و تردید نکند .البتّه توجّه به این نکته نیز الزم است که آیه شامل افرادی نمیشود که یک جا
ایستاده اند و تالشی برای کسب روزی نمیکنند ،بلکه انسان باید به دنبال کسب و کار باشد و آن جاست که خداوند بر رزق و روزی او
میافزاید و باعث برکت در کسب و کار او میشود و بدین طریق به وعده خود« :یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» عمل میکند .انسان ها نیز میبایست
به وعده الهی در کنار کار و تالش اطمینان حاصل کنند و در این امر به سمت گمراهی و ضاللت نروند ،هم چنان که برخی از کشور های به
ظاهر متمدّن به گمراهی رفته اند و از اهمیّت و ضرروت این نهاد کاسته اند و به همین دلیل ،در زندگی اجتماعی خود به مشکالت فراوانی
برخورد کرده اند .برای مثال ،مرد و زنی که پایبندی به دین مبین اسالم ندارند و درگیر انحرافات جامعه مدرن و مکاتب به ظاهر زیبا ،ولی
غیرانسانی شده اند ،به بهانه آزادی انسان ها ،امکان دارد در چند سال ،چندین ازدواج را تشکیل بدهند و از بین ببرند .این امر سبب بروز
مشکالت بسیاری شده است و فرزندهایی که از این افراد متولّد شده اند ،مجبورند بقیّه عمر خود را بدون نعمت پدر یا مادر به سر ببرند.
از طرف دیگر ،خود مرد و زن هم به آن آرامشی که قرآن میفرماید ،نمیرسند« :وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا
إِلَیْها َو جَعَلَ بَیْنَکُ ْم مَوَدَّ ًة َو رَحْمَةً إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ( ،سوره روم :آیه)21؛ و از نشانههاى او این که از [نوع] خودتان همسرانى
براى شما آفرید تا بدان ها آرام گیرید ،و میانتان دوستى و رحمت نهاد .آرى ،در این [نعمت] براى مردمى که مىاندیشند ،قطعاً نشانههایى
است».
این آیه ،یکی از اهداف تشکیل خانواده را آرامش «لِتَسْکُنُوا» میشمارد .حال جای این سؤال باقی میماند ،چگونه انسان در این نوع
ازدواج ها که دوام نظام خانواده در چندین سال کوتاه خالصه میشود ،به آرامش میرسد؟ به سبب همین امور است که اسالم به این نهاد
مهم این قدر اهمیّت داده و احکام ازدواج را سهل و آسان و برعکس آن ،احکام طالق را سخت و دشوار بیان کرده است و طبق احکام شرعی
وجود دو شاهد عادل در ازدواج شرط نیست ،ولی در طالق شرط است.
.3-1-2تعلیم و تربیت در نظام خانواده
بدون شک یکی از مهم ترین مباحث درون خانواده ،تعلیم و تربیت میباشد .بدین منظور که پدر و مادری که نقش تربیت فرزندان را
برعهده دارند ،میبایست تمام توان خود را به کار گیرند تا این وظیفه الهی را به نحو احسن انجام دهند و فرزندان خود را با ارزش ها و ضد
ارزشهای اجتماعی و فردی آشنا کنند و آنها را به صراط مستقم راهنمایی کنند .از این رو ،خداوند متعال که آفریننده انسان است و از هر
ن آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ َو أَهْلیکُ ْم ناراً َوقُودُهَا النَّاسُ َو الْحِجارَة( ،سوره تحریم:
کس به انسان و نیاز های او آشناتر است ،میفرماید« :یا أَیُّهَا الَّذی َ
آیه)6؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید! خودتان و کسانتان را از آتشى که سوخت آن ،مردم و سنگ هاست ،حفظ کنید».
در این آیه خداوند ،سرپرست خانواده را مکلّف و موظّف میکند که باید خانواده خود را از آتش جهنّم حفظ کند .این امر میسّر
نمیشود ،مگر زمانی که سرپرست خانواده در تعلیم و تربیت همسر و فرزندان خود کوشا و دغدغه مند باشد؛ بدین صورت که شیوه و راه و
رسم زندگی اسالمی و مهارت های الزم و ضروری زندگی را به آن ها آموزش بدهد.
 .3-1-3رعایت حقوق متقابل در نظام خانواده
محور سوّمیکه از نگاه توحیدی اسالم در نظام خانواده مهم و مؤثّر است ،رعایت حقوق بین زن و مرد میباشد .زن و مرد دارای
حقوقی عادالنه نسبت به هم دیگر هستند و هیچ یک از آنها بر دیگری برتری ندارد و اگر تفاوت ظاهری در وظایف و نحوه ورود آنها به
جامعه دیده میشود ،نشان از این است که آنها در آفرینش به خواست و اراده الهی ،بنابر وظایف مختلفی که برعهده دارند ،متفاوت خلق شده
اند .حال م ّد عای ما در این بخش از نوشتار این است که اسالم به رعایت حقوق متقابل بین زن و مرد در نظام خانواده بسیار توجّه داشته و
برای حفظ این نهاد مهم و حیاتی ،حقوقی را در نظر گرفته که بر زن و مرد رعایت آن ها واجب است.
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 .3-1-4احترام به والدین
مسأله احترام به والدین یکی از مهم ترین و حساس ترین موردی است که خداوند متعال به آن امر فرموده است .این مسأله ،در نظام
خانواده یک امر بشدّت مهم می باشد که انسان با التزام به این امر و اطاعت از دستورات الهی ،گام بسیار بلندی را در مسیر توحید عملی
برداشته است .احترام به والدین به خاطر امر الهی در واقع اطاعت و انجام دادن امر خداوند و درنتیجه عبادت خداوند متعال است و این همان
التزام به توحید عملی است .خداوند متعال در باب اهمیّت نیکی به پدر و مادر میفرماید« :قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْ ُکمْ أَالَّ تُشْرِکُوا بِهِ
شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْسانا( ،سوره انعام :آیه )156؛ بگو« :بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده ،براى شما بخوانم :چیزى را با او
شریک قرار مدهید و به پدر و مادر احسان کنید».
در این آیه ،به دلیل اهمیّ ت مسأله احترام و نیکی به پدر و مادر ،بالفاصله بعد از حُرمت شرک به خداوند ،به نیکی کردن به پدر و
مادر ،سفارش میکند( ،طبرسى1372 ،ش ،ج ،4ص .)590نکته قابل توجّه این است که آیه درصدد بیان مُحرّمات االهی میباشد .بنابراین،
میبایست آزار رساندن به پدر و مادر را نهی میکرد تا این که از مُحرّمات شمرده شود ،نه این که امر به نیکی والدین کند؛ چون از واجبات
شمرده میشود.
در پاسخ میتوان چنین گفت که اهمیّت نیکی به والدین آن چنان مهم است که به جاى تحریم آزار پدر و مادر که هماهنگ با سایر
تحریم هاى این آیه است ،موضوع احسان و نیکى کردن ذکر شده است؛ یعنى نه تنها ایجاد ناراحتى براى آنها حرام است ،بلکه عالوه بر آن،
احسان و نیکى در مورد آنان نیز الزم و ضرورى است .جالب تر این که کلمه «احسان» را به وسیله «ب» متعدّى ساخته و فرموده است:
«بِالْوالِدَیْنِ إِحْسانا» .بدین ترتیب ،معنى آن نیکى کردن به صورت مستقیم و بدون واسطه است .پس آیه تأکید مىکند که موضوع نیکى به
پدر و مادر را باید آن قدر اهمیّت داد که شخصاً و بدون واسطه به آن اقدام نمود( ،رشید رضا1414 ،ق ،ج ،8ص.)185
 .3-2تأثیر توحید و عدل بر نهاد تعلیم و تربیت
برای بررسی اجمالی دیدگاه اسالم در باره این نهاد ،هریک از قسمت های این نهاد را به صورت جداگانه مورد بحث قرار میدهیم:
 .3-2-1تأثیر توحید و عدل بر تعلیم
مقوله تعلیم یا همان کسب علم از اهمیّ ت فوق العاده ای برخوردار است که خداوند متعال به روش های مختلفی به آن سفارش کرده
است .در این جا ،به طرح چند محور از مسأله تعلیم که خداوند آنها را بیان کرده است ،اکتفا میشود:
 .3-2-1-1اهمیّت مقام تعلیم یا علم
قرآن کریم در این راستا آیاتی را یادآور میشود که جایگاه و مقامی ویژه ای را برای علم بیان شده است که با توجّه به این آیات،
ن لَقَدْ لَبِثْتُمْ فی کِتابِ اللَّهِ إِلى یَوْمِ الْبَعْثِ
میتوان به اهمیّت مسأله علم و تعلیم پی برد .خداوند میفرماید« :وَ قالَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِیما َ
فَهذا یَوْمُ الْبَعْثِ وَ لکِنَّکُمْ کُنْتُمْ ال تَعْلَمُون( ،سوره روم :آیه )56؛ و [لى] کسانى که دانش و ایمان یافتهاند ،مىگویند :قطعاً شما [به موجب آن
چه] در کتاب خدا [ست] تا روز رستاخیز ماندهاید و این ،روزِ رستاخیز است ،ولى شما خودتان نمىدانستید».
در این آیه ،پاسخ مؤمنان آگاه به سخنان مجرمان ناآگاهى که از وضع برزخ و قیامت اطالع درستى ندارند ،بازگو مىکند و نکته مورد
بحث این جاست که وقتی خداوند میخواهد صفات انسان آگاه ،موحّد و نجات یافته در قیامت را بیان کند ،ابتدا میفرماید :کسانی که به آنها
علم داده شد؛ و بعد میفرماید :کسانی که به آنها ایمان داده شد« :الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْ َم وَ الْإِیمانَ» .بنابراین ،این تقدّم علم بر ایمان ،داللت بر
اهمیّت علم نسبت به ایمان است .از این جهت که علم پایه ایمان است و همان گونه که روشن است ،شرط اصلی ایمان؛ توحید و اعتقاد به
وحدانیّت خداوند است( ،مکارم شیرازی1371 ،ش ،ج 16ص.)484
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 .3-2-1-2تأثیر توحید و عدل بر تربیت
در این مرحله انسان می بایست آن چه را که از نگاه توحیدی هم چون صفات رفتاری و گفتاری دریافت کرده ،آشکار کند .برای این
که در یک شخص ،مقوله تربیت به فعلیّت برسد و اصطالحاً بر آن شخص کلمه «با تربیت» اطالق شود ،نیاز به سه شرط کلّی است :اوّل این
که یک مربّی عالم و متخصّص داشته باشد؛ دوّم این که محتوای آموزشی این قابلیّت را داشته باشد که یک شخص را با تربیت کند؛ و سوّم
این که کسی که تربیت را فرا می گیرد ،قابلیّت و آمادگی دریافت پیام را داشته باشد .قرآن کریم در شیوه تربیتی خود از این سه شرط عمده
غافل نشده و در آیاتی جدا گانه آن ها را بیان میدارد .برای مثال ،خداوند متعال شرط محتوای مناسب و آمادگی مُتَربّی (فراگیرنده) را این
ن آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إیماناً وَ هُمْ یَسْتَبْشِرُون( ،سوره توبه:
ن یَقُولُ أَیُّکُ ْم زادَتْهُ ه ِذهِ إیمان ًا َفأَمَّا الَّذی َ
ت سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَ ْ
گونه بیان میدارد« :وَ إِذا ما أُنْزِلَ ْ
آیه)124؛ و چون سورهاى نازل شود ،از میان آنان کسى است که مىگوید :این [سوره] ایمان کدام یک از شما را افزود؟ امّا کسانى که ایمان
آوردهاند بر ایمانشان مىافزاید و آنان شادمانى مىکنند».
در این آیه خداوند محتوای آموزشی را سوره ای از قرآن معرفی میکند و آمادگی الزم برای متربی(فراگیرنده) را با نقل قولی از
کافران بیان میدارد؛ آن جا که میفرماید« :فَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ أَیُّکُ ْم زادَتْهُ هذِهِ إیماناً؛ از میان آنان کسى است که مىگوید :این [سوره] ایمان
کدام یک از شما را افزود؟».
این جمله را کافران به خاطر تمسّخر رسول خدا (ص) به یکدیگر میگفتند .بنابراین ،این سخن از کافران به صورت کنایه ای داللت
بر این میکند که کافران به سبب لجاجت و کفر و در نتیجه آمادگی روحی نداشتن ،نمیتوانند از نور هدایت بخش قرآن بهره ای ببرند.
خداوند در آیه  37سوره آل عمران میفرماید« :فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً َو کَفَّلَها زَ َکرِیَّا( ،سوره آل عِمران :آیه)37؛
پس پروردگارش وى [مریم] را با حُسنِ قبول پذیرا شد و او را نیکو بار آورد و زکریّا را سرپرست وى قرار داد» .خداوند بیان میدارد که من
مریم را به طرز نیکویی پذیرفتم و طرز شایسته ای پروراندم و بعد اشاره به این امر مهم میکند که این تربیت نیکو به واسطه این است که
کفالت مریم را به زکریّ ا دادیم .در واقع خداوند در ضمن این آیه به شرط دیگر تربیت که همان وجود یک مربّی متخصّص است ،اشاره
میکند و وجود یک مربّی توانا برای رشد و استعداد متربی را الزم میشمارد.
 .3-3تأثیر توحید و عدل بر نهاد اقتصاد
خداوند متعال در قرآن کریم به مسائل اقتصادی توجّه جدّی دارد و در فرصت های گوناگون به این موضوع اشاره داشته و اهمیّت آن
را گوشزد کرده است« :وَ لَقَدْ مَکَّنَّاکُمْ فِی ا ْلأَرْضِ وَ جَعَلْنا لَکُمْ فیها مَعایِشَ قَلیالً ما تَشْکُرُون( ،سوره اَعراف :آیه)10؛ و قطعاً شما را در زمین
قدرت عمل دادیم و براى شما در آن ،وسایل معیشت نهادیم[ ،اما] چه کم سپاسگزارى مىکنید».
اَحکام بیع و معامالت در اسالم که بسیار دقیق و در بعضی از مواقع به جزئی ترین مسائل هم اشاره کرده است ،نشان دهنده اهمیّت
این امر میباشد .بنابراین ،دین اسالم دارای مشی اقتصادی است ،هرچند که به طور تمام و کمال در مورد آن کار علمی صورت نگرفته ،ولی
نوید آن در آینده میرود که این بُعد از اسالم نیز به جایگاه شایسته خود برسد و آثار آن مایه سعادت انسان ها در دنیا و آخرت شود.
در رابطه خطوط اصلی اقتصاد اسالمی به صورت یک اصل کلّی میتوان گفت که اقتصاد اسالمی بر پایه حق بنا شده است .در اقتصاد
اسالمی ،نحوه فعالیّت های اقتصادی باید طوری تعریف شود که هیچ کس در حق کسی نتواند ظلم کند و هیچ کس مظلوم واقع نشود؛ چرا
که ظلم پذیری و ظلم کردن بر خالف توحید باوری است .آیه 188سوره بقره اشاره به این اصل کلّى و مهم اسالمى مىکند که حق در تمام
مسائل اقتصادى حاکم است و به یک معنى مىشود تمام باب های فقه اسالمى را در بخش اقتصاد ،زیر پوشش آن قرار داد و به همین دلیل
فقهاى بزرگ ما در بخش هاى زیادى از فقه اسالمى به این آیه تمسک مىجویند.
خداوند مىفرماید« :وَ ال َتأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُ ْم بِالْباطِل( ،سوره بقره :آیه)188؛ و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید» .دین اسالم،
دینی است که هم به مسائل مادی و هم به مسائل معنوی پرداخته است و مسائل مادی ،وسیله و پلی برای رسیدن به مسائل معنوی است و
در نتیجه معنویات را هم میتوان یکی از راه های رسیدن به کمال نهایی (خداوند) دانست .بنابراین ،شاید نتوان به عنوان یک اصل اساسی و
کلّی ،ولی به عنوان یکی از شاخه های اقتصاد اسالمی میتوان از بُعد معنوی آن سخن گفت؛ یعنی احکام و دستورات اقتصادی طوری بیان
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شده اند که به جای تقویت روحیه برتر بینی ،ظلم کردن ،حق کسی را پایمال کردن ،بخل ،شهوت ،ثروت ،انسان را به روحیات بلند انسانی
هم چون کمک به هم نوع ،بخشش ،توجه به فقرا میرساند( ،مکارم شیرازی و دیگران1371 ،ش ،ج ،2ص.)3
 .3-4تأثیر توحید و عدل بر نهاد حکومت
 .3-4-1فطری بودن نیاز به حکومت
برای این که یک اجتماع مسیر خود را به سالمت طی کند و به رشد و تعالی برسد و دچار هرج و مرج نشود ،نیاز به قوانین و
مقرّ راتی دارد که در جامعه اجرا بشود و همان طور که بیان شد ،این وظیفه مهم بر دوش نهاد حکومت گذاشته شده است .در بحث از
ضرورت حکومت در اسالم به معنای این که آیا از نظر اسالم ،هر جامعه ای حتماً باید حکومتی وجود داشته باشد یا خیر ،پیش از هر چیز
باید گفت لزوم حکومت ،امری فطری است که همگان بر آن باور دارند و در شریعت اسالم به آن تصریح شده استَ « :فأَقِ ْم وَجْهَکَ لِل ِدّینِ
حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها ال تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذالِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یَعْلَمُونَ( ،سوره روم :آیه)30؛ پس روى
خود را با گرایش تمام به حقّ ،به سوى این دین کن ،با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است .آفرینش خداى تغییرپذیر
نیست .این است همان دین پایدار ،ولى بیشتر مردم نمىدانند».
طبق فرموده امام على علیهالسالم هر جامعهاى نیاز به حاکم و فرمانروا دارد ،چه نیکوکار و چه گناهکار( ،سیّد رضی ،نهج البالغه ،با
ترجمه محمّد دشتی ،خطبه.)40
 .3-4-2حکومت عادالنه زیر سایه حکومت الهی
بى شک انسان هر قدر بتواند خود را از حُبّ و بغض و خودخواهى و خود دوستى و خودپرستی خالى کند و خواهان منافع شخصی و
یا رانت نباشد ،باز ممکن است به طور ناآگاه گرفتار این امور بشود ،مگر این که معصوم باشد که دچار هیچ گونه انحراف و کج روی نمیشود.
به همین دلیل ،میبایست قانونگذار حقیقى تنها خدا باشد؛ زیرا عالوه بر این که تمام نیازهاى انسان را با علم بىپایانش مىداند و بهترین راه
رفع این نیازها را مىشناسد ،هرگز گرفتار انحراف به خاطر نیازها و حُبّ و بغض ها نمىگردد .در سیره پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) در
باب حکومت این چنین فهمیده میشود که عالوه بر اهداف مشترکى که در جوامع انسانى براى حکومت وجود دارد (مانند برقرارى نظم و
امنیت ،تأمین نیازهاى مادى و جسمى و آزادی هاى اجتماعى و سیاسى) ،دو هدف عمده دیگر را نیز باید پیگیرى کند:
 .1رشد و کمال معنوى و اخالقى مردم که از مهمترین مسؤولیّت هاى زمامدار جامعه اسالمى است .امام على علیهالسالم انگیزه خود
را از پذیرش حکومت ،آشکارسازىِ نشانههاى دین خداوند و اصالح در سرزمین هاى اسالمى شمرده است تا در پرتو آن ستمدیدگان احساس
امنیّت کنند و حدود تعطیل شده االهى اقامه شود( ،سیّد رضی ،نهج البالغه ،با ترجمه محمّد دشتی ،خطبه.)131
 .2از طرفی دیگر ،قرآن کریم برقرارى عدالت به دست مردم را از مهمترین اهداف ارسال پیامبران شمرده است .امیرمؤمنان هدف
اصلى خود را از پذیرش مسؤولیّ ت ،ستاندن حقوق ضعیفان و ستمدیدگان از اقویا و ستمپیشگان ذکر کرده است( ،همان ،خطبه  .)3ایشان
حاضر نشد براى قانع کردن زیاده طلبان ،از اجراى عدالت چشم بپوشد ،هر چند حکومتش با آشوب و جنگافروزى روبرو شد.

نتیجهگیری
این که انسان ها در کنار همدیگر به چه شکل و طبق چه قوانینی زندگی میکنند به مقدار زیادی به طرز فکر و اعتقادات آن ها
بستگی دارد .به عبارت دیگر ،جهت گیری زندگی اجتماعی بستگی به ایدئولوژی افرادی دارد که در آن اجتماع زندگی میکنند؛ اگر افراد
یک جامعه ،بی دین ،مسیحی و یا مسلمان باشند ،به نحو چشمگیری در عرصه های مختلف زتدگی آنها و روابط آنها با یکدیگر تأثیر دارد.
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در این مقاله ،به بررسی تأثیر اعتقاد به توحید و عدل در هندسه زندگی اجتماعی پرداخته شد ،و با توجّه به این که عرصه اجتماعی را به
چهار نهاد اساسی تقسیم کردیم ،تأثیر توحید و عدل را در هر کدام از آن ها بررسی نمودیم و به این نتیجه نائل شدیم که افرادی که اعتقاد
به توحید و عدل دارند در هر عرصه ای به دنبال جلب رضایت خداوند متعال هستند و سعی در این دارند اوامر و نهایی خداوند متعال را در
هر زمینه ای به نحو اَحسن پیروی کنند ،و این سعی و تالش در جهت انجام تکلیفات االهی باعث میشود هر نهاد اجتماعی رنگ و بوی
اوامر و نهایی الهی را به خود بگیرد و این چنین اعتقاد به توحید و عدل بر زندگی اجتماعی اثر گذار است.

منابع و مأخذ
 .1قرآن کریم ،ترجمه محمد مهدی فوالدوند ،تهران ،انتشارات دارالقرآن الکریم1415 ،ق ،چ.1
 .2نهج البالغه ،گردآوری محمّد بن حسین شریف الرضی ،ترجمه محمّد دشتی ،قم ،مشهور1379 ،ش ،چ.2
 .3ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبه اهلل ،شرح نهج البالغه ،مصحح محمد ابوالفضل ابراهیم10 ،جلد ،قم ،مکتبه آیت اهلل المرعشی
النجفی1404 ،ق.
 .4ابن بابویه ،محمد بن علی .صفات الشیعه ،تهران ،أعلمی1362 ،ش.
 .5ابن فارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغه ،محقق عبدالسالم محمد هارون ،قم ،مکتب االعالم االسالمی 1404 ،ه .ق ،چ.1
 .6جرجانی ،علی بن محمد .التعریفات ،بیروت ،دارالکتاب اللبنانی1411 ،ق.
 .7جوادی آملی ،عبداهلل .توحید در قرآن .قم ،اِسراء1389 ،ه.ش ،چ.5
 .8دهخدا ،علی اکبر ،لغتنامه دهخدا ،تهران ،دانشگاه تهران1377 ،ش ،چ.1
 .9راغب اصفهانى ،حسین بن محمد .مفردات ألفاظ القرآن .تهران ،مرتضوی1374 ،ش ،چ.1
 .10رشیدرضا ،محمّد ،تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار ،بیروت ،دار المعرفة 1414 ،ق ،چ.1
 .11سعیدی مهر ،محمّد ،آموزش کالم اسالمی ،قم ،کتاب طه1393 ،ش ،چ.20
 .12طبرسى ،فضل بن حسن .مجمع البیان فی تفسیر القرآن .مصحح فضلاهلل یزدى طباطبایى10 ،جلد ،تهران ،ناصر خسرو1372 ،ش،
چ.3
 .13طیّب ،عبدالحسین .اطیب البیان فی تفسیر القرآن14 .جلد ،تهران ،اسالم1369 ،ش.
 .14مطهّری ،مرتضی ،جامعه و تاریخ ،قم ،صدرا1389 ،ش ،چ.2
 .15عیاشى ،محمد بن مسعود .التفسیر (تفسیر العیاشی)2 ،جلد ،تهران ،مکتبة العلمیة االسالمیة 1380 ،ق ،چ.1
 .16قرشى ،على اکبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دار الکتب االسالمیه 1371 ،ش ،چ.6
 .17قیّومى ،احمد بن محمد .المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى2 .جلد ،قم ،مؤسسه دار الهجرة1414 ،ق ،چ.2
 .18کوئن ،بروس ،مبانی جامعه شناسی ،مترجم غالمعباس توسّلی و رضا فاضل ،تهران ،سمت1386 ،ش ،چ.18
 .19کلینی ،محمّد بن یعقوب ،اصول کافی ،ترجمه محمّدباقر کمره ای6 ،جلد ،قم ،اسوه ،بی تا.
 .20مازندرانی ،محمدهادی بن محمد صالح .شرح فروع الکافی ،مصحح محمد جواد محمودی و محمد حسین درایتی ،قم ،دارالحدیث،
1429ق.
 .21مجلسى ،محمّدباقر ،بحار األنوار ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی 1403 ،ق.
 .22محسنی ،منوچهر ،مقدّمات جامعه شناسی ،تهران ،دوران1376 ،ش ،چ.15
 .23مصباح یزدی ،محمّدتقی ،جامعه و تاریخ از نگاه قرآن ،قم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1390 ،ش ،چ.1
 .24مکارم شیرازی و دیگران ،ناصر ،تفسیرنمونه27 ،جلد ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة1371 ،ش ،چ.10
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