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 چکیده

ه و نگاه قرآن به جامع یک نظریه کالن اجتماعی است. ، تابعی ازجمله فرهنگ از جامعه مختلف هاینهادنظریه پردازی در باب 

 ،را ها آنچه انسان ،دارد. براین اساس، از منظر قرآن های جدّی با نگاه علوم مدرن فرهنگی، تفاوتجمله ساختار  ساختارهای آن از

از گرایش ها را از یکدیگر انواعی بر اساس یک نگاه ساختاری می توان  های انسانیست. گرایش د،انکشمیسوی زندگی اجتماعی ب

فرهنگ، سنگ زیرین در مرحله بعد، ؛ و دهندمیرا تشکیل زیربنای نظام فرهنگی جامعه  در وهله اوّل، این گرایشها، متمایز نمود.

همچنین مفاهیمی چون کنترل اجتماعی، ظهور و سقوط انقالب های اجتماعی از منظر این  .گرددمی، تشکیل و هویت جامعه

عباداتی چون نماز و زکات  موقعیّتفرد دین و جایگاه منحصربه نگاه جدیدی را به این تبیین،  گرایش ها مورد توجه قرار می گیرد.

در این مقاله در کنار روش تحلیل متن، به روش سنتی  تالش شده است تا گذارد.میبه نمایش  ،جامعهفرهنگ و دهی در شکل

 اجتهاد در تفسیر قرآن وفا دار بوده باشیم.

 نماز، زکات ت، نظریه جامعه شناسی، ساختار،واژگان کلیدی: محبّ

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 مقدمه

 بیان مسئله

جامعه به عنوان یک ساختار اجتماعی، دارای چهره و ابعاد متعدد و متنوعی است. این وجوه و ابعاد مختلف منجر به ایجاد 

پیچیدگی ها و گره هایی می گردد که مطالعه جامعه را به عنوان یک پدیده اجتماعی با دشواری و صعوبت روبرو می سازد. ماهیت 

یت ربطی مناسبات انسانی چنان معانی متکثری را در محیط اجتماعی زندگی انسان پدید قصدی کنش های انسانی و همچنین حیث

این معضل موجب گردید تا جامعه شناسان برای سهل می آورد که پژو هشگر در مواجهه با آن دچار حیرت و سردرگمی می گردد. 

شناسی برآیند. قرآن نیز به عنوان مهمترین منبع  کردن مطالعات خود پیرامون جامعه به دنبال تولید و بکارگیری نظریات جامعه

معرفتی مسلمین حاوی تحلیل های فراوانی نسبت به جوامع مختلف اعم از صالح و فاسد می باشد و در این بین به علل و عوامل 

ن سوال به ذهن شکلگیری مناسبات و اهداف کنشگران اعم از مصلح و مفسد آن اشاره می کند.با مراجعه به تحلیل های قرآنی ای

یک نظریه خاص و معیّن  ، راهکارها و پیشبینی های قرآن از جوامع مختلف بر اساسخطور می کند که آیا تحلیل ها و قضاوتها

 یرد؟ و آیا می توان با تدبر در آیات قرآن پرده از یک صورتبندی اجتماعی مشخص برداشت؟صورت می پذ

 ضرورت تحقیق

موضوعه و مبادی هستی شناختی، معرفت شناختی و مانند آن است. و بر اساس روش خاصی که هر نظریه مبتنی بر برخی اصول 

متأثر از آن مبادی است، شکل می گیرد و ملزومات منطقی مختص به خود را نیز داراست. این مطلب نشان می دهد که یک نظریه 

، علوم و مثلاین مبادی در سطوح مختلف فرهنگ  .نمی تواند شکل بگیرد در عرصه فرهنگ نیز مستقل از مبانی و ملزومات خود

دانش های جزئی و کاربردی و در ارزش ها، هنجارها و نمادهای اجتماعی پیامدهای خود را به دنبال داشته و لوازم خود را نشان 

منطقی خود را به تدریج آمدهای مبانی و پیچون ناگزیر شود گ جامعه علمی وارد ندر فره ای غیر بومی نظریه اگر لذا .می دهند

شوند و این امر به بحران معرفت و های معرفتی و تاریخی فرهنگ مصرف کننده درگیر میبه طور طبیعی با زمینه سازد، آشکار می

های عمیق های علمی از طریق لوازم و مبانی معرفتی خود الیهبعد از آن که نظریه .شودآگاهی در سطح کالن جامعه منجر می

ها ظرفیت مقابله و دفاع از خود را داشته باشند، جامعه شاهد دهند. در صورتی که آن الیها در معرض تهاجم قرار میفرهنگ ر

شود و اگر ذخایر تاریخی فرهنگ در این سطح نیز دچار رکود و خمود های بومی میواکنش مجدد فرهنگ در جهت خلق نظریه

لذا .ترین وجه آن رخ خواهد داداموشی سپرده شده باشد، استحاله فرهنگ در عمیقشده باشد و حیات و نشاط علمی این الیه به فر

در جهت  بلکه ملت های مستقل که به استقالل فرهنگی و حفظ و توسعه فرهنگ بومی خود عالقه مندند، می بایستامت اسالمی 

. این مقاله می کوشد تا گامی در این حوزه تولید نظریات درون زا همت گماشته تا خود را از آسیب های نظریات بیگانه برهاند

 برداشته و راه تازه ای را پیش روی محققان و پژوهشگران این حوزه بگشاید.

 پیشینه

با تحقیقات و مراجعاتی که به عمل آمد تالیفی با این عنوان و هدف سابقه نداشته است و تنها مجموعه ای از درس گفتار های 

به زبان عربی موجود می باشد که هنوز به فرجام نرسیده است. اما در این زمینه تالیفات مرتبطی تفسیری حضرت آیت اهلل اراکی 

همچون جامعه و تاریخ اثر شهید مطهری، جامعه و تاریخ در قرآن تالیف عالمه مصباح یزدی، جامعه در قرآن نوشته عالمه جوادی 

از آیت اهلل محسن اراکی و جهان های اجتماعی اثر ارزشمند استاد حمید پارسا نیا  التطور االجتماعی فی القرآن الکریم سننآملی،و 
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اما بیش  وجود دارد که در این مقاله در موضوعاتی همچون اصالت فرد یا جامعه، جبر و اختیار، ساختار و ... الهام بخش بوده است.

عالمه جوادی آملی در برداشت هایی که از آیات شده است وجهه از همه دو تفسیر ارزشمند المیزان از عالمه طباطبایی و تسنیم از 

 نظر بوده است.

 روش تحقیق

رود، روش تحلیل متن است. به عبارت دیگر بر اساس تحلیل و روشی که در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطالعات به کار می

خواهد شد.البته تالش شده است تا در این اثر، روش استدالل به توضیح و بررسی مفاهیم، از خالل آیات قرآن کریم پرداخته 

 اجتهاد سنتی حوزه و همچنین روش تفسیر قرآن به قرآن بر اساس نگاه عالمه طباطبایی، در برداشت ها از آیات مد نظر قرار گیرد.

 بحث

که با نگاه دیگر مکاتب  ،می نگردقرآن معجزه جاودان پیامبر اسالم برنامه زندگی مسلمانان است. قرآن با نگاه خاص خود به مسائل 

سواالتی را به وجود می  ،همین تفاوت ها گاه در ذهن برخی افراد که شاید کمتر با منطق آن آشنا باشند تفاوت های اساسی دارد.

از جمله اینکه آیا براستی قرآن پاسخگوی تمام نیازهای انسان در همه زمان هاست؟ وبه شکلی تخصصی تر آیا قرآن توان ارائه  ؛آورد

 اندیشه اجتماعی را داراست؟

که  ،به وضوح این مسئله را می یابد ،و در میان سورهای آن نگاهی بیندازد ،نه تنها متخصصان بلکه هر کس به قرآن مراجعه کند

رآن بر مفاهیمی همچون توحید الهی، عبادت خداوند، نماز و... پای می فشرد.قرآن برخورد رسوالن الهی با جوامع خود را چنین به ق

 دورى فرعونان و بتان از و پرستید را یکتا خداى که فرستادیم پیغمبرى امتى هر میان در ما همانا و﴿تصویر می کشد:

آنچه به روشنی دیده می شود، این است که، دغدغه رسوالن الهی در مواجهه با جامعه عصر خود، عبادت خدا و  (٦٣:نحل)﴾کنید.

شیوه عملکرد آن  توحید الهی بوده است. و این بر خالف روند کار جامعه شناسان مدرن است که، همّت خود را به شناخت جامعه و

 زمین روى در اگر کسانیکه ﴿زکات، تاکید می ورزد. معطوف می دارند. در بخشی دیگر از آیات، قرآن بر مسئله اقامه نماز و پرداخت

دیده می شود، قرآن توسط مفاهیمی باز طور که همان (١٤ :حج)﴾دهند.مى زکات و دارندمى پا به نماز دهیم تمکین و اقتدار آنان به

چون توحید، عبادت و نماز به تحلیل و بررسی جوامع مختلف می پردازد، حال آنکه جامعه شناسان با مفاهیمی چون اقتصاد، 

اند. با تقسیم کار، مبادله، عقالنیت ابزاری و ... به تحلیل جوامع می روند. روشن است که این دو طایفه از مفاهیم با یکدیگر بیگانه 

 این وجود آیا می توان سخن از الهیات اجتماعی قرآن راند، تا چه رسد به جامعه شناسی اسالمی یا قرآنی؟ 

 قرآن و نگاه اجتماعی

و تمامی شئون فردی و اجتماعی  ،و قرآن این سند جاودانه اسالم برای تمامی ابعاد انسان برنامه دارد ،اسالم دینی جامع است

 .نمود مشاهدهدر سه سطح  را می توان، مسلمانان را دربر می گیرد. این نگاه اجتماعی

اسالم "احکام اجتماعی هم دارد. ،همان طور که احکام فردی دارد ، وقرآن ابعاد اجتماعی انسان را مهمل رها نکرده است الف(

در تمام شؤون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و نظامی دخالت و  ،یدیمکتبی است که برخالف مکتب های غیر توح

فروگذاری نکرده  ،نظارت دارد. از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد

 (٤٦٣١خمینی،) "است.
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 (٤٦٣٣،مطهریو ٤٦٣١خمینی،) "احکام اخالقیش هم سیاسی است. اسالم ".صبغه اجتماعی دارد اسالم، فردی ترین احکام ب(

ج( قرارگاه قرآن کریم و نوامیس الهى، جامعه اسالمى است نه فرد! و نگهدارى و پاسدارى از قرآن با همه عظمت و مفاهیم عالى و 

برعهده فرد قرار گیرد؛ زیرا حالت انفرادى حالت جدایى است و این همان پراکندگى  ،توانددستورهاى جامع و انسان سازش نمى

 (٤٦١٣شاه آبادی،) نهى فرموده است. (٤٠٦آل عمران: )﴾قُواوَلَا تَفَرَّ﴿ گونهخداوند تعالى آن را بدین ،است که

 دیشه اجتماعی اسالمی می گشاید.را در پیش روی ان عظیمیاین سه سطح از نگاه اجتماعی، خصوصاً نگاه اخیر ظرفیّت 

 نظریه

جامعه و ارتباطات اجتماعی روابط درهم تنیده ای را میان انسان ها ایجاد می کند. نظریه های اجتماعی روشی برای ساده نمودن 

 این روابط پیچیده است. بطور طبیعی هر نظریه به نوبه خود بخشی از حقیقت را برای ما روشن می سازد.

 کالننظریه خرد و 

یکی از تقسیمات نظریه، تقسیم آن به نظریات خرد و کالن است. هر مکتب علمی الجرم نگاه خرد یا کالن به پدیده های اجتماعی 

را ارائه می دهد. مراد از نگاه خرد این است که، پدیده های اجتماعی را در روابط و کنش های اجتماعی خالصه کنیم. ومراد از نگاه 

دیده های اجتماعی را در ارتباط با جامعه و ساختارهای اجتماعی حاکم تعریف گردد. قرآن نگاه خرد و کالن را کالن این است که پ

 در کنار یکدیگر به پیش می برد و هرگز یکی را به دیگری تقلیل نمی دهد. 

 عاملیت و ساختار

ضادها و دوگانگی هایی را که در مکاتب جامعه ساختار به معنای ساخت و بناست. قرآن در پرتو نگاه جامع به هستی بسیاری از ت

شناسی مدرن به چشم می خورد، حل می نماید. از جمله ی این دوگانگی ها، دوگانه عاملیت و ساختار است. قرآن نه شخصیت 

آن، کفّار در انسان را در جمع و ساختارهای اجتماعی مضمحل می گرداند و نه با اصالت انسان به طرد جامعه می پردازد. از منظر قر

سایه یک سلسله اَعمال انحرافی که مرتکب می شوند، ساختار اجتماعی ظلمانی را بوجود می آورند که، رهایی از آن به سادگی 

 روى و پوشاندمى را آن موجى که است ژرف دریایى در که است تاریکیهایى مانند کارهایشان کسانیکه کفر ورزیدند،.)ممکن نیست

 را دستش[ غرقه] گاه هر. است گرفته قرار بعضى روى بر بعضى که است تاریکیهایى. است ابرى آن باالى و است دیگر موجى آن

هر چند قرآن به  (١٠:النور).(بود نخواهد نورى هیچ را او باشد نداده نورى کس هر به خدا و بیند،مى را آن زحمت به آورد، بیرون

ساختار اجتماعی توجه دارد، امّا در عین حال بر خالف بسیاری از مکاتب جامعه شناختی اسیر دام تقلیل گرایی نیز نمی گردد؛ و به 

 زمره شوند فراهم دوزخ آتش در همه که آنگاه) جبر ساختاری حکم نمی کند؛ و هرگز عاملیّت را به نفع ساختار کنار نمی زند.

 و افزون آتش از را عذابشان پس کردند، گمراه را ما اینان خدایا، که گویند( رئیسان درباره مرءوسان یا) اول فرقه بارهدر آخرین

 (٦١ :األعراف)(نیستید. آگاه شما لیکن و است مضاعف عذاب را همه: گوید خدا. گردان مضاعف

 ساختار در قرآن

، مکانت و شاکله، ةهجاست. این بحث در قرآن در ضمن تعبیرهایی همچون وِگذشت که ساختار در قرآن مورد توجه قرار گرفته 

 خود[ بدنى و روانى] ساختار حسب بر کس هر: بگو)ما در اینجا به تبیین مفهوم شاکله بسنده می کنیم. مورد توجه واقع شده است.
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مفسر گرانقدر قرآن کریم حضرت آیت اهلل جوادی  (١١ :اسراء)(.است داناتر باشد تریافتهراه که هر به شما پروردگار و کند،مى عمل

 ،بی تا(جوادی آملی)آملی)حفظه اهلل(به زیبایی این مسئله را تبیین نموده اند.

 ،این شکل و ساختار .سازند یآن ساختمان م یرو ،است که یشاکله مثل یک شالوده ا .شاکله به معنای شکل و ساختار است

شاکله ای که مستقیما توسط خداوند ایجاد می شود  و گاهی دست ساز بشر است. ،از طرف خداوند ایجاد می شود گاهی مستقیماً

 سه قسم دارد.

 ی فطرت توحیدبه معنای الف( شاکله 

علوم میهمان که در بدأ  و نوع علم در انسان وجود دارد.د ،در بخش اندیشه .انسان متشکل از دو بخش اندیشه و انگیزه است

 و)شوند. می انسان بعدها وارد نفس کهمثل علوم رایج حوزه و دانشگاه  ؛، صحنه وجودی انسان از آنها خالی استو خلقت پیدایش

 تک تک افراد انسانیو علوم میزبان که به  (٣١ :النحل)(دانستید.نمى هیچ که حالى در آورد بیرون مادرانتان شکم از را شما خدا

 و)می آید.به دنیا  ای نفس مُلهمه چنینها الهام کرده و انسان با خوب را به انسان یِبد و خوب یِاعطا شده است. خداوند سبحان بد

  (٣و١ :الشمس().کرد الهام را او خیر و شر او به بیافرید، و کمال حد به نیکو را او که آن و انسان ناطقه نفس به قسم

به  که نسبت گرایش انسان مثل دانش او نیست :دایفرممی پیرامون انگیزه و گرایش  قرآن ا، امّاست اندیشه جا مربوط به بخشاینتا 

 ،مایل است ،به طرف فطرتدار و جهتگرایش او  باشد؛ بلکهظلم یکسان  یعدل و بد یخوب

 در تغییرى هیچ که کن پیروى است آفریده آن بر را خلق فطرت که خدا دین طریقه از پیوسته و)گیرد.خیانت را بعد یاد می انسان

؛ که از سوی خداوند در وجود او یک گرایش طبیعی به امور مادی برای بقاء نیز دارد انسان البته( ٦٠ :الروم) (داد. نباید خدا خلقت

 بدون( فرشته چون) را پیغمبران ما و) . قرآن در اشاره به این گرایش در رابطه با پیامبران الهی چنین می فرماید:تعبیه شده است

استفاده می شود؛ در اصل خلقت  ،نفوس یتساو یآیات فراواناز ( ١:األنبیاء)(.نباشند محتاج طعام و غذا به تا ندادیم قرار دنیوى بدن

برای همه  مسئله اختیار رااز جمله آن آیات، آیاتی است که  .دخیل نیست ی انسان،است و در ساختار جوهر یعرض ها تفاوتو 

 و آرد ایمان خواهدمى که هر پس آمد، شما پروردگار جانب از که است همان حق دین: بگو و) کند.ثابت می بطور یکسان، انسانها

 ،دهد کهیاین نشان م، و اندهمگان از اکراه و جبر مصون ،پس همگان مختار و آزادند( ٩٢ :الکهف)(شود. کافر خواهدمى که هر

 واحد است. ،ستینفس انسان ،بستر انسانیّت که

 و گرایشها  اختالف استعدادها ایب( شاکله به معن

اختالف  البتّه این و ؛سیرت ها هم یکسان نیست ،یکسان نیست ،که صورت ها یورنطهمامفهوم این قسم از شاکله آن است که، 

، این قسم بر خالف قسم قبل هم متنوّع و مختلف است .دگردتأمین میی، از روانشناس یبخشاین قسمت، توسط .سبب کمال است

جامع  یبه تنهای ی نمی تواند،و هیچ بشر ،است ینیازمند به علوم فراوان و فنون متعدّدچون بشر  ،هم اختالفش منشأ برکت است و

، که داشته باشند یاستعداد عمل رخیبو  یباید استعداد علم یبعض ، لذااست یپس اختالف ضرور گردد،فنون  ٴعلوم و همه ٴهمه

 .ایفا می کنند مهمی جامعه و ... نقش ،محیط وراثت، تربیت، ی، همچونعلل و عوامل قابل البتّه در این میان

 تعارف و تناکر ارواح و گرایش و گریز ارواح از هم شاکله به معنای ج( 

 ،ل به سوی هم جذب می شوندگاه دو نفر در مالقات اوّ ندارد. یمحذور یدر عین استناد به مبدأ قابل قسم نیز به خداونداین اسناد 

 .و بالعکس می شناسندگویا سالیان درازیست که یکدیگر را و 

 ،یا توسط شرایط محیط ،و انتخاب کرده ،خود آن را برگزیده ،ا گاه انسان دارای شاکله و ساختار  و مِنهج و سیره ای می شود کهامّ

برابر آن شاکله حرکت  سپس ؛ وسازدیاین سیره را خود انسان م .کندیبر همان اساس و روش عمل م ،بر او تحمیل شده است که
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 به را نفس که هر و) کنند.یبین اغراض و غرایز دفن م ،خود را که امانت الهی است یتوحید ٴه ای شاکلهعدّدر این بخش  .کندیم

بر روی  ،اینها عوارضی است که توسط انسان ستمگر (٤٠ :الشمس)(گشت. خواهد زیانکار جهان دو در البته گرداند پلید گناه و کفر

یا هر چیز  ،یا ظلم ،جدیدی را برای او تولید می کنند. این شاکله می تواند کفر ٴو شاکله ،که صاحبخانه است سوار می شوند ،فطرت

در این مرحله  ،در می آید که انسان فصل مقوّم ٴبعد مَلکه و در نهایت به منزله ،حال در ابتدا دست ساز ٴاین شاکله دیگری باشد.

 (٤٦٣ :الشعراء)(.است یکسان ما حال به نکنى هیچ یا کنى نصیحت و وعظ همه این تو: گفتند)گویند: شان میصریحاً کفّار به انبیای

 است؛ هرگز یکسان نترسانى یا بترسانى را آنها تو و) فرماید:یم)صل اهلل علیه و آله و سلم(به پیامبرش درباره آنها خداوند نیز و

 (٤٠ :یس)(.آورندنمى ایمان

 ییا فعل ینه نیّت حال ،است یاآن نیّت مَلکه ازمنظور و  ،بیان مصداق است ،روایات شاکله به نیّت تفسیر شده است کهدر بعضی از 

بعد از  ، وقبل از نماز نیّت نداردانسان  .هم ملحوق به عدم ، واین نیّت هم مسبوق به عدم است .کندکه انسان موقع نماز نیّت می

یک مسافر تا به  .است یایک امرِ ملکه ،قصد است که ینیّت به معن یگاهامّا  ،فقط در حال نماز استت نماز هم نیّت نیست این نیّ

 قاصد است.  ،تا به دارالقرار نرسیدهپس  ،لقاءاهلل است یمقصد انسان ها هم کَدح ال .قاصد است ،مقصد نرسیده است

 ساختارگرایی

نگاه  که ،تارگرایی است. ساختارگرایی روایت مدرنی از کل گرایی استیکی از مکاتب نظری مهم در میان جامعه شناسان، ساخ

عملکردی در همه سطوح  با ،ی و تغییر ناپذیر بشریتجستجوی قوانین کلّ ،کالن به جامعه دارد. ساختارگرایی عبارت است از

 ،برای بررسی رفتار انسانها باید دید و، ت دارندساخت های اجتماعی همانند اندام های فردی واقعیّ ،زندگی. از منظر ساختارگرایی

این نگاه تا آنجا پیش می  ت رفتار انسان حاکمند.در کدام ساخت اجتماعی و جامعه شکل گرفته است. ساختارها بر ماهیّ ،این رفتار

اصالت ساختار، ران میان اصالت انسان و وَنظام اجتماعی می پندارد. ساختارگرایان در دَ ی عامالن اجتماعی را آفریده ،رود که

و عمالً تا جبرگرایی به پیش می روند. به هر حال ساختارگرایی در جامعه شناسی جایگاه ویژه ای را به  ،داده اصالت را به ساختار

های استعارهاز  این اجزا با یکدیگر یبرای تحلیل و تفکیک اجزا یک نظام یا جامعه و رابطهخود اختصاص داده است. نظریه پردازان 

از  را، بهترین فهم ،مارکسیسم ساختارگرا ،به نظر می رسد کهچنین  ،از میان نظریه های ساختارگرایی استفاده می کنند. لفیمخت

عبارت از مفهوم  در این زمینه، هاترین استعارهشده یکی از شناخته (٤٦٣١)کرایب، .قرار می دهد در اختیار ساختار شالوده ای

نا ساخته نا و روبِی یک ساختمان از دو جزء بزرگ شامل زیربِبندی جامعه به مثابه، صورتمکتبنا است. از نگاه این نا و روبِزیربِ

ی  استعارهاستفاده از  شود.نا نامیده میم است که روبِجزء دوّ یتر و در واقع شالودهنا جزء مهمشده است. از این دو جزء، زیربِ

 نهاده خدا خشنودى و تقوا پایه بر را خود[ کار] بنیاد که کسى آیا)در قرآن می توان مشاهده نمود. را به روشنی ساختمان یا بِناء

 گروه خدا و افتد؟مى فرو دوزخ آتش در آن با و کرده ریزىپى سقوط به مشرف پرتگاهى لب بر را خود بناى که کسى یا است بهتر

 شده ریخته بنایى گویى که چنان صف، در صف او راه در که را کسانى دارد دوست خدا)(٤٠٢ :التوبة)(.کندنمى هدایت را بیدادگران

آیا می توان چنین نگاه ساختاری و صورت بندی اجتماعی را در قرآن تعقیب نمود و به سوی ( ١ :الصف).(کنندمى جهاد اند،سُرب از

 ارائه یک نظریه اجتماعی گام برداشت؟

 الیه بنیادین جامعه در قرآن

 را شما گونه بدین و)یاد می کند. هت واحدت وسط و گاه به امّبه دنبال تشکیل یک جامعه آرمانی است که گاه از آن به امّقرآن 

اساساً قرآن هویّت اجتماعی انسان ها ( ٢٩ :األنبیاء)(است . یگانه امتى که شما امت است این)(٤١٦ :البقرة)(دادیم . قرار میانه امتى

 اجل و اىدوره را قومى هر و) آنان می داند، لذا برخی ویژگی های افراد را برای جامعه نیز اثبات می کند.را در طول هویّت فردی 
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 هر عمل ما چنین این)(٩١ :جاثیه)(شود. خوانده خود عمل نامه و کتاب سوى به فرقه هر روز آن در و)(٦١ :اعراف)(است. معینى

از جمله ویژگی ( ٦٤ :مومنون)(.کردیم ایجاد دیگرى قوم باز نوح قوم هالك از پس)(٤٠١ :انعام)(ایم.داده زینت نظرشان در را قومى

 باز و پاره گوشت را علقه و علقه را نطفه گاه آن) چه آنکه فرمود: ،اوست و مرحله مندی زندگی های افراد تشکیل تدریجی هویت

 پاك روح دمیدن به) آن از پس( کردیم کامل پیکرى و) پوشانیدیم گوشت استخوانها بر سپس و ساختیم استخوان را گوشت آن

 و نطفه آب قطره از سپس و بیافرید( ناچیز) خاك از را شما که خدایى اوست) (٤١ :مومنون)(.نمودیم انشا دیگرش خلقتى( مجرد

 سالخورده پیرى باز و برسید کمال و رشد سنّ به آنکه تا آورد بیرون طفلى( مادر رحم از) را شما پس علقه، بسته خون از گاه آن

 ؛ی شده استزیر توسط ابراهیم خلیل پی تحقّق جامعه اسالمی .ق خود مراحلی را می پیمایدجامعه نیزبرای تحقّ (٣٣ :غافر)(شوید.

 پدرتان آیین)(٤٩٠ :النحل)(امتى بود. خلیل ابراهیم همانا)و او را پدر مسلمانان می نامد: ،ت یاد می کندلذا قرآن از او به امّ

وَ أَمّا حَقّ أَبِیکَ فَتَعْلَمُ أَنّهُ أَصْلُکَ وَ )اد)علیه السالم(روشن تر می شود.ت در بیان مبارك امام سجّبا دقّ ،این نکته( ٣١ :حج)(ابراهیم

عَلَى  رَأَیْتَ فِی نَفْسِکَ مِمّا یُعْجِبُکَ فَاعْلَمْ أَنّ أَبَاكَ أَصْلُ النّعْمَةِ عَلَیْکَ فِیهِ وَ احْمَدِ اللّهَ وَ اشْکُرْهُأَنّکَ فَرْعُهُ وَ أَنّکَ لَوْلَاهُ لَمْ تَکُنْ فَمَهْمَا 

 کتاب، اهل اى: بگو پیغمبر اى) .این جامعه آرمانی در پرتو اجرای کامل قرآن تحقق می یابد )مجلسی،...( (قَدْرِ ذَلِکَ وَ ال قُوّةَ إِلّا بِاللّهِ

 و)(٣١ :المائدة)(.کنید قیام شده فرستاده خدا جانب از شما به که قرآنى و انجیل و تورات دستور به آنکه تا ندارید ارزشى شما

 هر به البته کردندمى قیام شده نازل آنها سوى به پروردگارشان سوى از که قرآنى و خودشان انجیل و تورات دستور به آنها چنانچه

گردانی از جامعه اسالمی گرفتار جامعه جاهلی خواهیم در صورت روی( ٣٣ :المائدة)(.شدندمى برخوردار پایین و باال از نعمت گونه

 و بودند پیغمبرانى نیز او از پیش که نیست پیامبر یک جز(سلّم و آله و علیه اللَّه صلّى)محمد) شد، و شقّ سومی وجود ندارد.

 باز آیا)(٤١١ :آل عمران)(خواهیدکرد؟ رجوع خود جاهلیّت دین به باز شما درگذشت شهادت یا مرگ به او اگر درگذشتند، آیا

 (٠٠ :المائدة)(بود؟ خواهد نیکوتر یقین اهل براى خدا احکام از حکم کدام و دارند؟ را جاهلیت زمان حکم تجدید تقاضاى

ایشان برای تحقّق بخشیدن به جامعه  .جامعه جاهلی روبروستبا یک نهضت اسالمی در بدو )صل اهلل علیه و آله و سلّم(رسول خدا

اندیشمندان اسالمی عوامل اسالمی که قرآن در آن پیاده گردد، چگونه عمل می کنند؟ و چه پایه و اساسی را سازمان می بخشند؟ 

، فرهنگ ،عدالت،عبادت، فطرت، توحید مختلفی را به عنوان زیر بنای جامعه اسالمی مطرح کرده اند، که از آن جمله می توان به

 اشاره نمود. امّا براستی زیر بنای جامعه اسالمی چیست؟عفاف و حجاب  و حتّی تربیت ،اخالق، وحدت

سوره آل عمران سوره ای مدنی است، و لذا مسبوق به تالش های پیامبر)صل اهلل علیه و آله و سلّم(در مکّه برای زمینه سازی جهت 

لذا و با توجه به مطالب سابق تالش می کند تا پایه و اساس جامعه اسالمی را که  پی ریزی و تشکیل جامعه اسالمی در مدینه است،

 دوست را خدا اگر: پیغمبر بگو اى) همان جامعه قرآنی است، بنا نماید. ایشان این کار را با تکیه بر مفهوم محبّت به انجام می رساند.

قرآن جامعه اسالمی را که حول نبی مکرم اسالم)صل اهلل ( ٦٤ :عمرانآل ) (.دارد دوست را شما خدا تا کنید پیروى مرا داریدمى

 بر همراهانش و یاران و خداست فرستاده محمد)علیه و آله و سلّم(شکل گرفته، با تکیه بر دو عنصر حبّ و بغض ترسیم می نماید.

هنگامی که می خواهد جامعه را تهدید به نابودی و  (٩٢ :لفتح)ا.(مهربانند و مشفق بسیار یکدیگر با و سخت و قویدل بسیار کافران

 خود دین از شما از که هر اید،آورده ایمان که گروهى اى)نماید، درجامعه جایگزین بر روی صفت و ویژگی حبّ انگشت می نهد.

 (٠١ :المائدة)(.دارند دوست را خدا نیز آنها و دارد دوست بسیار که را قومى خدا زودى به شود مُرتَد

 چگونگی عامل زیربنایی 

 هر که خدایى آن)ترین صورت خلق می کند.نچه می آفریند، به بهترین و زیبالذا آ ؛خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد

لذا آن  را  این جهان نیز که آفریده خداوند است از این قاعده مستثنی نیست. (٣ :السجدة)(.کرد خلقت وجه نیکوترین به را چیز

 ما)(٣ :الکهف)(.دادیم قرار زمین ملک آرایش و زینت است گرجلوه زمین در که را آنچه ما)ه است.و آرایش داد هزیبا خلق کرد
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 در را انسان ما که)انسان نیز بر همین اساس زیبا آفریده شده است. (٣ :الصافات).(آراستیم اختران زیور به را دنیا این آسمان

این زینت مربوط به اعیان  (٦ :التغابن)(آراست. نیکو را صورتهایتان و کرد صورتگرى را شما)(١ :التین)(.بیافریدیم صورت نیکوترین

که او را از موجودات  ،انسان ویژگی خاصی دارد لکن خلقت؛ و شامل تمام مخلوقات از جمادت تا فرشتگان می شود ،خارجیه است

است. نه مانند جمادات و نباتات  یو فطر یطبیع ٴجامع دو جنبه ،و آن اینکه انسان بر خالف دیگر موجودات ،دیگر متمایز می سازد

براساس حبّ و بغض حرکت از طرفی انسان ها طبیعت است.  ینه مانند فرشتگان فطرت منهاو فطرت است،  یطبیعت منها

ی اجتماعی و تشکیل جامعه سوق می دهد بُعد انگیزشی انسان و آنچه انسان ها را به سمت زندگ )جوادی آملی،بی تا(،کنندیم

 و کردیم راهبرى را آنان پس: ثمودیان امّا و) جامعه آنها را به هالکت می کشاند. ،گاه همین اختالل در نظام انگیزشی انسانها .است

 ،که اگر در انسانها مختل گردد ،حدّی استاهمّیّت این نظام انگیزشی به ( ٤٣ :فصلت)(دادند. ترجیح هدایت بر را کوردلى[ لى]

در  ل،ختالعدم بروز او  ،نظام زندگی مردم جریان خداوند برای تامین این انگیزش جهتسازد، و می  با مخاطره مواجهزندگی آنها را 

 ،که نیازش را تامین می کند ،و طبیعت او را به اموری مثل غذا و لباس و پوشاك و خوراك ،زینت هایی را قرار داده است آن

 راه بازارها میان در و خوردندمى غذا( تو مانند) هم آنها آنکه مگر نفرستادیم خلق به تو از پیش رسولى هیچ ما و).گرایش داده است

 خداوند سبحان لذا و نسلش محفوظ باشد. ،که شخص و نوع انسان باقی بماند ،این گرایش برای آن است( ٩٠ :الفرقان)(رفتند.مى

در انسان  طبیعی گرایش بر این اساس (٦٤ :األعراف)(بیاشامید. و بخورید و):ه استو فرمود هداد ی رااستفاده از مواهب طبیع ٴاجازه

 منع پاکیزه و حالل رزق صرف از و کرده حرام آفریده خود بندگان براى که را خدا هاىزینت کسى چه: بگو)ها نکوهیده نیست.

 براى آخرت در( اینها از نیکوتر و الم، بدون کامل لذات یعنى) اینها خالص و است ایمان اهل براى دنیا در نعمتها این: بگو کرده؟

به  یچیز یو از مواهب طبیع ،رفت یبه سراغ مواهب طبیع یوقتی که انسان در اثر آن گرایش طبیع (٦٩ :األعراف).(بود خواهد آنان

 به)فرمود:لذا ه است کلیّ ٴبه عنوان موجبه یاین یک اصل کلّ .امتحان است ،آنچه در دست توست :فرمایدآنگاه فوراً می ،دست آورد

از اینجا ، زینتنه فتنه است  سخن ازدر اینجا دیگر ( ٤٠:التغابن)(هستند. شما امتحان و فتنه اسباب شما فرزندان و اموال حقیقت،

 و تاثیرات اساسی بر جامعه و روابط پیرامون آن بر جای می گذارد.  ،گیردبه بعد اوصاف نفسانی شکل می 

 وجود آمده است:ساخت انگیزشی جامعه از ترکیب دو بخش به

ابزار  ،از نیروی انسانی اعمّ ، کهت نقش دارندطورکلی در امر شکل گیری محبّبه شامل عواملی است که که ت:نیروهای مولد محبّ -1

 باشد.می)/شهوت( تق محبّمتعلّ و

 (٩:الملک)(.نیکوکارترید کدامتان که بیازماید را شما تا آورد پدید را زندگى و مرگ که همان) :عامل انسانی

 کافران مؤمنان، جاى به اید،آورده ایمان که کسانى اى).تقسیم می شود مومنین و کفّار کلّیدو دسته به در نگاه قرآنی عامل انسانی 

  (٤١١ :النساء)(.مگیرید خود دوستى به را

 دنیاى شما! نه ولى)مطرح می کند. زندگی آخرتدر قبال  با یک نگاه کالن، زندگی دنیا ت رامتعلق محبّ قرآن متعلق محبّت:

  (٩٤و٩٠ :القیامة)(.گذاریدوامى را آخرت دارید، و دوست را زودگذر

 شده است.تبیین  در قرآن چنیناز آن به شهوت تعبیر می شود. ابزار شهوت  ،ت زندگی دنیا باشداگر متعلق محبّابزار محبّت: 

 مردم براى[ ها] کشتزار و دامها و نشاندار هاىاسب و سیم و زر از فراوان اموال و پسران و زنان از گوناگون ى خواستنی ها دوستىِ)

، و القناطیر المقنطره من النّساء و البنین که انسان است عبارتند ازابزار شهوات اقسام چهارگانه  (٤١ :آل عمران)(شده است. آراسته

ابزار  ،شهواتاین ، و الحرث که کشاورزی است؛ ، و الخیل المسوّمه و االنعام که حیوان استمن الذّهب و الفضّه که جماد است

  .بعضی هم گرفتار یکی هستندو ، تا ، بعضی دوتا ، بعضی گرفتار سهها گرفتار هر چهار تا هستندبعضی اند.شیطنتِ شیطان
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، که عبارت از ت را نیز در جای دیگر تبیین فرموده استمحبّاین نوع ابزار محبّت حقیقی در نگاه قرآنی، فقط محبّت خداست. 

 و کفر و بیاراست شما دلهاى در را آن و گردانید داشتنىدوست شما براى را ایمان خدا لیکن)، بی تا(آملی جوادی)ایمان است.

 ،وارد اجتماع می گردد ،ردابزار ایمان وقتی به شکل ابزارهای خُ (٣ :الحجرات).(ساخت ناخوشایند نظرتان در را سرکشى و پلیدکارى

دهی جامعه بر یابد و سرّ تاکید قرآن در سامان در قالب مفاهیمی همچون، نماز، زکات، صبر، امر به معروف و نهی از منکر ظهور می

دهی به جامعه، بیشترین تاکید را، بر دو  روشن می گردد. در حقیقت قرآن، که در شکل که در صدر بحث گذشت، این مفاهیم

ت دنیا و زیرین ترین الیه جامعه توسط نماز، و مقابله با محبّتامین  جهتت خدا، مفهوم نماز و زکات دارد؛ به دنبال احیای محبّ

کات است. این نکته که نگاه اسالم به زکات، بسیار گسترده تر از یک وظیفه مالی توسط ز ،جلوگیری از ورود آن در بنای جامعه

برای هرچیز ﴿صرف است، در این بحث، می تواند بسیار راه گشا باشد، که البته در اینجا مجال پرداختن به آن نیست.

 (٤١٠٣کلینى،)﴾زکاتیست.

دیگری نیز دارد،که  چهرهها به غیر از چهره ابزاری، ا این زینتاست،امّو بقای آن ابزاری برای گذران  ،زینتهای زندگی دنیاگذشت که 

 بر تا خواهدمى خدا)عبارت از چهره ی شهوانی آن است.انسان شهوتران این چهره ی زینت دنیا را،مورد قصد و توجه قرار می دهد.

( ٩٣ :النساء)(.شوید بزرگ انحرافى دستخوش شما خواهندمى کنندمى پیروى[ نفسانى ى] هاخواسته از که کسانى و ببخشاید شما

 و سرگرمى را خود دین که همانان).بپنداردتا انسان زینت دنیا را زینت خود  ،انسان را بفریبد ،در حقیقت شیطان در تالش است

 رسول اى)آخرت است. زندگیو این نقطه آغاز معارضه زندگی دنیا و ( ٠٤ :األعراف)(.کرد مغرورشان دنیا زندگى و پنداشتند، بازى

 از که اىالتجاره مال و ایدآورده جمع که اموالى و خود خویشاوندان و زنان و برادران و پسران و پدران شما اگر که بگو را امت ما

 باشید منتظر داریدمى دوست او راه در جهاد و رسول و خدا از بیش ایدداشته خوش دل آن به که را منازلى و بیمناکید آن کسادى

 زیانکار و پشیمان خود فعل از بدکار دنیاطلبان شما و گرداند فاتح و غالب کفر بر را اسالم و) سازد جارى را خود امر خدا تا

ترجیح  یو آن را بر مسائل دین ،کنندیم یبرداربهره یاز مواهب طبیع ،که در هنگام تزاحم ،اینان کسانی هستند (٩١:التوبة)(شوید

نقطه مقابل اینها  .است مورد تهدید قرآن قرار می گیرند یتر از مسائل دیننزد اینها محبوب یمواهب طبیعدهند و چون یم

 و خدا به ایمان که را مردمى هرگز)نان را از مسیر الهی منحرف سازد.آکه هیچ گونه رابطه یا ضابطه دنیایی نمی تواند  ،اندیکسان

 یا فرزندان یا پدران دشمنان آن چند هر کنند او رسول و خدا دشمنان با دوستى که یافت نخواهى چنین اندآورده قیامت روز

رانی و این شهوت برای انسان شهوتران، شهوترانی ابزار است؛ اما گاه او پیشتر می رود، (٩٩ :هالمجادل)(.باشند آنها خویشان یا برادران

شهوات یاد می کند. او نه تنها شهوتران است، بلکه شهوترانی را  برای او هدف، بلکه ملکه می شود، که قرآن از این مرحله به حبّ

 (٤١ :آل عمران)(شده است. آراسته مردم براى گوناگون خواستنیهاى دوستىِ) دوست می دارد، و آن را محبوب خود قرار می دهد.

شهوات پلی برای مرحله باالتر قرار می همین حبّ  محبّت شهوات می یابد، می نالد، ولی گاه نیز انسان گاه از اینکه خود را اسیر

 نیکوکاری  که پنداشتندمى باطل خیال به و گردید تباه فانى دنیاى راه در شانسعى که کسانی) گیرد، و انسان به آن می بالد.

ی و وهم یسخن از همان فخر اعتبار ،در این مراحل دیگر سخن از خوردن و پوشیدن و امثال آن نیست( ٤٠١:الکهف)(کنند.مى

 و مغرور دهدمى شما به آنچه به و نشوید دلتنگ رود شما دست از آنچه بر هرگز)است. مختال به تعبیر قرآنی یچنین انسان .است

در طبیعت و ماده دارد و  چون ریشه یوهم یزینتها( ٩٦ :الحدید)(.نیست خودستایى متکبر هیچ دوستدار خدا و نگردید، دلشاد

همین امور است. انسان به جاه  یطلبو جاه یطلبو ریاست یخواهمقام ٴریشه .ده استگردیآن ذکر شده است به آنها تصریح ن یمباد

 دست یابد.به قناطیر مقنطره و امثال آن  ، وببرد یبیشتر ٴکه از این امور بهره ،رسدیم

لذا در مقابل گرایش طبیعی، گرایش فطری قرار دارد و  ،و رسالت هم هست یکه دنیا هست، معنویت و دین و وح یا همانطورامّ

اهلش مزیّن است، فطرت نیز به  یکه دنیا برا یکه میل طبیعت به دنیاست، میل فطرت به دین است و همان طور یهمان طور

که دین آمده بل ،زینت دنیا زینت انسان نیست یول ،در حقیقت زینت انسان است ،با این تفاوت که زینت فطرت ،دین مزیّن است
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 فرزندان و زنان ایمان، اهل اى اال).باشد و کجا نباشد و گرایشت محبّاین که کجا  ،تعدیل گردد ،تا این گرایش طبیعی انسان ،است

  (٤١ :التغابن)(کنید. حذر آنان از هستند، شما دشمن( دارند باز دین در هجرت و جهاد و طاعت از را شما که) برخى هم شما

صحنه دنیا اسیر شهوات نگردید و توانست به ابزار ایمان مسلح گردد، حال عمل صالحِ این عامل، نقش یک سکوی اگر انسان در 

 باال خدا سوى به آسمانى پاك روح و )عقاید صالح پرتاب را خواهد داشت و موجبات باال رفتن و تعالی و کمال او را فراهم می آورد.

عمل  ؛زیرا خود لفظ جزء اعمال است ؛لفظ طیّب نیست ،منظور از کَلِم طیّب( ٤٠ :فاطر)(.ردبَ باال را آن ،خالص نیک عمل و رود

ولی  ،حال اگر کسی مؤمن بود. عقیده طیّب و صالح است ،منظور از کَلم طیّب ل،به صورت فع یگاه و به صورت قول است یگاه

عمل صالح  ،دهدیآنکه این پرنده را پرواز م ،پرواز نداردقدرت و گیر است است که زمین یاپرنده همانند ،عمل صالح انجام نداد

 درجه به خدا نزد قربانیها این خون و گوشت هرگز که بدانید) تا نیل و رسیدن به خدا ادامه داشته باشد. ،است. این صعود می تواند

به طرف خدا  یصعود یعن .از صعود استنِیل، باالتر  (٦٣ :الحج)(.رسید خواهد او پیشگاه به که شماست تقواى لیکن رسدنمى قبول

آن  ،اگر نیّت و عقیده صاعد است .که باال برود ،نظیر بخار و دود نیست ،عقیده که صعود دارد .رسدیم یا نِیل یعنامّ ؛رودیباال م

لذا برخی از بزرگان این کلم طیب را به ارواح طیب  ؛رودیباال م ، وصاعد است نیز، همراه آن جانِ این شخص ید یعنمعتقِ ی وناو

اگر علم صائب و  ؛برای اینکه آن عقاید طیب که از ارواح جدا نیست آن اوصاف نفسانی که از صفت جدا نیست ؛تطبیق کرده اند

ی اجتماعی و روح جمعی ، و چون انسان ها عالوه بر هویّت فردی دارای هویتروندعامل و عالم هم باال می ،رودعمل صالح باال می

 می گردند، این مراحل توسط روح جمعی جامعه نیز، پیموده می گردد. 

 ،ساخت انگیزشی جامعه با بهره گیری از ابزار متناسب خود می تواند یک ساخت اجتماعی را سامان دهد که به شکل سیستمی

 زده مثل زیبایى و پاك درخت به را پاکیزه کلمه خدا چگونه که ندیدى آیا رسول اى) کارکرد های متناسب با خود را تولید نماید.

 و مأکول هاىمیوه اوقات همه خدا اذن به زیبا و پاك درخت آن و شود؟ بر آسمان به آن شاخه و باشد برقرار آن ساقه اصل که

ی طیّبه و ی حقایق درستِ عالم، کلمههمه( ٩٠و٩١ :ابراهیم)(.آوردمى مردم تذکر براى واضح هاىمثل گونه این خدا و. دهد خوش

 ،کندیقدر رشد مو آن ،که ثابت است ،دارد یاریشه و یاصل، این درخت .کلمه طیّب مثل درخت طیّب و طاهر است .اللّه اندکلمات

 درخت مانند( پلید روح و) کفر کلمه مثل و) شجره خبیثه است. این شجره طیبه، مقابلدر . رودیکه فرعش در فضا تا آسمان م

کار ( ٩٣: ابراهیم)(.ندارد بقایى و ثبات هیچ( و شود خشک زود) و افتد زمین باالى بلکه نرود زمین قلب به اشریشه که است پلیدى

ه است؛ زمین جثّه برداشت یکه از رو یحنظل ٴمیوه مثل درخت تلخ بد ،طور استننقشه خبیث همی ،اراده خبیث ،فکر خبیث ،خبیث

 در ادامه می فرماید:. قرار ندارد تا بتواند میوه بدهد ،ندارد یاصل ثابتچون آنگاه  ؛ندارد یپس اصل ثابت، ریشه استیب یدرخت چنین

 رهسپار هالکت دیار به را خود قوم( و خود) و ساختند مبدل کفر به را خدا نعمت که را مردمى حال ندیدى هیچ)

  این بخش شاهدی است بر اینکه این بحث پیرامون جامعه است.( ٩١:ابراهیم)(کردند؟

 ،بار و این ،ادامه می یابد ،که در آن روند زینت دادن ،جبهه کفر استعملِ  بر خالفِکه درست  این حال عمل در جبهه حق است،

 اعمال شیطان پس) و همین زینت هدف واقع می گردد. ،زینت داده می شود ،جامعه قرار گیرد خود عمل که باید سکوی پروازِ

با ارتکاب اعمال خالف نتایج شومی را به بار می درخت خبیثه ی جامعه کفر  (٣٦ :النحل)(.داد جلوه زیبا نظرشان در را آنها( زشت)

تا  ،بار و در ادامه روند تزیین، نوبت به این نتایج شوم می رسد این (٣٠ :الصافات)(.است شیاطین سرهاى گویى اشمیوه) آورد.

اینان در  (١ :فاطر)(بیند. نیکو را آن و  شده داده جلوه زیبا چشم به زشتش کردار که کس آن آیا) زینت داده شود. ،توسط شیطان

 کرده زیان سخت را، خدا نه گیرد دوست را شیطان کس هر) و از زیانکارانند. ،تحت والیت شیطان در آمده ،خود سوء پرتو اعمال

 (٤٤٢ :النساء)(آشکار زیانى

. این روابط آیدوجود می ها بهبین انسان در درون انسان و همچنین روابطیگیری محبت در جریان شکل : محبّت روابط تولید -٩

 حقیقت به دنیا زندگانى که بدانید) شکل های مختلفی را در زندگی دنیا به وجود می آورد، که شاکله انسان را تعیین می نماید.
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 :الحدید)(.فرزندان و مال افزودن حرص و یکدیگر با خودستایى و تفاخر و آرایش و زیب و عیّاشى و لهو و طفالنه است اىبازیچه

چرا که به بازی گرفتن کودك، حکیمانه است؛  ،کندیسرگرم م یآنها را با باز ،برندیتا انسانها کودکانه به سر م خداوند حکیم (٩٠

مرتّب هم سفارش  (٦١ :الدخان)(.نکردیم خلق بازیچه به آنهاست بین را آنچه و زمین و آسمانها ما و) فرماید:یم لذا در عین حال

هر چند فردی هشتاد ساله  ،این یک شاکله است اگر کسی گرفتار این شاکله گشت بیرون بیایید. یکه از این میدان باز ،کندیم

 را پند آن آنکه جز نیاید پروردگارشان جانب از اىتازه موعظه و پند هیچ را غافل مردم این) ست.بیش نیکودکی هشتاد ساله  ،باشد

 کمال الیق خودکه او را از  یبعد در دوران نوجوانی به چیزهای (٩ :األنبیاء)(گذرانند.مى عمر لعب و لهو و دنیا بازى به باز و شنیده

 دلهاشان) این همان لهو است. اگر کسی این شاکله را برای خود برگزیند قرآن از او چنین یاد می نماید. .شودیسرگرم م ،داردیبازم

مثل یک درخت که خود را مزیّن  ؛خرامدی خوش م  ،رسید یوقتی به دوران جوان (٦: األنبیاء)(است. متوجه دنیا بازیچه و لهو به

خاص خود را تولید می کند. قرآن زنان پیامبر)صل اهلل علیه وآله و  شاکله . این شاکله نیز برای کسی که در آن گرفتار آید،کندیم

 آرایى خود و آرایش با پیشین جاهلیت دوره مانند و گیرید آرام و بنشینید هایتانخانه در و)سلّم(را از این دام بر حذر می دارد. 

این  .نازدیمیز و مقام و پُست و القاب م به در ادامه انسان به دوران کهولت می رسد در این مرحله( ٦٦ :األحزاب)(نیایید. بیرون

 ،از آنها نظیر سقایت حاجّ یبرخ یبه استثنا ،بودت که در جاهلیّ یه مفاخر و مَآثرتفاخر نام دارد. بعد از فتح مکّ شاکله، شاکله ی

توسط وجود مبارك پیغمبر اسالم)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(ابطال  ،داشتند یکه اینها یک صبغه ارزش ...عمارت مسجدالحرام و 

این ر عامالنی را که در سایه خداوند در آیه زی، در عین حال هم بعد از اسالم ،بود یهم قبل از اسالم ارزش ،سقایت و عمارت .گردید

 مسجد کردن تعمیر و( عباس مقام یعنى) حاجیان به دادن آب و سقایت رتبه آیا) خواستند تفاخر کنند توبیخ می کند.یم عناوین

 علیه على چون) کرده جهاد خدا راه در و آورده ایمان قیامت روز به و خدا به که کس آن( مقام) با را( شَیْبه مقام یعنى) الحرام

دوران  یوقت( ٤٢ :التوبة)(.کرد نخواهد هدایت را ظالمان خدا و بود، نخواهند یکسان خدا نزد آنان هرگز شمرید؟ یکسان( السالم

در  هیچ کاره استو حقیقتاً  ،تفاخر ولعب دارد، نه قدرت زینت لهو و نه قدرت  ،فرارسید ،شیخوخیت که مرحله پنجم عمر است

وبعد این ( ٩و٤ :التکاثر)(.رسید گورستان به پایتان و کارتان تا .داشت غافل را شما داشتن، بیشتر به تفاخر) .نازدیبه تکاثر م اینجا

 چگونه بودند آنان از پیش که کسانى فرجام ببینند تا اندنگشته زمین در آیا) مثال می آورد.دسته را به عنوان عبرت برای دیگران 

 دست به آنچه ولى بودند، استوارتر زمین، روى در آثار و نیرو حیث از و آنان، از بیشتر تعداد، حیث از مراتب به آنها است؟ بوده

 (١٩ :غافر)(.نبخشید سودى حالشان به آوردند،مى

گاه شاکله (٤٦٣٤،طباطبایی )سه نوع از شاکله مومنان را بیان می دارد. ،در ادامه آیه مقابل شاکله کفار، شاکله مومنان قرار دارد.در 

 اهل اى) .. این،  شاکله ی بردگان استبدان اشاره نمود ﴾وَفِی اآلخِرَةِ عَذَابٌ شَدِیدٌ﴿عبارت  که با ،است ، بر اساس ترس از آتشمومن

 ،گاه شاکله مومن( ٤٠ :الصف)(کنم؟ داللت بخشد نجات( آخرت) دردناك عذاب از را شما که سودمند تجارتى به را شما آیا ایمان،

 جان خدا همانا) .. این، شاکله تاجران استبه آن اشاره کرد "وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ"که با عبارت  شکل می گیرد، بر اساس شوق به بهشت

به شاکله دوستی خداوند نایل می آید، که شاکله گاه مومن و (٤٤٤ :التوبة)(.کرده خریدارى بهشت بهاى به را ایمان اهل مال و

 (٢ :االنسان)(.دهیممى طعام شما به خدا رضاى براى فقط ما) بدان اشاره کرد. "وَرِضْوَانٌ"با عبارت  و ؛است آزادگان

ساختار می گردد و شاکله ای اجتماعی افزون بر شاکله فردی را پدید می گرایش های قلبی گاه میان انسانها موجب پیدایش نوعی 

آورد. شاکله اجتماعی نیز همچون شاکله فردی انواع مختلفی دارد. یکی از این شاکله ها، شاکله تبعیّت است. قرآن این شاکله را 

 نسبت به دو گروه مومنان و کفّار بکار برده است.

 (.گیریممى دوش به ما را شما خطاهاى بار( رفتید خطا به اگر) کنید پیروى را ما طریقه شما: گفتند ایمان اهل به کافران و)

 به دیار آن مال و ثروت اهل آنکه جز نفرستادیم دیارى و شهر هیچ در تو از پیش رسولى هیچ ما همچنین و)(٤٩ :العنکبوت)

 در) آنان آنکه تا)(٩٦ :الزخرف)(.کرد خواهیم پیروى البته آنها از و یافتیم عقایدى و آیین بر را خود پدران ما که گفتند رسوالن
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 نهند، دوش به کردند گمراهشان جهل از که کسانى گناه بار از برخى با کامال را خود گناه سنگین بار( قیامت روز انکار نتیجه

 براى) مکرها( اینها مانند) نیز بودند اینان از پیش که کافرانى آن .است عاقبت بد بسیار گناه و وزر بار آن که باشند آگاه( عاقالن)

 که جایى از خدا عذاب و ریخت فرو سرشان بر سقف و کرد ویران پایه از را آنها بناى خدا لیکن اندیشیدند( حق کردن پامال

 پیرو و کنید پیروى شده فرستاده شما سوى به خدایتان از آنچه از( ایمان اهل اى)(٩٣و٩٠ :النحل).(رسید فرا را آنها فهمیدندنمى

 به مردم نزدیکترین)(٦ :األعراف)(گردید.مى متذکر پند بدین اندکى اما. مگیرید دوستى به را خدا جز و نباشید او غیر دستورهاى

 (٣١:آل عمران)(کنند. پیروى او از که هستند کسانى ابراهیم

 مردان)پدید می آید. والیت مومنین نسبت به یکدیگر و همچنین والیت کفّار نسبت به یکدیگرشاکله والیت  با پیشرفت این شاکله،

این ( ٣٦ :األنفال)(یکدیگرند. مددکار و دوستدار نیز شدند کافر که آنان)(٣٤ :التوبة)(.یکدیگرند دوستدار و یاور همه مؤمن زنان و

، همچون ارگانیسمی طبیعی، ساختار اجتماعی ویژه ای با کارکردهای مختص به ه کفرائمّ یا هدایت و والیت امامِشاکله ها در پرتو 

( ٣ :األحزاب)(آنها خود از است مؤمنان به سزاوارتر و اولى پیغمبر) خود را پدید می آورد، که امام جان آن پیکر اجتماعی است.

جامعه اسالمی، ساختاری متّحد ومنسجم  نمود و عصاره هویت اجتماعی جامعه اسالمی است. ،پیامبر در این ساخت اجتماعی

 رنج در شما است دشوار او بر) ، پدید می آورد.پیکر استکه درد و رنج هر عضو آن درد رنج کلّ آن  را همچون یک پیکر واحد

 سرپرستشان[ هم] امروز و آراست برایشان را اعمالشان شیطان) امّا کفار تحت والیت شیطان قرار می گیرند.( ٤٩١ :التوبة)(بیفتید.

کفار نیز ساخت اجتماعی خاص خود را پدید می آورند. بهترین نام برای این ساخت اجتماعی، ساختار فریب  (٣٦ :النحل)(.هموست

 رسد بدان چون تا پندارد،مى آبى را آن تشنه، که است هموار زمینى در سرابى چون کارهایشان ورزیدند، کفر که کسانى و) است.

 تاریکیهایى مانند[ کارهایشان] یا .است شمار زود خدا و دهد او به تمام را حسابش و یابد خویش نزد را خدا و نیابد چیزى را آن

 تاریکیهایى. است ابرى آن باالى[ و] است[ دیگر] موجى آن روى[ و] پوشاندمى را آن موجى که است ژرف دریایى در که است

 کس هر به خدا و بیند،مى را آن زحمت به آورد، بیرون را دستش[ غرقه] گاه هر. است گرفته قرار بعضى روى بر بعضى که است

 فرو آسمان از را آن که است آبى بسان دنیا زندگى مَثَلِ حقیقت، در)(١٠و٦٢:نور)(.بود نخواهد نورى هیچ را او باشد نداده نورى

 گردید آراسته و برگرفت را خود پیرایه زمین که آنگاه تا درآمیخت، آن با -خورندمى دامها و مردم آنچه از -زمین گیاه پس ریختیم،

 دیروز گویى که کردیم درویده چنان را آن و آمد ما ویرانى فرمان روزى یا شبى دارند، قدرت آن بر آنان که پنداشتند آن اهل و

مهمترین  (٩١ :یونس)(.کنیممى بیان روشنى به کنندمى اندیشه که مردمى براى را خود هاىنشانه گونه این. است نداشته وجود

 پروردگار به که کسانى مَثَل) ویژگی این ساختار اجتماعی، نابود ساختن اعمال که سرمایه هر انسان، برای سعادت اوست، می باشد.

 هیچ اندآورده دست به آنچه از ؛بوزد آن بر طوفانى روزى در تند بادى که ماندمى خاکسترى به کردارهایشان شدند، کافر خود

کفار در پیشگاه الهی حاکمیّت و غلبه این ساختار را عامل ( ٤١:ابراهیم)دراز( و دور گمراهىِ همان است این. بُرد توانندنمى اىبهره

 (٤٠٣ :المؤمنون)(.کشید گمراهى به ما کار و کرد غلبه ما بر شقاوت( که کن رحم) بارالها: گویند) گمراهی خود معرفی می کنند.

بندی کرد که گاهی انسان ها گرفتارگناه و ظلم فردی هستند و به سبب آن گرفتار عذاب الهی خواهند  چنین جمعشاید بتوان 

ولی گاهی بر ( ١٣ :الکهف)(رسانید. خواهیم کیفر به را او کرده ستم و ظلم( شما از) کس هر اما: گفت قوم آن به القرنین ذو) شد.

پذیرند . این افراد گرفتار عذاب ضعف هستند.یک عذاب به سسب گناه خود و یک عذاب اثر عواملی از جمله تبعیت ساختاری را می 

 اینان خدایا، که گویند( رئیسان درباره مرءوسان یا) اول فرقه درباره آخرین زمره)به سبب پذیرش و یا ارائه و تحمیل ساختار باطل

 آگاه شما لیکن و است مضاعف عذاب را همه: گوید خدا. گردان مضاعف و افزون آتش از را عذابشان پس کردند، گمراه را ما

وگاه پس از پذیرش ساختار با آن به وحدت می رسند که از آن به والیت یاد می شود در چنین صورتی ( ٦١ :األعراف)(.نیستید

ای روایت نورانی که مرحوم شیخ در رسائل نقل کرده است بر همین مسئله داللت دارد؛ که چرا عدّه گرفتار عذاب خلد خواهند بود.

بینند؟ امام)علیه السالم(فرمود: نیّت او این بود که، اگر زنده بماند، گناه کند. در مدّت محدود گناه کردند، ولی عذاب نامحدود می
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ای که به صورت یک فصل مقوّم در آمده است. این قصد و شاکله عالماً و و قصد مَلکه ایاست، یعنی نیّت مَلکه آن نیّت همان شاکله

خودشان هستند که  ٴقدر آنان شیفته شاکلهعامداً برای اینها حاصل شده است حدوثاً، و عالماً و عامداً برای آنان مؤثّر است بقائاً، و آن

 همان باز برگردند( دنیا به) هم دیگر بار اگر و شده آشکار آنها بر داشتندمى پنهان این از پیش آنچه وبال بلکه)فرماید: خدا می

بر فرض محال به دنیا  ایناناگر  (٩١ :األنعام)(.گویندمى دروغ آنان و کرد، خواهند اعاده شدند نهى آن از که را زشتى اعمال

بینش  وگرایش ، مَنش، یعنی روش ،کنندیمعصیت م ،اینها اگر بمانند ،سرّ خلود آن است که. باز همان روش سوء را دارند ،برگردند

ابداً  ،کنند یو اگر ابداً هم زندگ ،اندیشندنمی یو جز الحاد به چیز ،دانندیاسطوره و باطل م ،دین را افیون ،است که یاینها چیز

 کنند.یمعصیت م

 چگونگی تغییر ساخت فرهنگی جامعه  

ت د و روابط تولید محبّنیروهای مولّ  بین ما روابطدر  ،و اختالل ،تغییر دلبستگی های انسانیاثر پیدایش تحوالت فرهنگی در 

 آید. وجود میبه

 راستى به کتاب آنها با و بترسانند،( را بدان) و دهند بشارت( را نیکوکاران) که فرستاد را رسوالن خدا بودند، گروه یک مردم)

 که گروه همان مگر نیفکندند شبهه و اختالف حق، کتاب در و باشد حکمفرما عدالت به خدا دین تنها مردم نزاع موارد در تا فرستاد

 به اختالفات و شبهات ظلمت آن از را ایمان اهل خود لطف به خداوند پس یکدیگر، حقوق به تعدى براى آمد، آسمانى کتاب آنان بر

 آنکه از پس که نباشید مللى مانند مسلمانان شما و)(٩٤٦ :البقرة)(.بنماید راست راه خواهد را که هر خدا و فرمود، هدایت حق نور

 آنگاه)(٤٠٠ :آل عمران)(.بود خواهد بزرگ عذاب آنها براى البته که پیمودند، اختالف و تفرقه راه آمد آنها( هدایت) براى روشن آیات

 خود نزد آنچه به گروهى هر و( شدند فرقه فرقه آیین، در و) کردند پاره پاره را خود( دین) امر( خدا سفارش وجود با) مردم

  (٠٦ :المؤمنون)(.گشتند دلخوش پسندیدند

و بغض بوده است که به  اختالف در نظام حبّ ها، ناشی ازکه این اختالف ،از مجموع این طایفه از آیات این چنین به دست می آید

هر گروه به آنچه در  ،انجامیده است و در نهایت وقتی جامعه بر اثر این اختالف گروه گروه می گردد ،عدم تعادل در نظام فرهنگی

 را می توان در یک نگاه کالن چنین تبیین نمود. دلیل این مسئله خوشحال و مسرور خواهند بود. ،نزد خود دارند

 و محتاجید و فقیر خدا به همه شما مردم، اى) یازمند اویند.خداوند، پروردگار جهان و غنی بالذات است، و مخلوقات همگی فقیر و ن

درون انسان های نیازمند، میل به کمال تعبیه شده است تا ( ٤٠ :فاطر)(.است صفات ستوده و بالذّات غنىّ و نیازبى که خداست تنها

انسانی است؛ لکن در این میان، انسان ها آنان را به فالح و رستگاری برساند. واین ریشه ای ترین عامل در ساماندهی فعالیت های 

در تشخیص مصداق کمال، دچار خطا می شوند، و وظیفه پیامبران)علی نبینا و آله و علیهم السالم(، هدایت مردم در تشخیص این 

 کلى به آورد روى او به بالیى و شر گاه هر و جوید، دورى و بگرداند رو آن از کنیم عطا نعمتى انسان به گاه هر ما و) مصداق هاست.

 دورى( خدا شکر از) و بگرداند رو کنیم عطا نعمتى( ظرف کم حوصلهبى) انسان به گاه هر ما و)(١٦ :اإلسراء)(.شود ناامید و مأیوس

انسان  از طرف دیگر،( ٠٤ :فصلت)(.نماید عجز اظهار و) گشاید دعا به زبان دایم گاه آن آورد روى او به بالیى و شرّ گاه هر و جوید،

، و زمینه دور باال می شهوتمیزان دلبستگی او به ابزار  ی تدریجاًافزایش قدرت علمی و فنّ یو در سایه ،نس جو استموجودی اُ

 را پیشینیانشان کار عاقبت تا نکردند سفر و سیر زمین روى در( مردم) آیا). تغییرات در نظام فرهنگی جامعه را فراهم می نماید

 و) بگرفت گناهانشان کیفر به خدا سرانجام بود بیشتر زمین روى در وجودیشان آثار و ترقوى اینان از بسیار آنکه با آنها که ببینند

البته مردان الهی فقط با انس الهی آرام می ( ٩٤ : غافر)(.نبود نگهدارشان کس هیچ خدا( انتقام و قهر) از و( ساخت هالك را همه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 براى همه من ممات و حیات و من اعمال تمام و طاعت و نماز همانا) توان فریب آنان را ندارد. ،و جلوه های زندگی دنیا ،گیرند

 (٤٣٩ :األنعام)(.است جهانیان پروردگار که خداست

-پا به میدان، می هماهنگ با آنوجدان  وهای نو، با بینش انسان پیشروی گرایش های انسانی و روابط و ابزارهای متناسب با آن،با 

و  ،انسان سوز است و گاهساز انسان ،خود یهم به نوبه هاابزارگرایش ها، روابط و گذارند، زیرا همچنان که انسان ابزارساز است، 

 و مثل صورت این در و گردید، نفس هواى پیرو و فروماند( تن) زمین به او لیکن) تهدید می کند.تقویت یا هویت انسانی او را 

( ٦٣ :النور)(نگرداند. غافل خدا یاد از را آنان تجارت و کسب هیچ که پاکمردانى) (٤٣٣:األعراف)(ماند. سگى به او حال حکایت

 یکند، و آن مناسبات فرهنگی به نوبهمناسبات فرهنگی جدیدی را ایجاب می ،پیشروی گرایش های انسانی و باال رفتن میزان آن

بودن  روبناو فرهنگ بودن زیربنا و معنای  ،که آنها را توجیه نماید ،مناسبات اجتماعی دیگر است  خود مقتضی یک سلسله

دگرگونی را به زیان خود  ، کهقشر وابسته به فرهنگ کهن در این میان همواره البتهاست.  همین و سایر شئون یاجتماعمناسبات 

گرایش ها، شر نوخاسته، یعنی قشر وابسته به ا قدارد، امّ وضع را به همان حال نگهتا  ،نمایدکوشش میلذا ، حضور دارد ،بیندمی

-کوشش می بر اساس گرایش های نوین است، پس روابط جدیدو تحکیم دگرگونی اوضاع و برقراری  به دنبالابزار جدید روابط و 

 پاسخ رسوالن به کافران باز) و سایر شئون اجتماعی را با ابزار و سطح جدید گرایش ها هماهنگ سازد. ادهجامعه را تغییر د ، تاکند

نزاع و کشمکش میان این ( ٤٦ :ابراهیم)(.برگردید ما آیین به آنکه مگر کنیممى بیرون خود دیار و شهر از را شما البته ما که دادند

 یتا به اوج خود که نقطه ،یابدت میگیرد و شدّدو گروه که یکی وابسته به گذشته و دیگری وابسته به آینده است، سخت در می

پیروزی نیروهای نو و با جدید،   و جامعه با یک گام انقالبی به صورت دگرگونی نظام کهن و برقراری نظام ،رسدمی ،انفجار است

 شدند،مى تضعیف پیوسته که گروهى آن به و) شود.ای از تاریخ آغاز میتازه یو مرحله در می آید؛شکست نیروهای کهنه، 

 صبر آنکه پاس به و. کردیم عطا میراث به -بودیم داده قرار برکت آن در که -را[ فلسطین] سرزمین خاورى و باختر[ بخشهاى]

 ویران بودند افراشته و ساخته قومش و فرعون که را آنچه و یافت، تحقق اسرائیل فرزندان به پروردگارت نیکوى وعده کردند،

صورت بهو  ،ت دنیا ریشه کن نشده استمحبّاست. در این جامعه، به دالیلی،  نبوی یجامعه نمونه دیگر (٤٦٣:األعراف)(کردیم

نظامی والیی  ،هرچند این نظام سیاسیلذا  ،نظام سیاسی آن در اختیار پیامبر است)روبنای سیاسی(و  ،جمعی وجود دارد)زیربنا(

 آیا) این خطر توسط قرآن پیش بینی و بارها به آن گوشزد شده است. .انجامیدبه بحران و انقالب خواهد  ،این ناسازگاری اامّ است،

میان دو جبهه حق و باطل همواره این نزاع و کشمکش ( ٤١١ :آل عمران)(گردید؟برمى خود عقیده از شود، کشته یا بمیرد او اگر

 به مردم میان را[ پیروزى و شکست ى] روزها این ما و رسید آن نظیر آسیبى نیز را قوم آن رسیده، آسیبى شما به اگر) .وجود دارد

 و بگیرد، گواهانى شما میان از و بدارد، معلوم اندآورده ایمان[ واقعاً] که را کسانى خداوند و[ گیرند پند آنان تا] گردانیممى نوبت

همه این تحوالت در تحت تحوالت  توجه به این نکته ضروری است که( ٤١٠:آل عمران)(.داردنمى دوست را ستمکاران خداوند

 خاموش خود دهان با را خدا نور خواهندمى) می انجامد. کامل حق در عالمکه به سیطره و پیروزی  ،عمیق تری در جریان است

رشد این سیر و مراحل در اثر ( ١ :الصف)(.گردانید خواهد کامل را خود نور -افتد ناخوش را کافران چه گر -خدا آنکه حال و کنند

 مردم، از برخى و) د.می یابادامه  اعم از جامعه اسالمی و جامعه کفر جدید یدر جامعه آن ابزار سطح و نوع گرایش ها و یفزاینده

 خدا به اند،آورده ایمان که کسانى ولى دارندمى دوست خدا، دوستى چون را آنها و گزینند،برمى[ او براى] همانندهایى خدا، برابر در

 (٤٣٠ :البقرة)(.دارند بیشترى محبت

و پیدایش تضاد فرهنگی، سبب دگرگونی نظام فرهنگی جامعه شده و به تبع آن سایر  و سطح گرایش هابنابراین، رشد ابزار 

[ دیگر] گروهى خدا زودى به برگردد، خود دین از شما از کس هر اید،آورده ایمان که کسانى اى) شوند.نهادهای جامعه متحول می

نهایت رشد این روند در جامعه اسالمی به خلیفت ( ٠١ :المائدة)(.دارند دوست را او[ نیز] آنان و داردمى دوست را آنان که آوردمى را

شدت یافتن ( ٩٣ :ص)(.گردانیدیم جانشین و خلیفه زمین در را تو ما داوود، اى) .می انجامد و جانشینی او در زمین اهلل شدن انسان
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 آن حال دیدى آیا) ، که خود را جایگزین خداوند در زمین می پندارد.منجر می گردد یتبه تفکر اومانیس ،جامعه کفراین روند در 

 (١٦ :الفرقان)(شد؟ توانى هالکت از او نگهبان و حافظ تو آیا ساخته؟ خود خداى را نفسش هواى ،غرور از که را کس

 نقش زیربنایی فرهنگ و تحوالت ناشی از آن در سایر شئونات اجتماعی 

 یشود، روابطی که متناسب با توسعهخواه میاجتماعی، دارای روابطی مشخص و الزم و بر خالف دل سطحی از گرایشانسان در هر 

 خدا راه در آنچه برابر در و کردند کارزار انبوه، هاىتوده او همراه که پیامبرانى بسیار چه و)کند. ، تغییر میو معنوی قوای مادی

( ٤١٣ :آل عمران)(.دارد دوست را شکیبایان خداوند، و نگردیدند،[ دشمن] تسلیم و نشدند ناتوان و نورزیدند سستى رسید، بدیشان

[ حوادث برابر در! ]ایمان اهل اى) جامعه  اسالمی ایجاد می نماید.ساخت در  ،صبرمفهوم جایگاه ویژه ای برای  ،این مسئله

 برقرار ارتباط و پیوند[ گرفتارى و بال در چه آسایش حال در چه] یکدیگر با و وادارید، شکیبایى به هم را دیگران و کنید، شکیبایى

این روابط انگیزشی، ساختمان فرهنگی اجتماعی را  یمجموعه( ٩٠٠ : آل عمران)(.شوید رستگار تا نمایید پروا خدا از و کنید

 د.گرد منشا انواعی از شاکله های معین می ،های قضائی و سیاسی و اقتصادیبنیان واقعی سازمان یمنزلهآورد و بهوجود میبه

 نتیجه گیری

معطوف به  ،این گرایش می تواند گرایش های انسانی است. ،آنچه زیر بنای تشکیل جوامع اعم از جامعه اسالمی، یا جوامع کفر است

همین گرایش ها در  و به تشکیل جامعه اسالمی بینجامد. ،و یا معطوف به آخرت بوده ؛دنیا باشد، و مبدا پیدایش جوامع کفر گردد

ت و جایگاه اهمیّ ،دیگر نهادهاه به تناسب آن نهاد فرهنگی، نسبت به که البتّ مرحله بعد، مبنای شکلگیری نهاد های اجتماعیست،

به سراغ محبوبات و گرایش های انسانی می  ،بر همین اساس قرآن در هنگام تهدید جوامع به نابودی .بدست می آوردمهم تری 

 رود.

ن نوع و ابزار تکوین و توسعه ای ،بلکه تنها در حوزه سطح ؛پیشرفت جوامع هرگز بر ترکیب اصلی تکوین جوامع تاثیر نمی گذارد

تحلیل ابزار، شناسایی و  ت جامعه شناسان قرار گیرد،وجهه همّگرایش ها موثر است. لذا در تحلیل کالن جوامع مختلف آنچه باید 

نماز و زکات در جامعه اسالمی در این راستا مورد تاکید ویژه والیت و برخی عبادات همچون  سطح و نوع همین گرایش هاست.

نقش تعیین کننده ای را در تولید و هدایت  ،در جوامع غربی ،بزرگ رسانه ای از جمله هالیوود چه آنکه کمپانی های ؛قرآن است

 این گرایش ها و مدیریت فرهنگ عمومی بر عهده دارد. 

   

 )سال دولت و ملّت، همدلی و همزبانی(٣/٤/٤٦٢١
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