
 
 

 

  

  

  

  

  تفسیر اجتماعی قرآن درآمدي بر

»در قرآن یاجتماع ینقوان یتماه«مطالعه موردي 
*  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سید علی نقی ایازي

  ت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیأعضو هی 

  
  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

  

                                            
 . 10/8/1391: تأیید تاریخ ،23/6/1391: دریافت تاریخ* 

  :چکیده

 ،به این فراخور .تفسیر اجتماعی است مبتنی بر ی از رویکردهاي مطالعه آیات قرآنیک

اهمیت چنین . مباحث مفسران در ادوار مختلف و با تنوع سالیق در تفاسیر وجود دارد
 .کند ا مضاعف میشناسی و تفسیر ر اي دانش جامعه ضرورت مطالعه میان رشته ،رویکردي

بازسازي علوم انسانی با رویکرد قرآنی و بهره وافر  ،با این وصف، هدف از نگارش این مقاله

که در بین جوامع انسانی جاري باشد  هاي این کتاب آسمانی در روابط انسان می از آموزه
شناسی  معهاي دانش جا لعه میان رشتهکلیتی از مطادر این مقاله ابتدا به  ،بر این اساس .است

 و مشخصاً لعه موردي در این زمینه صورت گرفتهمطا ،و در ادامه هشدقرآن پرداخته و تفسیر 

بررسی ساختاري  ،ین زندگی اجتماعی و قوانین مربوط در قرآندرباره موضوعاتی چون تبی

و مختصات این دسته از قوانین  ،آنشناختی و نگاه تطبیقی با مصادیق آن در قر قوانین جامعه
رایط تحقق آن از منظر قرآن و بررسی کارکردي این دسته از قوانین از منظر قرآن بحث و ش

  .شود میبررسی 
  

  :ها کلیدواژه

   ساختار/ کارکرد/ اجتماعی قوانین /تبیین زندگی اجتماعی/ تفسیر اجتماعی
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  مقدمه

بر موضوعی خاص، روشی در تفسیر آیات قرآن کریم  تفسیر علمی و مبتنی

بین مسلمانان رواج داشته و سابقه آن به قرن دوم هجري باز  است که از دیرباز در

هاي  زمان با رشد چشمگیر دانش در حوزه وجود چنین سبک تفسیري هم. گردد می

مختلف فهم بشري، مورد توجه مضاعف مفسران قرار گرفت تا به مطالعه 

  .هایی داشت، بپردازند پوشانی هاي این دسته از علوم که با کتاب وحی هم گزاره

تا توافقات نظریات  رو تالش طرفداران این سبک تفسیري بر این بود ازاین

و نسبت به  مورد تحلیل قرار دهند علمی را با آنچه در کتاب وحی وجود داشت،

علمی استخراج هاي  و گزاره به نقد عالمانه آن پرداخته ،مواردي که اختالف نظر بود

  :بر این اساس در تعریف تفسیر موضوعی چنین آمده است. کنند

مند پاسخی از قرآن، در  تفسیر موضوعی کوششی است بشري در فهم روش«

سایه گردآوري ـ مبتنی بر تئوري ـ آیات، به مسائل و موضوعات زنده عملی و 

رود  عی ـ که انتظار مینظري ـ برخاسته از معارف بشري و احوال حیات جم

  )143جلیلی، (» .قرآن، سخن حقی در آن باره دارد

وچون از مقوله فهم و  ،تفسیر اجتماعی قرآن برگرفته از این سبک تفسیري است

شناسی درباره آن بحث  در علم جامعه ،اي اجتماعی دارد دانش بشري بوده و صبغه

  . شود می

 دانش باشد رکیبی از فرهنگ وتواند ت خصوصیت تفهمی این سبک تفسیري می

ویژه در دوران  که بر اساس فضاي اجتماعی حاکم بر مفسر شکل گرفته است، به

شناسی معرفت از دیگر  معاصر با طرح مباحث دانش هرمونتیک از یک سو و جامعه

ها و انتظارات فرد در فهم از یک متن  چگونه فرض که شود سو، این نکته روشن می

هاي  کنیم که چگونه شناخت براین امروزه این نکته را بهتر درك میبنا .گذارد اثر می

  .دهد میو نظریات او را جهت  گذاشتهپیشین مفسر در فهم او از قرآن اثر 

هاي دقیق خود درباره تفسیر و فهم متون، به پنج  دانشمندان هرمنوتیک با بررسی

دهند، توجه  می له اصلی که مقدمات و مقومات تفسیر و فهم متون را تشکیلأمس

دور ( دانسته مفسر فهم یا پیش پیش -1 :له عبارت است ازأاین پنج مس .اند کرده
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هاي وي از  پرسش -3 عالیق و انتظارات هدایت کننده مفسر، -2 ،)هرمنوتیکی

عنوان  به »واحد« عنوان یک تشخیص مرکز معناي متن و تفسیر متن به -4 تاریخ،

  )16 مجتهد شبستري،( .افق تاریخی مفسر ترجمه متن در -5، محور آن مرکز

  

  جایگاه پیش فهم مفسر در تفسیر اجتماعی

ي مفسر در تفسیر قابل مالحظه است، ها در خصوص این اصل که پیش دانسته

آبشخور این تعارض به  .در بین اندیشمندان این نحله فکري تعارضی وجود دارد

که تفسیر را نتیجه استخراج کسانی  .دسته فکري به تفسیر است نوع نگاه این دو

تواند بنا به  میهاي مفسرین  فهم دانند، بر این باورند که پیش میلف متن ؤهدف م

که در برخی مواقع این  داراي طیف وسیعی باشد ،ی ایشانیاحوال و شرایط اقتضا

این دسته از رو  ازاینلف فراهم آورد، ؤهایی را با دیدگاه م تواند مغایرت میوضعیت 

باید هم  لف راه پیدا کند،ؤبراي اینکه مفسر به دنیاي ذهنی ممعتقدند پردازان  نظریه

لف شریک سازد ؤو هم خود را در ذهنیت م ،به معانی الفاظ متن توجه داشته باشد

  )100، نصري. (اي با گفتمان او آشنا شود گونه و به

ر راه تفسیکه  پردازان بر این باورند این در حالی است که دسته دوم نظریه

لف امر ضروري ؤورود به ذهنیت م بدین سبب .کند میلف دنبال ؤجدایی از نیت م

توان  میهاي متنوعی هستند،  فهم نیست، بلکه به تعداد مفسرین که داراي پیش

  .تفاسیر گوناگونی ارائه داد

هایی در صدد است تا به نیت  فرض با توجه به پیش مورد نظرتفسیر اجتماعی 

از جمله اینکه مفسر ؛ نیازمند وجود شرایط متعددي استرو  زاین، الف پی ببردؤم

قرآن ویژه مردمان یک عصر نیست و براي « :که کید داردأفرض ت بر این پیش

کند  میبر این اساس مفسر سعی  .کند میها در هر زمان راه هدایت را روشن  انسان

ها و  لشآیات قرآن را بر متن واقعیت عرضه و پاسخ قرآن را در مورد چا

  )283 رضایی اصفهانی،( ».هاي زمان استخراج کند پرسش
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در  هاي اجتماعی در قرآن مقتضی است تا بتوان از آن خصوصیت وجود پیام

من وحی «، که عالمه فضل اهللا در مقدمه تفسیرش چنان .متن زندگی بهره جست

  :نویسد می، چنین »القرآن

ي خود منجمد شود، بلکه قرآن کتابی لغوي نیست تا در همان معناي لغو«

از همین رو . کلماتی است که در فضاهاي روحی و فکري در حرکت است

برخورد ما با آیات آن مانند برخورد با متون ادبی مجردي نیست که دور از 

  )1/25فضل اهللا، (» .کند فضاي واقعیت و تنها در اندیشه محض حرکت می

  

  خصوصیت اجتماعی تفسیر

 .این تفسیر، تحول از دیدگاه فردي به اجتماعی استیکی دیگر از خصوصیات 

ها  ارزش ،ها، انحرافات اجتماعی کجروي عدالت اجتماعی، هایی چون آزادي، مقوله

  .شود میطور کلی فرهنگ از این دریچه بررسی  هو ب

  

  مطالعه موردي تفسیر اجتماعی

  زندگی اجتماعی طبیعت قانون مند

و  استآن از زوایاي مختلف قابل بررسی  مربوط بهزندگی اجتماعی و قوانین 

آن را تحلیل از یک منظر، طبیعی بودن زندگی اجتماعی و قوانین حاکم بر  توان می

که از  آدمی استاجتماعی زیستن ي موجود و قابل دفاع، ها دیدگاهیکی از  .نمود

که  چنان :بناي این فرض بر این است .عنوان یک امر طبیعی یاد شده است آن به

، گرایش به آدمی به ودیعه گذاشته شدههاي فیزیکی و روحی در وجود  گیویژ

طور  به نیزکه با تشکیل خانواده آغاز گردیده ـ  ـ حیات و تشکیل زندگی جمعی

  .طبیعی در آدمی وجود دارد

 يوجود اعضا از جمله .اقامه شده است دالیل و شواهد متعددي امربراي این 

هاي روحانی و روانی که تنها با کنار  یژگیفیزیکی مقتضی زندگی مشترك و و

بر این گرایش داللت دارند و هر  ،یگر قرار گرفتن، امکان بروز و ظهور دارندیکد

ها ـ اعم از جسمانی  کدام از این ویژگی هاي طبیعی فعال شدن و بروز هر گاه زمینه
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لعمل نشان ا یا روحانی در یک فرایند و تابع قانونی نهادینه شده ـ مهیا شود، عکس

بیند و اگر صدایی  می ،که اگر چشم باز شود و به منظري بیفتدمانند این ؛دهد می

اگر همان چشم به جنس  همچنینشنود و  می ،بیاید و گوش مانعی نداشته باشد

کند و یا زمینه وحشتی  العمل روحی ـ روانی در فرد ایجاد می عکس، مخالف بیفتد

ها در بالیی طبیعی مانند  بار مرگ انسان رقتترسد و یا در حادثه  می ،پیش آید

ناخودآگاه در جهت کمک و یاري  ،زلزله، عواطف و احساسات او تحریک شده

  .کند ها حرکت میآن

 ،حاکم است آنبینی بر  پیشامکان  بوده وطبیعت قانونمند  اینکهاعتقاد به 

ارون، ش(نظمی و آشفتگی  نه بی ،است که بر طبیعت حاکم است یحکایت از نظم

زندگی طبیعت بررسی کننده  شناسی به عنوان یک علم جامعهبا این وصف، . )41

و   دکن میقانون طبیعی را فرض زیرا  ؛نیست ااجتماعی جوامع، از این قاعده مستثن

هاي متقابل اجتماعی،   نشها، ک دارد که بر روابط اجتماعی مثالً گروه اعتقاد راسخ

ها جزء طبیعتند و تابع  انسان. ز نظم حاکم استشدن و تضاد اجتماعی نی اجتماعی

براي نمونه . بینی شود تواند تجزیه، درك و پیش نظم و قواعدي هستند که می

پردازند، تقریباً همیشه یک نظام  هنگامی که افراد در جامعه به کنش متقابل می

ه اي از انتظارات براي هر کنشگر و دید مشترکی از واقعیت ک نابرابري، مجموعه

 ،شود اي صنعتی می یا هنگامی که جامعه. آوردند به وجود می ،شود فرهنگ نامیده می

و  .آید روندي نیرومند در جهت دوري از سنت و گرایش به فردگرایی به وجود می

هاي ستمدیده از آنچه گروه مسلط در جامعه  هنگامی که میزان انتظارات گروه یا

ر رود، شورش و سرکشی و حتی انقالب ه دهد فراتئخواهد ارا تواند یا می می

دهند که این الگوها در گذشته  ظاهراً مدارك و شواهد نشان می. یابد گسترش می

دهد  توان به شواهدي اشاره کرد که توضیح می خره میباأل. رخ داده و خواهند داد

کنند و چرا استثناها یا الگوهاي متفاوتی  که چه شرایطی به وقوع آنها کمک می

  )42، همان. (دارندوجود 
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  تبیین زندگی و قوانین اجتماعی در قرآن

هاي  ضمن طرح دیدگاه »جامعه در قرآن«در کتاب  آیت اهللا جوادي آملی

با  ،اجتماعی زیستن انسان و مروري بر دیدگاه عالمه طباطبایی دلیلمختلف درباره 

 :نویسد میه تحلیلی عقلی از زندگی اجتماعی ئارا

پر  همه همت اوتا  رشته است که معصوم باشد، و نه چون حیوانمانند ف انسان نه«

یکی حیثیت طبیعی که ذات اقدس : بلکه داراي دو جهت است، باشد ششکمکردن 

إِنِّی خَالقٌ بشَراً : دهد مسنون و گل و الي اسناد می إالهی آن را به طبیعت طین، حم

بشرى هستم که از گل   من آفریننده در واقع« ؛من صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ

 ،)28/حجر( »یافته، گرفته شده است شکل) بدبوى مانده(سیاه    اى که از گل خشکیده

نَفَخْت فیه  فَإِذَا سویتُه و: و دیگري حیثیت فطري او که مستلزم فرشته خویی است

مرتب نمودم و از روح خود در و هنگامى که او را « ؛من روحی فَقَعوا لَه ساجِدینَ

مستثمر  جنبه طبیعت انسان از). 72/ص(» .کنان درافتید او دمیدم، پس براى او سجده

اکبر  اما روح او مدنی بالفطره است و بین این دو گرایش همواره جهاد ،بالطبع است

ز گرایش به اجتماع غیر ا این ولی، پس انسان طبعاً باید در جامعه به سر برد. برپاست

 اصل زندگی جمعی انسانطلبی اوست، بنابراین  محوري و حق مداري، عدل قانون

طلبی مقتضاي فطرت  خواهی و حق ، عدللیکن متمدن بودنطبع اوست، مقتضاي 

 )44- 45آملی،  جوادي( ».اوست، نه طبع او

در بینش قرآنی این نکته مسلم است که پیدایش بشر در روي زمین با یک زن و 

ارتباط جنسی و و صورت زندگی خانوادگی آغاز شده  دم و حوا بهمرد به نام آ

هاي  آرامش و سکون، وابستگی خانوادگی و عوامل عاطفی و روانی، نخستین حلقه

 که چنان؛ بناي جامعه انسانی یعنی خانواده استکیل زیرها و تش ارتباط انسان

یاته أَنْ خَلَقَکُم من ومنْ آ :فرماید سوره روم می 21و  20خداوند در آیات شریفه 

ومنْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم منْ أَنفُسکُم أَزواجاً لِّتَسکُنُوا إِلَیها  *تُرَابٍ ثُم إِذَا أَنتُم بشَرٌ تَنتَشرُونَ

  .وجعلَ بینَکُم مودةً ورحمۀً إِنَّ فی ذلک لَآیات لقَومٍ یتَفَکَّرُونَ

ها از جهت استعدادها، مواهب جسمی، روحی،  ین اساس، تفاوت انسانبر ا

ریزي شده، امري طبیعی  عقلی و عاطفی که بر اساس قوانین جهان آفرینش پایه
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یگر نیازمند ساخته و آنان را به زندگی اجتماعی  یکداین امر افراد را به . است

 همچنین. سازد یکند و ضرورت آن را بیش از پیش برایشان نمایان م دعوت می

تدریج از آن مطلع  یابد و بشر به نیازهاي مختلف انسان که روز به روز افزایش می

گردد به طور طبیعی اجتماع پدید آمده را استقرار و  شود، همگی موجب می می

احد برخوردار نباشند و یا استحکام بخشد تا افراد ـ گرچه از روابط سببی و نسبی و

گوناگون منشعب شوند ـ نه تنها به اجتماعی زیستن تن ها و نژادهاي  تاز ملی

 .دهند، بلکه به آن استحکام بخشند و از متالشی شدن آن جلوگیري کنند

به عبارت دیگر، زندگی اجتماعی طرحی است در آفرینش انسان و با طبیعت 

 ،این شیوه زندگی گویی ریشه در اعماق جان بشر دارد. بشري او سرشته شده است

این گرایش به ، هاي انسانی باقی است ها و کشش که انسان تا با این ویژگی طوري به

 .یابد که آیات ذکر شده مؤید آن است سوي جامعه و حیات اجتماعی نیز تجلی می
  

 شناختی مطالعات جامعه تنوع قوانین در

اگر زندگی اجتماعی را براي جامعه امري طبیعی بدانیم، وجود قوانینی که بتواند 

وصف، با این  .آن را نظم بخشد نیز امري گریز ناپذیر خواهد بود يبین اجزا روابط

 شناسی یکی به ایستایی :پردازد این مقوله می مطالعه از دو منظر به ختیشنا مطالعات جامعه

به  که نظر از تطورات آن در طول تاریخ صرف، یا مطالعه اوضاع و احوال جامعه

شناسی  پویایی زمانی خاص توجه دارد، و دیگريساختمان و نظم جامعه در یک مقطع 

بررسی کارکردي  .که به مطالعه جامعه از وجه پویا و تطورات تاریخی آن نظر دارد

  .ي این نوع مطالعه استها ویژگیو تاریخی جامعه نیز از 

خاصی از وضع قوانین را ارائه  طبقه بندي ،شناختی بندي مطالعه جامعه این تقسیم

 .دکن به سه مورد از آنها اشاره مید مصباح یزدي استا که دهد می
  

 ها مبتنی بر فرهنگ قوانین -1

باشند و  هرچند افرادي چون دیوید هیوم و پیروان او اساساً منکر مطلق علیت می

قانونی اعم از طبیعی، زیستی، روانی و در نهایت اجتماعی  چبه وجود هیبدین سبب 

اشپنگلر و پیروان او، امور اجتماعی قانونمند  باور ندارند، لیکن در نظر کسانی چون
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اي پدیده  در این نگرش هر جامعه. اي قانون خاص خود را دارد است، اما هر جامعه

اي مشابهت ندارد و در نتیجه قوانین حاکم بر  فرد است که با هیچ جامعه منحصربه

امعه را به طور عمده قوام ج اینان به. یکی با قوانین حاکم بر دیگري متفاوت است

هاست که  این فرهنگ و این ارزش ؛ها دانند و قوام فرهنگ را به ارزش فرهنگ آن می

 )131مصباح یزدي، ( .سازد جامعه را داراي هویت و قوانین ویژه می

 اشتراك قوانین در یک دوره تاریخی -2

داراي  ،برند سر می گروهی معتقدند که همه جوامعی که در یک دوره تاریخی به

در واقع از . ین مشترکند که با قوانین جوامع در دوره تاریخی دیگر فرق دارندقوان

رود که  اي به مرحله دیگر می اي در سیر تاریخی خود از مرحله این منظر هر جامعه

لیکن هر مرحله داراي قوانین ویژه ، هر مرحله نسبت به دیگري ذاتاً اختالف دارد

ل از جامعه، اعتقاد به تغییرات اساسی در هاي این گونه تحلی از ویژگی. خود است

اي به مرحله دیگر را فراهم  طول تاریخ جوامع است که زمینه انتقال از مرحله

 )132 ،همان. (سازد می

  

 قوانین جاودانه -3

بر اساس این نگرش، اساساً همه امور و شؤون اجتماعی و نمودهاي جمعی، 

هاي افراد بشري و  و امیدها و اندیشهها، بیم  ها، هدف العمل ها و عکس نتیجه عمل

هایی است که او خود به وجود آورده و نگهبانی کرده است و چون  حاصل سنت

ها را از میان  نباید انتظار داشت که همه قواعد و نظام ،طبیعت او تقریباً ثابت است

ها و قوانین  نظام رو ازاینبردارد و قوانین کامالً جدیدي را جایگزین نماید، 

هاي مختلف تفاوتی پیدا  تماعی جاودانه و تغییر ناپذیرند و در زمان و مکاناج

  )134، همان(. شبیه قوانین طبیعی که زمان و مکان در او اثر ندارد ؛کنند نمی

  

 قانون و سنت تعریف لغوي و اصطالحی

کش، اصل، رسم و آیین  معناي خط اي سریانی است که در لغت به واژه »قانون«

اي که  و در اصطالح حقوق، عبارت است از قاعده) 570جادي، س(آمده است 
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ی، قابل رابطه علّ. )517جعفري لنگرودي، (کنند  گذار تصویب می مراجع قانون

که اعتبار آنان با مشاهدات را هاي اجتماعی  پذیر و منظم بین پدیده بینی تکرار، پیش

اصول متعارف که اموري قوانین اجتماعی از  .گویندقانون مکرر سنجیده شده باشد، 

گاه موجبات پیدایی که خود بدیهی و از نظر منطقی حائز ارزشند و ارزشی  بهخود

د، مورد کن میوفاق بین فرد و جامعه و در نهایت یک یک افراد را با یکدیگر فراهم 

 )709ساروخانی، ( .توجه ویلیامز قرار گرفته است

یکی در  :رود ه به کار میقانون در دو عرص توان گفت می بندي در یک جمع

اي است که صراحت  قانون اعتباري مفاد جمله. امور اعتباري و دیگري امور واقعی

و قانون حقیقی یا واقعی  ،مانند لزوم رانندگی از سمت راست ؛در امر یا نهی دارد

مانند قوانین موجود در علم  ؛حکایت از یک ارتباط نفس االمري و واقعی دارد

 :شوند قوانین حقیقی خود به سه گروه تقسیم می. ریاضیاتفیزیک، شیمی و 

هاي ملموس و  شوند و از پدیده قوانین علمی که از مفاهیم ماهوي تشکیل می .1

 .مانند قوانین فیزیکی ؛گویند خارجی سخن می

خدا «مثل مفاد عبارت  ؛اند قوانین فلسفی که از مفاهیم فلسفی ساخته شده .2

 .»وجود دارد

هاي ذهنی  باره صورتاز مفاهیم منطقی ساخته شده و در منطقی کهقوانین  .3

به موجبه بودن صغري و  ،منتج بودن شکل اول قیاس اینکهمانند  ؛گوید سخن می

 )121ـ114 مصباح یزدي،( .کلی بودن کبري است

معناي روش، راه، طریقه، طبیعت، سیره و  اي است که از نظر لغت به واژه »سنت«

و در اصطالح داراي معانی ) »سنت«واژه  ،مجمع البحرین(شریعت آمده است 

 .با مفهوم قانون هم معناست ،متعددي است که بر اساس دو تعریف زیر

 کند هایی که خداوند متعال، امور عالم و آدم را بر پایه آنها تدبیر و اداره می روش .1

 .ذیري استتخلف ناپذیري و تبدیل ناپ ،هاي آن و از ویژگی) 425مصباح یزدي، (

شود، در  آنچه در اصطالح فلسفه به نام نظام جهان و قانون اسباب خوانده می .2

 )135مطهري، . (شود سنت الهی نامیده می ،زبان دین
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 مفهوم قانون و سنت در قرآن

لیکن با مراجعه به قراین و سیاق ، کریم تعبیر قانون وجود ندارد هرچند در قرآن

کار رفته است،  متعدد در قرآن بهطور  بهمفهوم سنت که هاي  آیات و دقت در کاربرد

عمران  سوره آل 137که در آیه  چنان. یکسانی آن با مفهوم قانون قابل برداشت است

قَد خَلَت منْ قَبلکُم سنَنٌ فَسیرُوا فی الْأَرضِ فَانْظُروا کَیف کانَ عاقبۀُ : بیان شده است

  . الْمکَذِّبین

ها و قوانین تاریخ تأکید دارد، و هم بر پیگیري و پژوهش حوادث  هم بر سنتاین آیه 

و رویدادهاي تاریخی به منظور کشف و استخراج آن سنن و قوانین و عبرت گرفتن از آن 

هاي اجتماعی و فلسفه تاریخ در مکتب  سنت صدر،(کند  حوادث و رویدادها پافشاري می

به قوانین  ،هاي الهی در تدبیر جوامع از سنت برخی نویسندگان رو ازاین). 95 قرآن،

 .کنند شناختی قرآن تعبیر می جامعه

  

 در قرآنساختار قوانین اجتماعی 

هاي مختلف قوانین در قرآن انجام  گونه از صورت سهمناسب است تا تأملی در 

 .گیرد تا ابعاد دیگر بحث در این زمینه روشن شود

هایی که شکل و  یم عبارت است از گزارهاولین گونه از قوانین در قرآن کر .1

ها در عرصه  قیافه قضیه شرطیه را داراست و بین دو پدیده یا دو مجموعه از پدیده

  .کند اجتماع ارتباط برقرار می

کاري به میزان تحقق یا عدم تحقق شرط ندارد و نیز به ما  این قانون اساساً

مطلبی که قانون مذکور در  تنها .که شرط الزم حاصل شد یا نشد دهد میاطالع ن

 شود نمی جدانتیجه و جزاي شرط از خود شرط  این است که ،گذارد اختیار ما می

اي باشد که  کننده قوانین جاودانه تواند تداعی این شکل از قانون می. )143همان، (

  .اند شان بدان اشاره کرده بندي استاد مصباح در تقسیم

توان به قانون  شود که می فراوان یافت می در قوانین طبیعی نیز از این نمونه

از آن دسته آیاتی که در این قالب . جوش آب اشاره کردنقطه درجه حرارت 

یغَیرُ ما بِقَومٍ  إِنَّ اللَّه الَ ؛گنجد، آیه مربوط به تغییر سرنوشت اقوام و جوامع است می
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در این آیه شریفه بین تغییر محتواي باطنی انسان  .)11/رعد( یغَیرُوا ما بِأَنفُسهِم  حتَّى

و تغییر وضعیت ظاهري او پیوند وجود دارد، به این معنا که هرگاه در باطن مردم 

ها نیز تغییر ي و اعتبار جهانی آندر بناي ظاهري آنان و کیان ماد ،تغییري ایجاد شد

  .آید پدید می

استَقَاموا علَى الطَّرِیقَۀِ  لَوِ و أَنْ :سوره مبارکه جن است 16نمونه دیگر آیه 

وإِذَا أَردنَا أَن نُّهلک قَرْیۀً : نیز آمده است 16در سوره اسراء آیه . لَأَسقَینَاهم ماء غَدقاً

هاي تاریخ در  سنت، صدر(. أَمرْنَا متْرَفیها فَفَسقُوا فیها فَحقَّ علَیها الْقَولُ فَدمرْنَاها تَدمیراً

 )72-75 ،قرآن

اعطاي آب فراوان منوط به ماندن در راه مستقیم است و در آیه سوره جن آیه  در

زدگان  یکی اوامري که به فاسقان و رفاه :هم دو چیز به هم مرتبط شده است یگرد

 .و دیگري امر هالکت و انحالل جامعه ،کنند جامعه متوجه است و آنها مخالفت می

به این معنا  ؛هاي انسان سروکار دارند نعطف یا قوانینی که با گرایشقوانین م .2

ولی در ، که الزم نیست هر قانون و سنتی اساساً در هیچ مقطعی قابل معارضه نباشد

عنوان  توان به قانون گرایش به دین که به از این نمونه می. نهایت حاکم خواهد شد

فطْرَت اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها  :کرد ، اشارهسنتی در نهان و طبیعت بشر نهاده شده

 از ویژگی. )30/روم( یعلَمونَ الَ تَبدیلَ لخَلْقِ اللَّه ذلک الدینُ الْقَیم ولکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ

مخالفت  ،لیکن در نهایت ،ستمخالفت و مبارزه موقت با آنها امکان ،ها این گرایش

انجامد که این خود حکایت از  سازگاري با آن به نابودي و انحراف قطعی میو نا

  .صورت دیگري از قانونمندي است

دین و قوانین حاکم بر آن در این دسته  که محمد باقر صدر بر این باورند شهید

ولی  ،مدت ممکن است ن در کوتاهآگیرد که اگر چه رقابت و مبارزه با  قرار می

هاي  سنت، صدر( .پذیر نیست رت درازمدت و وسیع امکانصو جویی به رقابت

  )161اجتماعی و فلسفه تاریخ در مکتب قرآن، 

د کاري انجام توان میقضایاي قطعی و عملی که آدمی در چنین مواضعی ن .3

زیرا قضیه به صورت شرطیه بیان ؛ دهد یا بتواند شرایط را دگرگون و یا تعدیل کند

 .وصول استبلکه قطعی و محقق ال ،نشده
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 در قرآن اجتماعیقوانین مختصات 

در هایی مشترك و  قوانین در هر محدوده، شرایط و موضوعی معموالً ویژگی

ها  شناختی در قرآن نیز از این ویژگی اختصاصی دارند که قوانین جامعه برخی موارد

ت و سازگاري آن با آزادي توان به کلی  هاي عمومی می  یژگیاز و. نیستند امستثن

 .ها اشاره کردتوان به الهی بودن آن صاصی میهاي اخت انسان و از ویژگی

به این معنا که بیانگر روابطی اتفاقی و  ؛اند قوانین کلی و داراي عمومیت .1

قرآن کریم با . کورانه نیستند و در نتیجه، وضعی ثابت و غیر قابل تخلف دارندکور

اساساً به این قوانین  ،مومیت آنهات و عفراوان بر روي این قوانین و کلی پافشاري

انگیزد تا مسائل  میافراد، احساسی عمیق و ژرف را بر جنبه علمی داده و در

آنها  ،اجتماعی خود و تاریخ آن را با بصیرت و آگاهی دنبال کنند و با همین آگاهی

 اللَّه تَحوِیالً  ن تَجِد لسنَّتبدیالً ولَتَفَلَن تَجِد لسنَّت اللَّه  :فرماید رو می اینرا بپذیرند، از

 ).77/اسراء( تَجِد لسنَّتنَا تَحوِیالً الَ سنَّۀَ من قَد أَرسلْنَا قَبلَک من رسلنَا و، )43/فاطر(

ما را به خصوصیت استمرار ) 62/و احزاب 34/انعام(این دسته آیات و نظایر آن 

در . دهد اي علمی می سازد و به آن نیز جنبه اقف میشناختی و ت قوانین جامعهو کلی

 ،کنند اآیاتی دیگر، کسانی را که سعی دارند به نوعی خود را از این قانون مستثن

أَم حسبتُم أَنْ تَدخُلُوا الْجنَّۀَ ولَما یأْتکُم مثَلُ الَّذینَ خَلَوا منْ  :فرماید مذمت نموده و می

سم کُملأَالقَب رُ اللَّهتَى نَصم هعنُوا مینَ آمالَّذولُ وقُولَ الرَّستَّى یلْزِلُوا حزو الضَّرَّاءو اءأْسالْب متْه 

قَرِیب رَ اللَّه214 /بقره( إِنَّ نَص.( 

در برخی . قوانین جامعه شناختی با آزادي و اراده انسان سازگار است .2

، قانونمندي جامعه پندار نادرستی را موجب ) ماتریالیستیش مانند نگر(ها  اندیشه

نوعی تعارض بین این قانونمندي و اراده آزاد انسان توهم  ،شده که بر اساس آن

قرآن کریم بر این حقیقیت تأکید و توجه نموده است که مرکز رو  ازاین .شده است

گذارد، اراده  میو کانون حوادث و قضایایی که یکی بعد از دیگري بر این جهان 

 ؛)76- 78 ،هاي تاریخ در قرآن سنت، صدر( .انسان است

 )59/کهف( أَهلَکْنَاهم لَما ظَلَموا وجعلْنَا لمهلکهِم موعداً  وتلْک الْقُرَى

 )16/جن( استَقَاموا علَى الطَّرِیقَۀِ لَأَسقَینَاهم ماء غَدقاً و أَنْ لَوِ
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 ).11/رعد( یغَیرُوا ما بِأَنفُسهِم  اللَّه الَیغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّىإِنَّ 

ظلم از روي اراده و ماندن در مسیر از سر اختیار و باالخره خواستار تغییر از 

سازي  عنوان عواملی است که نقش اراده و اختیار انسان را در زمینه به ،شدن درون

با مالحظه این . دهد در این دسته آیات نشان میخاص قانون و سنت یک جریان 

هاي تاریخی فراتر از اختیار  شود که چگونه سنت خوبی معلوم می به ،دسته از آیات

زیرا خداوند هرگونه تغییر  ؛گذرد انسان نیست، بلکه همه از زیر دست انسان می

ت را مطلوبی در زندگی انسان را به دست خود او سپرده و هرگاه ملتی راه راس

  .سازد مند می از زندگی خوش بهره تعقیب کند، خداوند او را

آزادي و انتخاب و  ،سازد تا انسان توجه به این اصل، موقعیت مثبتی را فراهم می

 بنابراین مسأله آزادي انسان ـ در ترسیمی که قرآن. تصمیم آزاد خود را نشان دهد

ولیت خود ؤکند و میزان مس می کریم نسبت به سنن و قوانین دارد ـ نقش اساسی ایفا

 .دهد را در ساختن جامعه نشان می

ي اختصاصی این دسته از قوانین ها ویژگی از اجتماعی الهی بودن قوانین .3

واسطه از خداي  و بی طور مستقیم بهمراد از الهی این نیست که فعل خاص  .است

طبیعی و عادي ل بسیاري اعم از یمتعال صادر شود، بلکه ممکن است اسباب و وسا

و فوق طبیعی و غیبی، در کار آمده باشد و در عین حال به خداي متعال منسوب 

فته است، یا ر قرآن کریم واژه سنت و سنن به کاردر ي که ردارو در مو ایناز .شود

 23غافر و  85احزاب،  62و  38مانند آیات  ؛طور مستقیم منتسب به خداست به

در حقیقت در موارد اول ناظر . منتسب استخداوند  مستقیم بهطور غیر و یا به ،فتح

اطالق  )ها جوامع و حکومت(ار و در موارد دوم به محل اجراي سنن ذگ به سنت

  )426، یزدي مصباح. (گردیده است

 :توان گفت با توجه به این مطالب می

نه جبر تاریخ و  ،اند قانونمندي حاکم بر جوامع، ضوابط و قوانینی الهی) الف

 .محیط
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یا  ها بودن سنن و قوانین به این معناست که مجموعه علت و معلول الهی) ب

اوست که تدبیر و اراده خود را به  یا و ،شوند به خداوند ختم می طور مستقیم به

 .کند صورت این ضوابط و در قالب این قواعد اعمال می

اراده  این قوانین همچون قوانین طبیعی در طول اراده الهی است و در قلمرو) ج

 .کنند او عمل می

  

 شناختی در قرآن شرایط تحقق قوانین جامعه

ی تحت هاي طبیعی و انسان گونه که در مباحث مقدماتی آمد، تمام پدیده همان

طور قطع از عوامل و  بهبدین جهت یت هستند و سیطره قانون، همه درگیر عل

ید صدر در کتاب گونه که شه همان .شرایط تحقق قوانین، تابعیت از این سنت است

هاي اجتماعی و تاریخی در  تفسیر موضوعی خود یادآور شده است، امتیاز پدیده

اي دارند که  ها عالوه بر آن، عالمت ویژه جوامع بشري این است که این پدیده

به این معنا که حرکت و مسیر آن در جامعه  ؛با هدف آنهاعبارت است از پیوند 

جز علت فاعلی، علت غایی  هب ،فالسفه تعبیربه رسیدن به یک مقصود است و براي 

اش را  در همه جا جوش آمدن آب بر اثر حرارت، علتش را و گذشته. هم دارد

هیچ وجه ناظر به نتیجه کارش نیست و تا زمانی که اصطالحاً به  ولی به ،همراه دارد

هدفدار در صورتی که کار  ،تواند ناظر به هدف باشد شکل کار انسانی در نیاید، نمی

هدفی است که هنگام  ،انسان مشتمل بر پیوندي است غیر از پیوند با علت و آن

کند که هدف  تفاوت هم نمی ؛خواهد بعداً محقق شود عمل موجود نیست و می

در تحت  لزوماً ،که هدف داشته باشدهم از طرفی هر عملی . صالح باشد یا فساد

رد و آن عبارت است از جنبه بلکه شرط دیگري دا ،گنجد قوانین اجتماعی نمی

اي  گونه در اینجا جامعه به .در واقع زمینه فعل باید اجتماعی باشد. اجتماعی عمل

آن را  ،علت مادي عمل است و ساحتی است که عمل را از بعد فردي خارج کرده

 )152، کرمی فریدنی. (دهد در سطح باالیی گسترش می
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 شناختی در قرآن قوانین جامعهکارکرد 

 هاي اجتماعی تعمیم آثار کنش -1

یافته تربیتی رسمی یا غیر  ، نظام سازمانجامعه هاي اختصاصیکارکردیکی از 

و نتیجه چنین فرایندي  شود پذیري محقق می رسمی است که از طریق فرایند جامعه

افراد جامعه عملی خاص صورت پذیرد، آثار  بیشتراین است که هرگاه از همه یا 

و : فرماید قرآن کریم می .شود همه افراد جامعه را دامنگیر می ،خوب و بد آن عمل

 ).96/اعراف( آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنا علَیهِم برَکات منَ السماء و الْأَرضِ  لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى

را معادل با  )تقوا( داري نگهگرفته و خودپذیري دینی  اگر ایمان را معادل جامعه

ی و زمینی مانند نزول برکات آسماننتیجه آن نزول  ،ارت اجتماعی تفسیر کنیمنظ

محصوالت کشاورزي و  افزایشهاي آسمانی،  هنگام، فراوانی بارشسودمند و ب

دامپروري و دفع آفات از آنها، صحت و سالمت بدنی، آسایش و آرامش روحی و 

  . شود می آنهاامنیت اجتماعی بر 

 واتَّقُوا فتْنَۀً الَ :اشاره دارداین گونه دیگري  آیه شریفهبه عکس این قضیه نیز 

  )25/انفال( تُصیبنَّ الَّذینَ ظَلَموا منکُم خَاصۀً

بلکه (د رس ه دارید که فقط به کسانى از شما که ستم کردند، نمىااى نگ فتنه] بال و[خودتان را از «

 ».)گیرد همه را فرا مى

 ،شوند اید، گرفتار فتنه نمی  انی از شما که ستم کردهبترسید که فقط کس !آري

 .گیرد بر میها را نیز در ناکرده ستم ،بلکه فتنه

بیانگر یک ارتباط حقیقی و تکوینی از قوانینی است که اختصاص به  نیز این قانون

خوبی قابل  همگانی بودن آن به ،بلکه به فلسفه آن که بنگریم، یک قوم و گروه ندارد

 بنابراین با. توان عمومیت آن را براي دیگر جوامع ترسیم نمود و می ستبرداشت ا

به یک رشته از قوانین تکوینی و تشریعی مشترك  ،کریم نگاهی اجمالی به آیات قرآن

  .توان قابلیت تعمیم را از آن استنتاج کرد یابیم که می دست می بین همه جوامع
  

 گیري عبرت -2

ورتی ممکن و مفید است که یک واقعه و صتنها در آموزي دستور به عبرت

بلکه ، فرد و متعلق به یک جامعه خاص نباشد اي منحصربه پدیده ،حقیقت تاریخی
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معلوم است که از رو  ازاینها را داشته باشد،  قابلیت تکرار در دیگر جوامع و زمان

وجوه اشتراك فراوانی بین گذشتگان و آیندگان وجود دارد که  ،قرآن کریمنگاه 

بدین  .سازد پذیر و مفید می آموزي آیندگان از سرنوشت گذشتگان را امکان رتعب

لَقَد کَانَ فی قَصصهِم عبرَةٌ  :دکن میبه این مهم چنین اشاره مختلف در آیات سبب 

إِنَّ فی ذلک لَعبرَةً لمن : فرماید و یا در آیه دیگري می). 111/یوسف( الُولی الْأَلْبابِ

26/نازعات( خْشَىی.(  

سوره حشر، حکایت از  2آل عمران و آیه  13آیات فوق و آیات دیگري مانند آیه 

کند که قوانین اجتماعی به دلیل حیثیت عمومی آن و اشتراك ماهوي  این معنا می

تواند جنبه پندگیري داشته و آحاد جوامع با  جوامع، گذشته، حال و آینده آن می

  .وخیزهاي آن را موجب شوند ینه پیشرفت و جلوگیري از افتگیري متناسب، زم بهره

از . مورد توجه قرار گیرند دیگر در این زمینه مناسب است تا برخی از آیات

قرآن کریم از . آموزي دارد جمله آیاتی که دعوت به سیر و سفر در زمین و عبرت

خود آگاهی نموده تا نسبت به سرانجام مردم قبل از  مردم به سیر در زمین دعوت

هاي اقوام مانند قدرت،  که اشاره به برخی دارایی یمل در آیاتأخصوص با ت به، یابند

مانعی از  آنهالیکن  ،داند می آنهاهاي  قوت و امکانات بیشتر کرده و آن را از ویژگی

به تأمل و  ،ها رغم آن ویژگی بهحاکم بر کل جوامع نیستند که قرآن  اجتماعی قوانین

 ؛کند شت آنها دعوت میدبر در سرگذت

لِ الْقُرَى ونْ أَههِم می إِلَیاالً نُوحإِلَّا رِج کلن قَبلْنَا مسا أَرنظُرُوا   مضِ فَیی الْأَریرُوا فسی أَفَلَم

هِملن قَبینَ مۀُ الَّذباقکَانَ ع ف108/یوسف( ...کَی( 

ضِ فَیی الْأَریرُوا فسی لَم أَوهِملن قَبینَ مۀُ الَّذباقکَانَ ع ف9/ روم( نظُرُوا کَی( 

و منْهکَانُوا أَکْثَرَ م هِملن قَبینَ مۀُ الَّذباقکَانَ ع فنظُرُوا کَیضِ فَیی الْأَریرُوا فسی أَفَلَم  أَشَد

  ).28/غافر( کَانُوا یکْسبونَعنْهم ما   قُوةً وآثَاراً فی الْأَرضِ فَما أَغْنَى

اما با لحن دیگري دعوت  ،آموزي ، به همین عبرتاتآی در دیگر قرآن کریم

 کنندگان را بنگرید نماید که در سرگذشت گذشتگان بیندیشید و عاقبت تکذیب می

 .)زخرف 25نحل،  36انعام،  11عمران،  آل 137آیات (
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معناي تفکر و تأمل در  بهاز آیات، در این دسته  »در زمین سیر«اصطالح قرآنی 

اگر اینکه  حال ،است آموزي و پنداندوزي منظور عبرت وقایع و حوادث تاریخی به

خداوند  ،فرد بود و ربطی به سایر جوامع نداشت اي منحصربه اي پدیده هر واقعه

 .کرد اندیشی در آن نمی حکیم دعوت به ژرف

جوامعی که آیات الهی را  :است قطعی اجتماعی این قانون قرآن کریماز نگاه 

شوند،  رشان مشرك میبیشتکنند و یا  کنند یا بزهکاري پیشه می تکذیب می

پذیر نیست و کلیت  و این قانون الهی استثنا ،سرنوشت مطلوبی نخواهند داشت

 .است و این سرّ اصلی استفاده از تأمل در سرنوشت گذشتگان ،دارد

  

 گیري نتیجه

دگاه قرآن کریم و مسأله قانونمندي جوامع در دیدگاه همانی در دی نوعی این

ها، شرایط، عوامل تحقق و اظهار  جود دارد که با توجه به ویژگی شناسی و جامعه

و  شود وجود چنین قوانینی در نگاه قرآن کریم، جامعیت قرآن در این نگاه ثابت می

صلی شکل گیري عنوان بستر ا بلکه نشانگر عمق دیدگاه قرآن و توجه به جامعه به

این قانونمندي عالوه بر . هاي آن جهانی است رفتارها و وابستگی آن به ارزیابی

گیري  مادي است، هدف و جهت جهان اینکه جنبه این جهانی دارد و بستر آن در

دیگر است که بیان چنین تبیینی در قدرت و آن به سمت امور غیر مادي و جهان 

نگري قرآن به مسائل جامعه  ید نوعی جامعشناسی نیست که خود نو توان جامعه

  .هاي حاکم بر رفتارها، به صورتی اعجازگونه است بشري و تحلیل قواعد و قالب

در این نگاه ضمن تأکید بر حیات اجتماعی بشر و وجود غیرقابل انکار جامعه 

توان از نگاه قرآن  بشري با تمام روابط و عناصر تشکیل دهنده آن، قوانینی را می

، هاي عمومی قوانین برخوردار است م براي آن اثبات نمود که نه تنها از ویژگیکری

تواند دریچه نو و کارآمدي  بلکه ویژگی الهی بودن و قطعیت و استثناناپذیري آن می

را در عرصه مطالعات علل و عوامل قانونمندي تاریخ و جامعه با نگرشی نو و 

  .بسیار مترقیانه باز نماید
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 :منابع و مآخذ

 .ش1384نشر گنج دانش، تهران، ، ترمینولوژي حقوق ؛جعفري لنگرودي، محمد جعفر .1

، بوستان کتاب ،قم ،)ها فرض ها و پیش بنیان چیستی،( تفسیر موضوعی ؛سید هدایت جلیلی، .2

 .ش1387

  .ش1388، قم، نشر اسراء، جامعه در قرآن ؛جوادي آملی، عبداهللا .3

، مرکز ، قمهج و االتجاهات التفسیریه للقرآندروس فی المنا ؛رضایی اصفهانی، محمد علی .4

 .ش1383، جهانی علوم اسالمی

  .ش1370سسه کیهان، ؤ، تهران، چاپ مالمعارف علوم اجتماعی ةدایر ؛ساروخانی، باقر .5

 .ش1375، تهران، نشر امیرکبیر، فرهنگ علوم فلسفی و کالمی ؛، جعفريسجاد .6

منوچهر صبوري، تهران، نشر  :جمه، ترده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی ؛شارون، جوئل .7

 .ش1386نی، 

حسین  :، ترجمهماعی و فلسفه تاریخ در مکتب قرآنتهاي اج سنت ؛محمد باقر، صدر .8

  .1369منوچهري، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 

 .ش1376قم، نشر دفتر تبلیغات،  ،هاي تاریخ در قرآن سنت ــــــــــــــ ؛ .9

  .ق1395ۀ المرتضویه، هران، المکتب، تمجمع البحرین ؛طریحی، فخرالدین محمد .10

 .ش1385، قم، نسیم انتظار، ها از دیدگاه قرآن ظهور و سقوط تمدن ؛کرمی فریدنی، علی .11

  .ش1375، طرح نو، ، تهرانهرمنوتیک، کتاب و سنت محمد ؛ مجتهد شبستري، .12
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