
 

 

 
 
 

 
 تفسیر اجتماعی قرآن درآمدي بر

«در قرآن یاجتماع ینقوان یتماه»مطالعه موردي 
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 سید علی نقی ایازی
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 . 11/8/1231: تأييد تاريخ ،32/6/1231: دريافت تاريخ  

 :چكیده
 ،به این فراخور .تفسیر اجتماعی است مبتنی بر ی از رویکردهای مطالعه آیات قرآنیک

اهمیت چنین . مباحث مفسران در ادوار مختلف و با تنوع سالیق در تفاسیر وجود دارد
 .کند یشناسی و تفسیر را مضاعف م ای دانش جامعه ضرورت مطالعه میان رشته ،رویکردی

بازسازی علوم انسانی با رویکرد قرآنی و بهره وافر  ،با این وصف، هدف از نگارش این مقاله
که در بین جوامع انسانی جاری باشد  های این کتاب آسمانی در روابط انسان می از آموزه

 شناسی ای دانش جامعه لعه میان رشتهمطاکلیتی از در این مقاله ابتدا به  ،بر این اساس .است
 و مشخصاً لعه موردی در این زمینه صورت گرفتهمطا ،و در ادامه هشدپرداخته قرآن و تفسیر 

بررسی ساختاری  ،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
آن از منظر قرآن و بررسی کارکردی این دسته از قوانین از منظر قرآن بحث و  شرایط تحقق

 .شود میبررسی 
 

 :ها كلیدواژه
  ساختار/ کارکرد /اجتماعی قوانین /تبیین زندگی اجتماعی/ تفسیر اجتماعی
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 مقدمه
بر موضوعي خاص، روشي در تفسير آيات قرآن کريم  تفسير علمي و مبتني

بين مسلمانان رواج داشته و سابقه آن به قرن دوم هجري باز  است که از ديرباز در
هاي  زمان با رشد چشمگير دانش در حوزه وجود چنين سبک تفسيري هم. گردد مي

مختلف فهم بشري، مورد توجه مضاعف مفسران قرار گرفت تا به مطالعه 
 .هايي داشت، بپردازند پوشاني هاي اين دسته از علوم که با کتاب وحي هم گزاره

تا توافقات نظريات  رو تالش طرفداران اين سبک تفسيري بر اين بود ازاين
و نسبت به  مورد تحليل قرار دهند علمي را با آنچه در کتاب وحي وجود داشت،

علمي استخراج هاي  و گزاره به نقد عالمانه آن پرداخته ،مواردي که اختالف نظر بود
 :بر اين اساس در تعريف تفسير موضوعي چنين آمده است. کنند

مند پاسخی از قرآن، در  تفسیر موضوعی کوششی است بشری در فهم روش»
سایه گردآوری ـ مبتنی بر تئوری ـ آیات، به مسائل و موضوعات زنده عملی و 

رود  عی ـ که انتظار مینظری ـ برخاسته از معارف بشری و احوال حیات جم
 (341جلیلی، )« .قرآن، سخن حقی در آن باره دارد

وچون از مقوله فهم و  ،تفسير اجتماعي قرآن برگرفته از اين سبک تفسيري است
شناسي درباره آن بحث  در علم جامعه ،اي اجتماعي دارد دانش بشري بوده و صبغه

 . شود مي
 دانش باشد رکيبي از فرهنگ وتواند ت خصوصيت تفهمي اين سبک تفسيري مي

ويژه در دوران  که بر اساس فضاي اجتماعي حاکم بر مفسر شکل گرفته است، به
شناسي معرفت از ديگر  معاصر با طرح مباحث دانش هرمونتيک از يک سو و جامعه

ها و انتظارات فرد در فهم از يک متن  چگونه فرض که شود سو، اين نکته روشن مي
هاي  کنيم که چگونه شناخت براين امروزه اين نکته را بهتر درک ميبنا .گذارد اثر مي

 .دهد ميو نظريات او را جهت  گذاشتهپيشين مفسر در فهم او از قرآن اثر 
هاي دقيق خود درباره تفسير و فهم متون، به پنج  دانشمندان هرمنوتيک با بررسي

دهند، توجه  مي له اصلي که مقدمات و مقومات تفسير و فهم متون را تشکيلأمس
دور ) دانسته مفسر فهم يا پيش پيش -1 :له عبارت است ازأاين پنج مس .اند کرده
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هاي وي از  پرسش -2 عاليق و انتظارات هدايت کننده مفسر، -3 ،(هرمنوتيکي
عنوان  به «واحد» عنوان يک تشخيص مرکز معناي متن و تفسير متن به -1 تاريخ،

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

 جایگاه پیش فهم مفسر در تفسیر اجتماعی
ي مفسر در تفسير قابل مالحظه است، ها در خصوص اين اصل که پيش دانسته

آبشخور اين تعارض به  .در بين انديشمندان اين نحله فکري تعارضي وجود دارد
که تفسير را نتيجه استخراج کساني  .دسته فکري به تفسير است نوع نگاه اين دو

تواند بنا به  ميهاي مفسرين  فهم دانند، بر اين باورند که پيش ميلف متن ؤهدف م
که در برخي مواقع اين  داراي طيف وسيعي باشد ،ي ايشانياحوال و شرايط اقتضا

اين دسته از رو  ازاينلف فراهم آورد، ؤهايي را با ديدگاه م تواند مغايرت ميوضعيت 
بايد هم  لف راه پيدا کند،ؤبراي اينکه مفسر به دنياي ذهني م معتقدندپردازان  نظريه

لف شريک سازد ؤو هم خود را در ذهنيت م ،به معاني الفاظ متن توجه داشته باشد
 (111 ،نصري. )اي با گفتمان او آشنا شود گونه و به

ر راه تفسيکه  پردازان بر اين باورند اين در حالي است که دسته دوم نظريه
لف امر ضروري ؤورود به ذهنيت م بدين سبب .کند ميلف دنبال ؤجدايي از نيت م

توان  ميهاي متنوعي هستند،  فهم نيست، بلکه به تعداد مفسرين که داراي پيش
 .تفاسير گوناگوني ارائه داد

هايي در صدد است تا به نيت  فرض با توجه به پيش مورد نظرتفسير اجتماعي 
از جمله اينکه مفسر ؛ نيازمند وجود شرايط متعددي استرو  زاين، الف پي ببردؤم

قرآن ويژه مردمان يک عصر نيست و براي » :که کيد داردأفرض ت بر اين پيش
کند  ميبر اين اساس مفسر سعي  .کند ميها در هر زمان راه هدايت را روشن  انسان

ها و  لشآيات قرآن را بر متن واقعيت عرضه و پاسخ قرآن را در مورد چا
 (382 رضايي اصفهاني،) «.هاي زمان استخراج کند پرسش
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در  هاي اجتماعي در قرآن مقتضي است تا بتوان از آن خصوصيت وجود پيام
من وحي » ،که عالمه فضل اهلل در مقدمه تفسيرش چنان .متن زندگي بهره جست

 :نويسد مي، چنين «القرآن
ی خود منجمد شود، بلکه قرآن کتابی لغوی نیست تا در همان معنای لغو»

از همین رو . کلماتی است که در فضاهای روحی و فکری در حرکت است
برخورد ما با آیات آن مانند برخورد با متون ادبی مجردی نیست که دور از 

 (3/52 فضل اهلل،)« .کند فضای واقعیت و تنها در اندیشه محض حرکت می
 

 خصوصیت اجتماعی تفسیر
 .اين تفسير، تحول از ديدگاه فردي به اجتماعي استيکي ديگر از خصوصيات 

ها  ارزش ،ها، انحرافات اجتماعي کجروي عدالت اجتماعي، هايي چون آزادي، مقوله
 .شود ميطور کلي فرهنگ از اين دريچه بررسي  هو ب

 

 مطالعه موردی تفسیر اجتماعی
 زندگی اجتماعی طبیعت قانون مند

و  استآن از زواياي مختلف قابل بررسي  مربوط بهزندگي اجتماعي و قوانين 
آن را تحليل از يک منظر، طبيعي بودن زندگي اجتماعي و قوانين حاکم بر  توان مي
که از  آدمي استاجتماعي زيستن ي موجود و قابل دفاع، ها ديدگاهيکي از  .نمود
که  چنان :بناي اين فرض بر اين است .عنوان يک امر طبيعي ياد شده است آن به
، گرايش به آدمي به وديعه گذاشته شدههاي فيزيکي و روحي در وجود  گيويژ

طور  به نيزکه با تشکيل خانواده آغاز گرديده ـ  ـ حيات و تشکيل زندگي جمعي
 .طبيعي در آدمي وجود دارد

 يوجود اعضا از جمله .اقامه شده است داليل و شواهد متعددي امربراي اين 
هاي روحاني و رواني که تنها با کنار  يژگيفيزيکي مقتضي زندگي مشترک و و

بر اين گرايش داللت دارند و هر  ،يگر قرار گرفتن، امکان بروز و ظهور دارنديکد
ها ـ اعم از جسماني  کدام از اين ويژگي هاي طبيعي فعال شدن و بروز هر گاه زمينه
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لعمل نشان ا يا روحاني در يک فرايند و تابع قانوني نهادينه شده ـ مهيا شود، عکس
بيند و اگر صدايي  مي ،که اگر چشم باز شود و به منظري بيفتدمانند اين ؛دهد مي

اگر همان چشم به جنس  همچنينشنود و  مي ،بيايد و گوش مانعي نداشته باشد
کند و يا زمينه وحشتي  العمل روحي ـ رواني در فرد ايجاد مي عکس، مخالف بيفتد

ها در باليي طبيعي مانند  بار مرگ انسان رقتترسد و يا در حادثه  مي ،پيش آيد
ناخودآگاه در جهت کمک و ياري  ،زلزله، عواطف و احساسات او تحريک شده

 .کند ها حرکت ميآن
 ،حاکم است آنبيني بر  پيشامکان  بوده وطبيعت قانونمند  اينکهاعتقاد به 
ارون، ش)نظمي و آشفتگي  نه بي ،است که بر طبيعت حاکم است يحکايت از نظم

زندگي طبيعت بررسي کننده  شناسي به عنوان يک علم جامعهبا اين وصف، . (11
و   دکن ميقانون طبيعي را فرض زيرا  ؛نيست ااجتماعي جوامع، از اين قاعده مستثن

هاي متقابل اجتماعي،   نشها، ک دارد که بر روابط اجتماعي مثالً گروه اعتقاد راسخ
ها جزء طبيعتند و تابع  انسان. ز نظم حاکم استشدن و تضاد اجتماعي ني اجتماعي

براي نمونه . بيني شود تواند تجزيه، درک و پيش نظم و قواعدي هستند که مي
پردازند، تقريباً هميشه يک نظام  هنگامي که افراد در جامعه به کنش متقابل مي

ه اي از انتظارات براي هر کنشگر و ديد مشترکي از واقعيت ک نابرابري، مجموعه
 ،شود اي صنعتي مي يا هنگامي که جامعه. آوردند به وجود مي ،شود فرهنگ ناميده مي

و  .آيد روندي نيرومند در جهت دوري از سنت و گرايش به فردگرايي به وجود مي
هاي ستمديده از آنچه گروه مسلط در جامعه  هنگامي که ميزان انتظارات گروه يا
ر رود، شورش و سرکشي و حتي انقالب ه دهد فراتئخواهد ارا تواند يا مي مي

دهند که اين الگوها در گذشته  ظاهراً مدارک و شواهد نشان مي. يابد گسترش مي
دهد  توان به شواهدي اشاره کرد که توضيح مي خره ميباأل. رخ داده و خواهند داد

کنند و چرا استثناها يا الگوهاي متفاوتي  که چه شرايطي به وقوع آنها کمک مي
 (13، همان. )دارندوجود 
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 تبیین زندگی و قوانین اجتماعی در قرآن
هاي  ضمن طرح ديدگاه «جامعه در قرآن»در کتاب  آيت اهلل جوادي آملي

با  ،اجتماعي زيستن انسان و مروري بر ديدگاه عالمه طباطبايي دليلمختلف درباره 
 :نويسد ميه تحليلي عقلي از زندگي اجتماعي ئارا

پر  همه همت اوتا  رشته است که معصوم باشد، و نه چون حیوانمانند ف انسان نه»
یکی حیثیت طبیعی که ذات اقدس : بلکه دارای دو جهت است، باشد ششکمکردن 

إِنِّی خَالِقٌ بَشَراً : دهد مسنون و گل و الی اسناد می إالهی آن را به طبیعت طین، حم
بشرى هستم که از گِل   من آفریننده در واقع» ؛مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

 ،(5۲/حجر) «یافته، گرفته شده است شکل( بدبوى مانده)سیاهِ    ز گِلاى که ا خشکیده
نَفَخْتُ فِیهِ  فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ: و دیگری حیثیت فطری او که مستلزم فرشته خویی است

مرتب نمودم و از روح خود در و هنگامى که او را » ؛مِن رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ
مستثمر  جنبه طبیعت انسان از(. ۲5/ص) «.کنان درافتید ، پس براى او سجدهاو دمیدم

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  محوری و حق مداری، عدل قانون
طلبی مقتضای فطرت  خواهی و حق ، عدللیکن متمدن بودنطبع اوست، مقتضای 

 (44-42آملی،  جوادی) «.نه طبع او ،اوست

در بينش قرآني اين نکته مسلم است که پيدايش بشر در روي زمين با يک زن و 
ارتباط جنسي و و صورت زندگي خانوادگي آغاز شده  دم و حوا بهمرد به نام آ

هاي  آرامش و سکون، وابستگي خانوادگي و عوامل عاطفي و رواني، نخستين حلقه
 که چنان؛ بناي جامعه انساني يعني خانواده استکيل زيرها و تش ارتباط انسان

یَاتِهِ أَنْ خَلَقَکُم مِن وَمِنْ آ :فرمايد سوره روم مي 31و  31خداوند در آيات شريفه 
وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا  *تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ

 .یَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَوَجَعَلَ بَیْنَکُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآ
ها از جهت استعدادها، مواهب جسمي، روحي،  ين اساس، تفاوت انسانبر ا

ريزي شده، امري طبيعي  عقلي و عاطفي که بر اساس قوانين جهان آفرينش پايه
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يگر نيازمند ساخته و آنان را به زندگي اجتماعي  يکداين امر افراد را به . است
 همچنين. سازد يکند و ضرورت آن را بيش از پيش برايشان نمايان م دعوت مي

تدريج از آن مطلع  يابد و بشر به نيازهاي مختلف انسان که روز به روز افزايش مي
گردد به طور طبيعي اجتماع پديد آمده را استقرار و  شود، همگي موجب مي مي

احد برخوردار نباشند و يا استحکام بخشد تا افراد ـ گرچه از روابط سببي و نسبي و
گوناگون منشعب شوند ـ نه تنها به اجتماعي زيستن تن ها و نژادهاي  تاز ملي

 .دهند، بلکه به آن استحکام بخشند و از متالشي شدن آن جلوگيري کنند

به عبارت ديگر، زندگي اجتماعي طرحي است در آفرينش انسان و با طبيعت 
 ،اين شيوه زندگي گويي ريشه در اعماق جان بشر دارد. بشري او سرشته شده است

اين گرايش به ، هاي انساني باقي است ها و کشش با اين ويژگيتا که انسان  طوري به
 .يابد که آيات ذکر شده مؤيد آن است سوي جامعه و حيات اجتماعي نيز تجلي مي

 

 شناختی مطالعات جامعه تنوع قوانین در

اگر زندگي اجتماعي را براي جامعه امري طبيعي بدانيم، وجود قوانيني که بتواند 
وصف، با اين  .آن را نظم بخشد نيز امري گريز ناپذير خواهد بود يبين اجزا روابط

 شناسي يکي به ايستايي :پردازد اين مقوله مي مطالعه از دو منظر به ختيشنا مطالعات جامعه
به  که نظر از تطورات آن در طول تاريخ صرف، يا مطالعه اوضاع و احوال جامعه

شناسي  پويايي زماني خاص توجه دارد، و ديگريساختمان و نظم جامعه در يک مقطع 
بررسي کارکردي  .که به مطالعه جامعه از وجه پويا و تطورات تاريخي آن نظر دارد

 .ي اين نوع مطالعه استها ويژگيو تاريخي جامعه نيز از 
خاصي از وضع قوانين را ارائه  طبقه بندي ،شناختي بندي مطالعه جامعه اين تقسيم

 .دکن به سه مورد از آنها اشاره ميد مصباح يزدي استا که دهد مي

 

 ها مبتنی بر فرهنگ قوانین -1

باشند و  يت ميو پيروان او اساساً منکر مطلق علهرچند افرادي چون ديويد هيوم 
قانوني اعم از طبيعي، زيستي، رواني و در نهايت اجتماعي  چبه وجود هيبدين سبب 

اشپنگلر و پيروان او، امور اجتماعي قانونمند  باور ندارند، ليکن در نظر کساني چون
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اي پديده  ين نگرش هر جامعهدر ا. اي قانون خاص خود را دارد است، اما هر جامعه
اي مشابهت ندارد و در نتيجه قوانين حاکم بر  فرد است که با هيچ جامعه بهمنحصر

امعه را به طور عمده قوام ج اينان به. يکي با قوانين حاکم بر ديگري متفاوت است
است که ه اين فرهنگ و اين ارزش ؛ها دانند و قوام فرهنگ را به ارزش فرهنگ آن مي

 (121مصباح يزدي، ) .سازد جامعه را داراي هويت و قوانين ويژه مي

 اشتراک قوانین در یک دوره تاریخی -2

داراي  ،برند سر مي گروهي معتقدند که همه جوامعي که در يک دوره تاريخي به
در واقع از . ين مشترکند که با قوانين جوامع در دوره تاريخي ديگر فرق دارندقوان

رود که  اي به مرحله ديگر مي اي در سير تاريخي خود از مرحله اين منظر هر جامعه
ليکن هر مرحله داراي قوانين ويژه ، هر مرحله نسبت به ديگري ذاتاً اختالف دارد

ل از جامعه، اعتقاد به تغييرات اساسي در هاي اين گونه تحلي از ويژگي. خود است
اي به مرحله ديگر را فراهم  طول تاريخ جوامع است که زمينه انتقال از مرحله

 (123 ،همان. )سازد مي

 

 قوانین جاودانه -3

بر اساس اين نگرش، اساساً همه امور و شؤون اجتماعي و نمودهاي جمعي، 
هاي افراد بشري و  و اميدها و انديشهها، بيم  ها، هدف العمل ها و عکس نتيجه عمل

هايي است که او خود به وجود آورده و نگهباني کرده است و چون  حاصل سنت
ها را از ميان  نبايد انتظار داشت که همه قواعد و نظام ،طبيعت او تقريباً ثابت است

ها و قوانين  نظام رو ازاينبردارد و قوانين کامالً جديدي را جايگزين نمايد، 
هاي مختلف تفاوتي پيدا  تماعي جاودانه و تغيير ناپذيرند و در زمان و مکاناج
 (121، همان). شبيه قوانين طبيعي که زمان و مکان در او اثر ندارد ؛کنند نمي

 

 قانون و سنت تعریف لغوی و اصطالحی

کش، اصل، رسم و آيين  معناي خط اي سرياني است که در لغت به واژه «قانون»
اي که  و در اصطالح حقوق، عبارت است از قاعده( 511جادي، س)آمده است 
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ي، قابل رابطه علّ. (511جعفري لنگرودي، )کنند  گذار تصويب مي مراجع قانون
که اعتبار آنان با مشاهدات را هاي اجتماعي  پذير و منظم بين پديده بيني تکرار، پيش

اصول متعارف که اموري قوانين اجتماعي از  .گويندقانون مکرر سنجيده شده باشد، 
گاه موجبات پيدايي که خود بديهي و از نظر منطقي حائز ارزشند و ارزشي  بهخود

د، مورد کن ميوفاق بين فرد و جامعه و در نهايت يک يک افراد را با يکديگر فراهم 
 (113ساروخاني، ) .توجه ويليامز قرار گرفته است

يکي در  :رود ه به کار ميقانون در دو عرص توان گفت مي بندي در يک جمع
اي است که صراحت  قانون اعتباري مفاد جمله. امور اعتباري و ديگري امور واقعي

و قانون حقيقي يا واقعي  ،مانند لزوم رانندگي از سمت راست ؛در امر يا نهي دارد
مانند قوانين موجود در علم  ؛حکايت از يک ارتباط نفس االمري و واقعي دارد

 :شوند قوانين حقيقي خود به سه گروه تقسيم مي. رياضياتفيزيک، شيمي و 

هاي ملموس و  شوند و از پديده قوانين علمي که از مفاهيم ماهوي تشکيل مي .1
 .مانند قوانين فيزيکي ؛گويند خارجي سخن مي

خدا »مثل مفاد عبارت  ؛اند قوانين فلسفي که از مفاهيم فلسفي ساخته شده .3
 .«وجود دارد

هاي ذهني  باره صورتاز مفاهيم منطقي ساخته شده و در منطقي کهقوانين  .2
به موجبه بودن صغري و  ،منتج بودن شکل اول قياس اينکهمانند  ؛گويد سخن مي

 (131ـ111 مصباح يزدي،) .کلي بودن کبري است

معناي روش، راه، طريقه، طبيعت، سيره و  اي است که از نظر لغت به واژه «سنت»
و در اصطالح داراي معاني ( «سنت»واژه  ،مجمع البحرين)شريعت آمده است 

 .با مفهوم قانون هم معناست ،متعددي است که بر اساس دو تعريف زير

 کند ها تدبير و اداره مي، امور عالم و آدم را بر پايه آنهايي که خداوند متعال روش .1
 .ذيري استتخلف ناپذيري و تبديل ناپ ،هاي آن و از ويژگي (135مصباح يزدي، )

شود، در  آنچه در اصطالح فلسفه به نام نظام جهان و قانون اسباب خوانده مي .3
 (125مطهري، . )شود سنت الهي ناميده مي ،زبان دين
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 مفهوم قانون و سنت در قرآن

ليکن با مراجعه به قراين و سياق ، کريم تعبير قانون وجود ندارد هرچند در قرآن
کار رفته است،  متعدد در قرآن بهطور  بهمفهوم سنت که هاي  آيات و دقت در کاربرد

عمران  سوره آل 121که در آيه  چنان .يکساني آن با مفهوم قانون قابل برداشت است
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُروا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ  :بيان شده است

 . الْمُکَذِّبین
و هم بر پيگيري و پژوهش حوادث  ،کيد داردأها و قوانين تاريخ ت هم بر سنت اين آيه

ن سنن و قوانين و عبرت گرفتن از آن آو رويدادهاي تاريخي به منظور کشف و استخراج 
هاي اجتماعي و فلسفه تاريخ در مکتب  سنت صدر،) دکن ميحوادث و رويدادها پافشاري 

به قوانين  ،هاي الهي در تدبير جوامع از سنت برخي نويسندگان رو ازاين. (35 قرآن،
 .کنند شناختي قرآن تعبير مي جامعه

 

 در قرآنساختار قوانین اجتماعی 

هاي مختلف قوانين در قرآن انجام  گونه از صورت سهمناسب است تا تأملي در 
 .گيرد تا ابعاد ديگر بحث در اين زمينه روشن شود

هايي که شکل و  يم عبارت است از گزارهاولين گونه از قوانين در قرآن کر .1
ها در عرصه  قيافه قضيه شرطيه را داراست و بين دو پديده يا دو مجموعه از پديده

 .کند اجتماع ارتباط برقرار مي
کاري به ميزان تحقق يا عدم تحقق شرط ندارد و نيز به ما  اين قانون اساساً

مطلبي که قانون مذکور در  تنها .که شرط الزم حاصل شد يا نشد دهد مياطالع ن
 شود نمي جدانتيجه و جزاي شرط از خود شرط  اين است که ،گذارد اختيار ما مي

اي باشد که  کننده قوانين جاودانه تواند تداعي اين شکل از قانون مي. (112همان، )
 .اند شان بدان اشاره کرده بندي استاد مصباح در تقسيم

توان به قانون  شود که مي فراوان يافت مي در قوانين طبيعي نيز از اين نمونه
از آن دسته آياتي که در اين قالب . جوش آب اشاره کردنقطه درجه حرارت 

یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ  إِنَّ اللَّهَ الَ ؛گنجد، آيه مربوط به تغيير سرنوشت اقوام و جوامع است مي
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در اين آيه شريفه بين تغيير محتواي باطني انسان  .(11/رعد) یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ  حَتَّى
و تغيير وضعيت ظاهري او پيوند وجود دارد، به اين معنا که هرگاه در باطن مردم 

ها نيز تغيير ي و اعتبار جهاني آندر بناي ظاهري آنان و کيان ماد ،تغييري ايجاد شد
 .آيد پديد مي

اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ  لَوِ وَ أَنْ :سوره مبارکه جن است 16نمونه ديگر آيه 
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِکَ قَرْیَةً : نيز آمده است 16در سوره اسراء آيه . لَأَسْقَیْنَاهُم مَاءً غَدَقاً

هاي تاريخ در  سنت، صدر). أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَا فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیراً
 (13-15 ،قرآن

اعطاي آب فراوان منوط به ماندن در راه مستقيم است و در آيه سوره جن آيه  در
زدگان  يکي اوامري که به فاسقان و رفاه :هم دو چيز به هم مرتبط شده است يگرد

 .و ديگري امر هالکت و انحالل جامعه ،کنند ها مخالفت ميجامعه متوجه است و آن

به اين معنا  ؛هاي انسان سروکار دارند نعطف يا قوانيني که با گرايشقوانين م .3
ولي در ، که الزم نيست هر قانون و سنتي اساساً در هيچ مقطعي قابل معارضه نباشد

عنوان  توان به قانون گرايش به دين که به از اين نمونه مي. نهايت حاکم خواهد شد
فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا  :کرد ، اشارهسنتي در نهان و طبيعت بشر نهاده شده

 از ويژگي. (21/روم) یَعْلَمُونَ الَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ
مخالفت  ،ليکن در نهايت ،ستمخالفت و مبارزه موقت با آنها امکان ،ها اين گرايش

انجامد که اين خود حکايت از  سازگاري با آن به نابودي و انحراف قطعي ميو نا
 .صورت ديگري از قانونمندي است

دين و قوانين حاکم بر آن در اين دسته  که محمد باقر صدر بر اين باورند شهيد
ولي  ،مدت ممکن است ن در کوتاهآگيرد که اگر چه رقابت و مبارزه با  قرار مي
هاي  سنت، صدر) .پذير نيست رت درازمدت و وسيع امکانصو جويي به رقابت

 (161اجتماعي و فلسفه تاريخ در مکتب قرآن، 
د کاري انجام توان ميقضاياي قطعي و عملي که آدمي در چنين مواضعي ن .2

زيرا قضيه به صورت شرطيه بيان ؛ دهد يا بتواند شرايط را دگرگون و يا تعديل کند
 .وصول استبلکه قطعي و محقق ال ،نشده
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 در قرآن اجتماعیقوانین مختصات 

در هايي مشترک و  قوانين در هر محدوده، شرايط و موضوعي معموالً ويژگي
ها  شناختي در قرآن نيز از اين ويژگي اختصاصي دارند که قوانين جامعه برخي موارد

ت و سازگاري آن با آزادي توان به کلي  هاي عمومي مي  يژگياز و. نيستند امستثن
 .ها اشاره کردتوان به الهي بودن آن صاصي ميهاي اخت انسان و از ويژگي

به اين معنا که بيانگر روابطي اتفاقي و  ؛اند قوانين کلي و داراي عموميت .1
قرآن کريم با . کورانه نيستند و در نتيجه، وضعي ثابت و غير قابل تخلف دارندکور

اساساً به اين قوانين  ،موميت آنهات و عفراوان بر روي اين قوانين و کلي پافشاري
انگيزد تا مسائل  ميافراد، احساسي عميق و ژرف را بر جنبه علمي داده و در

آنها  ،اجتماعي خود و تاريخ آن را با بصيرت و آگاهي دنبال کنند و با همين آگاهي
 اللَّهِ تَحْوِیالً  ن تَجِدَ لِسُنَّتِبْدِیالً وَلَتَفَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ  :فرمايد رو مي اينرا بپذيرند، از

 .(11/اسراء) تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِیالً الَ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِن رُّسُلِنَا وَ، (12/فاطر)

ما را به خصوصيت استمرار ( 63/و احزاب 21/انعام)اين دسته آيات و نظاير آن 
در . دهد اي علمي مي سازد و به آن نيز جنبه اقف ميشناختي و ت قوانين جامعهو کلي

 ،کنند اآياتي ديگر، کساني را که سعي دارند به نوعي خود را از اين قانون مستثن
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ  :فرمايد مذمت نموده و مي

 تْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أاَلقَبْلِکُمْ مَسَّ
 .(311 /بقره) إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ

در برخي . قوانين جامعه شناختي با آزادي و اراده انسان سازگار است .3
قانونمندي جامعه پندار نادرستي را موجب  ،( ماترياليستيش مانند نگر)ها  انديشه

نوعي تعارض بين اين قانونمندي و اراده آزاد انسان توهم  ،شده که بر اساس آن
که مرکز تأکيد و توجه نموده است قرآن کريم بر اين حقيقيت رو  ازاين .شده است

گذارد، اراده  ميو کانون حوادث و قضايايي که يکي بعد از ديگري بر اين جهان 
 ؛(16- 18 ،هاي تاريخ در قرآن سنت، صدر) .انسان است

 (53/کهف) أَهْلَکْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِکِهِم مَوْعِداً  وَتِلْکَ الْقُرَى

 (16/جن) اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْنَاهُم مَاءً غَدَقاً وَ أَنْ لَوِ



 

 

111 

 

111 

هم
جد
ل ه

سا
/ 

ره 
ما
ش

2 /
ي 
ياپ
پ

11/ 
يز 
پاي

12
31

 

 .(11/رعد) یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ  اللَّهَ الَیُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىإِنَّ 

و باالخره خواستار تغيير از ظلم از روي اراده و ماندن در مسير از سر اختيار 
سازي  عنوان عواملي است که نقش اراده و اختيار انسان را در زمينه به ،شدن درون

با مالحظه اين . دهد در اين دسته آيات نشان ميخاص قانون و سنت يک جريان 
هاي تاريخي فراتر از اختيار  شود که چگونه سنت خوبي معلوم مي به ،دسته از آيات

گونه تغيير زيرا خداوند هر ؛گذرد انسان نيست، بلکه همه از زير دست انسان مي
ت را به دست خود او سپرده و هرگاه ملتي راه راسرا مطلوبي در زندگي انسان 
 .سازد مند مي از زندگي خوش بهره تعقيب کند، خداوند او را

آزادي و انتخاب و  ،سازد تا انسان توجه به اين اصل، موقعيت مثبتي را فراهم مي
 آزادي انسان ـ در ترسيمي که قرآنبنابراين مسأله . تصميم آزاد خود را نشان دهد

وليت خود ؤکند و ميزان مس مي کريم نسبت به سنن و قوانين دارد ـ نقش اساسي ايفا
 .دهد را در ساختن جامعه نشان مي

ي اختصاصي اين دسته از قوانين ها ويژگي از اجتماعي الهي بودن قوانين .2
واسطه از خداي  و بي طور مستقيم بهمراد از الهي اين نيست که فعل خاص  .است

طبيعي و عادي ل بسياري اعم از يمتعال صادر شود، بلکه ممکن است اسباب و وسا
و فوق طبيعي و غيبي، در کار آمده باشد و در عين حال به خداي متعال منسوب 

فته است، يا ر قرآن کريم واژه سنت و سنن به کاردر ي که ردارو در مو ايناز .شود
 32غافر و  85احزاب،  63و  28مانند آيات  ؛طور مستقيم منتسب به خداست به
در حقيقت در موارد اول ناظر . منتسب استخداوند  مستقيم بهطور غير و يا به ،فتح

اطالق  (ها جوامع و حکومت)ار و در موارد دوم به محل اجراي سنن ذگ به سنت
 (136، يزدي مصباح. )گرديده است

 :توان گفت با توجه به اين مطالب مي

نه جبر تاريخ و  ،اند قانونمندي حاکم بر جوامع، ضوابط و قوانيني الهي( الف
 .محيط
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يا  ها بودن سنن و قوانين به اين معناست که مجموعه علت و معلول الهي( ب
اوست که تدبير و اراده خود را به  يا و ،شوند به خداوند ختم مي طور مستقيم به

 .کند صورت اين ضوابط و در قالب اين قواعد اعمال مي

اراده  اين قوانين همچون قوانين طبيعي در طول اراده الهي است و در قلمرو( ج
 .کنند او عمل مي

 

 شناختی در قرآن شرایط تحقق قوانین جامعه

ي تحت هاي طبيعي و انسان گونه که در مباحث مقدماتي آمد، تمام پديده همان
طور قطع از عوامل و  بهبدين جهت يت هستند و سيطره قانون، همه درگير عل

يد صدر در کتاب گونه که شه همان .شرايط تحقق قوانين، تابعيت از اين سنت است
هاي اجتماعي و تاريخي در  تفسير موضوعي خود يادآور شده است، امتياز پديده

اي دارند که  ها عالوه بر آن، عالمت ويژه جوامع بشري اين است که اين پديده
به اين معنا که حرکت و مسير آن در جامعه  ؛با هدف آنهاعبارت است از پيوند 

جز علت فاعلي، علت غايي  هب ،فالسفه تعبيربه رسيدن به يک مقصود است و براي 
اش را  در همه جا جوش آمدن آب بر اثر حرارت، علتش را و گذشته. هم دارد

هيچ وجه ناظر به نتيجه کارش نيست و تا زماني که اصطالحاً به  ولي به ،همراه دارد
هدفدار در صورتي که کار  ،تواند ناظر به هدف باشد شکل کار انساني در نيايد، نمي

هدفي است که هنگام  ،انسان مشتمل بر پيوندي است غير از پيوند با علت و آن
کند که هدف  تفاوت هم نمي ؛خواهد بعداً محقق شود عمل موجود نيست و مي

در تحت  لزوماً ،که هدف داشته باشدهم از طرفي هر عملي . صالح باشد يا فساد
رد و آن عبارت است از جنبه بلکه شرط ديگري دا ،گنجد قوانين اجتماعي نمي

اي  گونه در اينجا جامعه به .در واقع زمينه فعل بايد اجتماعي باشد. اجتماعي عمل
آن را  ،علت مادي عمل است و ساحتي است که عمل را از بعد فردي خارج کرده

 (153، کرمي فريدني. )دهد در سطح بااليي گسترش مي



 

 

116 

 

116 

هم
جد
ل ه

سا
/ 

ره 
ما
ش

2 /
ي 
ياپ
پ

11/ 
يز 
پاي

12
31

 

 شناختی در قرآن قوانین جامعهکارکرد 

 های اجتماعی تعمیم آثار کنش -1

يافته تربيتي رسمي يا غير  ، نظام سازمانجامعه هاي اختصاصيکارکرديکي از 
و نتيجه چنين فرايندي  شود پذيري محقق مي رسمي است که از طريق فرايند جامعه

افراد جامعه عملي خاص صورت پذيرد، آثار  بيشتراين است که هرگاه از همه يا 
وَ : فرمايد قرآن کريم مي .شود همه افراد جامعه را دامنگير مي ،خوب و بد آن عمل

 .(36/اعراف) آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ  لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى

را معادل با  (تقوا) داري نگهو خود گرفتهپذيري ديني  اگر ايمان را معادل جامعه
ي و زميني مانند نزول برکات آسماننتيجه آن نزول  ،ارت اجتماعي تفسير کنيمنظ

محصوالت کشاورزي و  افزايشهاي آسماني،  هنگام، فراواني بارشسودمند و ب
دامپروري و دفع آفات از آنها، صحت و سالمت بدني، آسايش و آرامش روحي و 

 . شود مي آنهاامنيت اجتماعي بر 
 وَاتَّقُوا فِتْنَةً الَ :اشاره دارداين گونه ديگري  آيه شريفهبه عکس اين قضيه نيز 
 (35/انفال) تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنکُمْ خَاصَّةً

بلکه )د سر ه داريد که فقط به کسانى از شما که ستم کردند، نمىااى نگ فتنه[ بال و]خودتان را از »
 «.(گيرد همه را فرا مى

 ،شوند ايد، گرفتار فتنه نمي  اني از شما که ستم کردهبترسيد که فقط کس !آري
 .گيرد بر ميها را نيز در ناکرده ستم ،بلکه فتنه

بيانگر يک ارتباط حقيقي و تکويني از قوانيني است که اختصاص به  نيز اين قانون
خوبي قابل  همگاني بودن آن به ،بلکه به فلسفه آن که بنگريم، يک قوم و گروه ندارد

 براين بابنا .عموميت آن را براي ديگر جوامع ترسيم نمود توان ميو  ستبرداشت ا
به يک رشته از قوانين تکويني و تشريعي مشترک  ،کريم نگاهي اجمالي به آيات قرآن

 .ن استنتاج کردآقابليت تعميم را از توان  مييابيم که  دست مي بين همه جوامع
 

 گیری عبرت -2

ورتي ممکن و مفيد است که يک واقعه و صتنها در آموزي دستور به عبرت
بلکه ، فرد و متعلق به يک جامعه خاص نباشد اي منحصربه پديده ،حقيقت تاريخي
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معلوم است که از رو  ازاينها را داشته باشد،  قابليت تکرار در ديگر جوامع و زمان
وجوه اشتراک فراواني بين گذشتگان و آيندگان وجود دارد که  ،قرآن کريمنگاه 
بدين  .سازد پذير و مفيد مي آموزي آيندگان از سرنوشت گذشتگان را امکان رتعب

لَقَدْ کَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ  :دکن ميبه اين مهم چنين اشاره مختلف در آيات سبب 
إِنَّ فِی ذلِکَ لَعِبْرَةً لِمَن : فرمايد و يا در آيه ديگري مي(. 111/يوسف) الُِولِی الْأَلْبَابِ

 .(36/نازعات) خْشَىیَ
حکايت از  ،سوره حشر 3آل عمران و آيه  12آيات فوق و آيات ديگري مانند آيه 

که قوانين اجتماعي به دليل حيثيت عمومي آن و اشتراک ماهوي  دکن مياين معنا 
گيري داشته و آحاد جوامع با د جنبه پندتوان ميگذشته، حال و آينده آن  ،جوامع
 .هاي آن را موجب شوندوخيز ه پيشرفت و جلوگيري از افتينزم ،گيري متناسب بهره

از . مورد توجه قرار گيرند ديگر در اين زمينه مناسب است تا برخي از آيات
قرآن کريم از . آموزي دارد جمله آياتي که دعوت به سير و سفر در زمين و عبرت

خود آگاهي نموده تا نسبت به سرانجام مردم قبل از  دعوتمردم به سير در زمين 
هاي اقوام مانند قدرت،  که اشاره به برخي دارايي يمل در آياتأخصوص با ت به، يابند

مانعي از  آنهاليکن  ،داند مي آنهاهاي  قوت و امکانات بيشتر کرده و آن را از ويژگي
به تأمل و  ،ها رغم آن ويژگي بهحاکم بر کل جوامع نيستند که قرآن  اجتماعي قوانين

 ؛کند شت آنها دعوت ميدبر در سرگذت

أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنظُرُوا   مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ إِلَّا رِجَاالً نُوحِی إِلَیْهِم مِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَ
 (118/يوسف) ...کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ

 (3/ روم) نظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْأَوَ لَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَ

أَشَدَّ  أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْهُمْ وَ
 .(38/غافر) کَانُوا یَکْسِبُونَعَنْهُم مَا   قُوَّةً وَآثَاراً فِی الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى

دعوت اما با لحن ديگري  ،آموزي ، به همين عبرتاتآي در ديگر قرآن کريم
 کنندگان را بنگريد نمايد که در سرگذشت گذشتگان بينديشيد و عاقبت تکذيب مي
 .(زخرف 35نحل،  26انعام،  11عمران،  آل 121آيات )
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معناي تفکر و تأمل در  بهاز آيات، در اين دسته  «در زمين سير»اصطالح قرآني 
اگر اينکه  حال ،است آموزي و پنداندوزي منظور عبرت وقايع و حوادث تاريخي به

خداوند  ،فرد بود و ربطي به ساير جوامع نداشت اي منحصربه اي پديده هر واقعه
 .کرد انديشي در آن نمي حکيم دعوت به ژرف

جوامعي که آيات الهي را  :است قطعي اجتماعي اين قانون قرآن کريماز نگاه 
شوند،  رشان مشرک ميبيشتکنند و يا  کنند يا بزهکاري پيشه مي تکذيب مي

پذير نيست و کليت  و اين قانون الهي استثنا ،سرنوشت مطلوبي نخواهند داشت
 .است و اين سرّ اصلي استفاده از تأمل در سرنوشت گذشتگان ،دارد

 

 گیری نتیجه

دگاه قرآن کريم و مسأله قانونمندي جوامع در ديدگاه هماني در دي نوعي اين
ها، شرايط، عوامل تحقق و اظهار  جود دارد که با توجه به ويژگي شناسي و جامعه

و  شود وجود چنين قوانيني در نگاه قرآن کريم، جامعيت قرآن در اين نگاه ثابت مي
صلي شکل گيري عنوان بستر ا بلکه نشانگر عمق ديدگاه قرآن و توجه به جامعه به

اين قانونمندي عالوه بر . هاي آن جهاني است رفتارها و وابستگي آن به ارزيابي
گيري  مادي است، هدف و جهت جهان اينکه جنبه اين جهاني دارد و بستر آن در

ديگر است که بيان چنين تبييني در قدرت و آن به سمت امور غير مادي و جهان 
نگري قرآن به مسائل جامعه  يد نوعي جامعشناسي نيست که خود نو توان جامعه

 .هاي حاکم بر رفتارها، به صورتي اعجازگونه است بشري و تحليل قواعد و قالب
در اين نگاه ضمن تأکيد بر حيات اجتماعي بشر و وجود غيرقابل انکار جامعه 

توان از نگاه قرآن  بشري با تمام روابط و عناصر تشکيل دهنده آن، قوانيني را مي
، هاي عمومي قوانين برخوردار است م براي آن اثبات نمود که نه تنها از ويژگيکري

تواند دريچه نو و کارآمدي  بلکه ويژگي الهي بودن و قطعيت و استثناناپذيري آن مي
را در عرصه مطالعات علل و عوامل قانونمندي تاريخ و جامعه با نگرشي نو و 

 .بسيار مترقيانه باز نمايد
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