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میکنند که ایو مقاله به بررسی مجموعه اول ایو آیات ،شامل نوزده دسته از آیات قرآن کریم کده مسدتقیما
بر قانونمندی جامعه داللت دارند ،میپردازدر
کلیدواژهها :اصالت فرد و جامعه ،هستیشناسی جامعه ،سنت اجتماعی ،قانونمندی جامعه ،اسدالمی-
سازی دانش

 نویسنده پاسخگوsadeghi121@yahoo.com :

50

دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میانرشته ای قرآن کریم /سال پنجم /شماره دوم /پائیز و زمستان1393

 -1مقدمه و بیان مسأله
آیا اسالم عالوه بر سداحت فدردی و خصوصدی انسدانهدا ،در سداحت جمعدی صداح نظدر و
دیدگاههای خاص است؟ در پاسخ به ایو پرسش سرنوشتساز که «آیدا اسدالم جامعده را قانونمندد
میداند؟» الزم به نظر میرسد ضمو تبییو دیدگاه اسالم نسدبت بده فدرد و جامعده ،آراد تعددادی از
اندیشمند ان اسالمی را مورد کاوش قرار داده و با ارائه قرائو و شواهد مستخرج از متدون دیندی ،بده
یک جمع بندی در ایو خصوص نائل گشتر الزم است بدوا اشاره شود که در ایو مجال در پی نقد
نظریات مطروحه نبوده و منظور از بیان آراد مختلف ،صرفا زمینهسازی برای بیان نظریدات اسدالمی
ا ستر همچنیو باید متذکر شد که در لسان قرآن کریم ،هر جا از تعقل سخو به میدان آمدده اسدت،
یکی از اهداف اصلی ،عبرتگیری و دستیابی به سنتهایی است که خداوند متعال طبق آن سنت-
ها ،سرنوشت اقوام گذشته را تقدیر نموده است و همان سنتها در طول تاریخ و از جمله در زمدان
حاضر ،جریان داردر
 -2بیان مفاهیم
 -1-2اصالت فرد و جامعه
در کتاب فرهنگ فلسفی در بیان مقایسه بیو دو مفهدوم اصدالت فدرد و اصدالت جامعده چندیو
آمده است -1« :اصالت فرد در هستى شناسى به ایو معندى اسدت کده وجدود حقیقدى از آن افدراد و
جزئیات است نه از آن کلیاتر  -2در روششناسدى اصدالت فدرد بده طریقدى اطدالق مدىشدود کده
پدیدارهاى اجتماعى و وقایع تاریخى را معلول عوامل روانى فردى مىداندر از ایو قبیل است نظریه
تارد که پدیدارهاى حیات اجتماعى را به قوانیو تقلید تفسیر کرده استر ایو نظریه در مقابل نظریده
دورکیم است که معتقد است پدیدارهاى اجتماعى صفات ذاتى اصیلى است کده قابدل تيویدل بده
انگیزهها و عوامل فردى نیست» (صلیبا)495 :1366 ،ر
 -2-2سنت (قانون) و سنت اجتماعی
سنت در لغت به معنای «طریقه ،رویه» (قرشی 1412 ،ق ،ج  )342 :3است که در معانی لغدوی
مختلف سنت ،چند وجه غال

به چشم مدیخدورد غیرقابدل تغییدر بدودن ،همدوار کدردن و جریدان

داشتو ،آمیخته شدن و استمرار با سهولت و روانی اما در اصطالح ،سنّت طریقده معمدول و دائمدی
که با موضوع خود آمیخته و در دل آن سیر میکند میباشد یدا همدانطدور کده در المیدزان آمدده:
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« طریقه معمول و رایج است که به طبع خود غالبا یدا دائمدا جداری باشدد» (طباطبدایی ،1374،ج :16
) 511ر طبق ایو تعریف ،سنّت به معنای قانونمندی است که در ایو نوشتار همیو معنا موردنظر مدی-
باشدر با تعمق در کاربردهای واژه سدنت مشدخم مدیشدود کده یکدی از اندواع سدنت ،سدنتهدای
اجتماعی استر «اساسا ،سنتهای الهی را در تقسیم اول ،به دو قسدم منقسدم مدیتدوان کدرد :یکدی
سنت های اخروی که راجع است به زندگی آن جهانی و ابدی انسانهاررر دیگری سنتهای دنیوی-
ای که مربوط است به زندگی ایو جهانی آدمیانر ایو سنتهای دنیوی نیز به نوبه خود به دو قسدم،
تقسیمپذیرند :یکی سنتهای دنیویای که اختصاص به رفتارهای فردی دارند ررر و دیگری سدنت-
های دنیوی ای که اختصاص به رفتارهای فردی ندارند ،یعنی یا اختصداص بده رفتارهدای اجتمداعی
دارند و یا رفتارهای فردی و اجتماعی هر دو را در بر میگیرند» (مصدباح یدزدی )426 :1372،لدذا
قوانیو ثابت و جاری در میان جامعه بشری را که در بُعد جمعی زندگی انسانها نافذ باشدد ،سدنت-
های اجتماعی مینامیمر
 -3روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تتبع نظری بوده و از روشهای مطالعات بنیانی و تيلیلی اسدتفاده شدده
استر بر ایو اساس تالش شدده تدا در چدارچوب روششناسدی ،بدا بهدرهگیدری از روش اسدنادی و
کتابخانهای ،به مطالعه و بررسی دیدگاه اسالم در خصوص قانونمندی جامعه پرداختده تدا از طریدق
مطالعه متون اصلی دینی از جمله قرآن ،تفاسیر معتبر و برخی منابع دیگر ،دستهبندی جامعی در ایو
زمینه حاصل گرددر نتایج پژوهش ،میتواند به عنوان مبانی تدویو علم جامعهشناسی از منظر قدرآن
کریم مطمح نظر اندیشمندان قرار گیردر
 -4یافتهها
 -1-4اصالت فرد و جامعه
در مورد هستی شناسی جامعه سه دیددگاه مطدرح اسدتر برخدی وجدود عیندی و حقیقدی بدرای
جامعه قائل شده اند و برخی دیگر آن را انکار کرده و وجود اعتباری برایش در نظر گرفتهاند که از
آنها به ترتی  ،به اصالت الجمعی (جامعهگرایی) و اصدالت الفدردی (فردگرایدی) تعبیدر مدیشدودر
دیدگاه سوم نیز دیدگاه اسالم استر «شاید خواجه نصیر طوسی ( 672-597ق) اولیو فیلسوفی باشد
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که با صراحت از اصالت و حقیقی بودن جامعه سخو گفته و مفهوم فلسفی اصالت را وارد جامعده-
شناسی کرده است» (جوادی آملی)297 :1387،ر شاخمتریو اندیشمندان دیددگاه اصدالت جامعده
«آگوست کنت» و «امیل دورکیم» جامعهشناسان فرانسوی هستندر دورکیم معتقد است ورای افدراد،
یک واقعیت اجتماعی و خارجی به نام «جامعه» وجود دارد که خود را بر افراد تيمیل میکنددر در
تعریف دورکیم از پدیده اجتماعی ،مدیتدوان مللفدههدای زیدر را بدرای آن در نظدر گرفدت :الدف)
خارجیّت دارد ،یعنی دارای وجود مستقل از افراد جامعه استر ب) پایداری و اسدتمرار دارد ،یعندی
افراد میآیند و میروند امّا آن واقعیت خارجی  -جامعه -همچنان باقی و پایدار استر ج) الزامآور
است ،یعنی خود را بر افراد جامعه تيمیل میکند یا به صورت نظارت خارجی و یا به صورت الزام
اخالقی و درونی سازیر د) عمومیت دارد و فراگیر است یعندی در تمدامی گسدتره جامعده پراکندده
استر تأکید دورکیم بر جامعه و اصالت آن تا آنجا پیش میرود که آن را حقیقتی کامال متمدایز از
افراد در نظر میگیردر «وجود اخالق ،وجود دستگاهی از ورایف و تکالیف ،دلیل بر آن است کده
جامعه در حکم یک شخم اخالقی کیفا متمایز از اشخاص فردی است که خود دربردارنده آنها
و ناشی از ترکی

آنها با هم استررر ما هم ایو اصل موضوعه را میپذیریم که جامعه ،وجود ندوع

ویژهای متمایز از افراد است زیرا اگر غیر از ایو باشد اخدالق موضدوعی نخواهدد داشدتررر مدو در
جهان تجربی جز یک عامل که دارای واقعیت اخالقی غنیتر ،پیچیدهتدر از واقعیدت ماسدت نمدی-
شناسم و آن هم اجتماع استر اشتباه کردم ،یک واقعیت دیگر هم هست کده ممکدو اسدت همدیو
نقش را بازی کند و آن مقام خدایی استررر به نظر مو مقام خدایی چیزی جز صورت جامعه نیست
که در اندیشه انسان شکل تمثیلی پیدا کرده است» (آرون 443 :1387 ،و )444ر
از طرف دیگر ،دیدگاه اصالت فرد که یکی از نمایندگان اصلی آن گابریل دو تارد میباشد،
معتقد است که موجودی به نام جامعه وجود عینی و خارجی ندارد ،چدون انسدانهدا دارای دو بُعدد
جسمانی و روحانی هستند که اوّلی موضوع علم زیستشناسی و دومدی موضدوع علدم روانشناسدی
است و غیر از ایو دو بُعد چیز دیگری بنام بُعد اجتمداعی یدا روح جمعدی بدروز خدارجی نددارد تدا
موضوع بيث جامعهشناسی باشدر «فردگرایی فعل و انفعالهایی را که میان انسانهدا صدورت مدی-
گیرد چیزی غیرواقعی نمیداند ،لکو آنها را قائم به خود انسانها و از آثار آندان مدیشدماردر ایدو
گرایش «جامعه» را ررر دارای آثار و خواص ویژهای نمیداند و همده پدیددههدای اجتمداعی را قابدل
تبییو و توجیههای روانشناختی قلمداد میکند» (مصباح یزدی 54 :1372،و )55ر «از میان فالسدفه،
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نخست معلم ثانی ،ابونصر فارابی ( 259یا  339-260ق) در ایو بداره سدخو گفدتر جامعده از نگداه
فارابی وجودی منياز و مستقل ندارد» (جوادی آملی)294 :1387 ،ر
اما دیدگاه اسالم چیست؟ به عبارت دیگر ،آیا اسالم در ایو خصوص نظر دیگدری دارد و در
صورت مثبت بودن پاسخ ،فيوای آن چیست؟ «شریعتی در نقد دیدگاه اصالت اجتماعی دورکیم و
نقد روانشناسیگرایی در علوم اجتماعی ،معتقد است که بیدنش جامعدهشدناختی اسدالمی در جهدت
توضیح رابطة بیو فرد و جمع ،قبول انسانیت ،اراده و اختیار انسانی و قانونمندی جامعه است» (آزاد
ارمکی)413 :1386،ر آنچه از آیات شریفه قرآن استفاده میشود ایو است که قرآن هم برای فرد و
هم برای جامعه اصالت قائل استر شهید مطهری در کتاب عدل الهی مینویسد« :دانشمندان تيدت
عنوان «اصالت فرد یا اجتماع» بيثى دارند که آیا فرد ،اصل است یا جامعه؟ گاهى از جنبده فلسدفى
بيث مى شود و منظور ایو است که آیا فرد ،امر حقیقى است و جامعه امدر اعتبدارى و انتزاعدى؟ یدا
برعکس ،جامعه امر حقیقى است و فرد ،امر اعتبارى و انتزاعى؟ البته در اینجا به خصوص شقّ سوم
هم قابل فرض است و آن اینکه هر دو اصیل و حقیقى باشند و به نظر ما ایو شق ،تنها شدقّ صديیح
است» (مطهری 1398 ،ق 185 :و )186ر میتوان گفت که قرآن کریم هیچیک از دو دیدگاه قبلدی
را تأیید نمیکند ،بلکه دیدگاه سوم را به عنوان یک دیدگاه متعادل مطرح مینمایددر «قدرآن کدریم
غیر از آنچه که براى افراد هست وجودى و عمدرى و کتدابى و حتدى شدعورى و فهمدى و عملدى و
اطاعتى و معصیتى براى اجتماع قائل است ،مثال درباره عمر و اجل امتها مىفرماید« :وَ لِكُلِّ ٌمَّةل
ٌَجَِّم فَإِذا جاءَ ٌَجَلُهُمْ ال يَسْتَأْخِرُونَ سلاًََ وَ ال يَسْلتَدْمَُِّ نَ» و دربداره کتداب خداص بده هدر امتدى
مىفرماید« :كُُِّّ ٌَُّة تُمَْى إِلى كِتابِهَا» و درباره درك و شعور هر امتى مىفرمایدد« :زَيةنَّلا لِكُلِّ ٌَُّةل
ََمَلَهُمْ» ررر و از همیوجا است که مى بینیم قرآن همان عندایتى را کده بده داسدتان اشدخاص دارد ،بده
داستان و تاریخ امتها نیز دارد بلکه اعتنایش به تواریخ امتها بیشتر استررر به همیو جهدت اسدت
که اسالم مهم تریو احکام و شرایع خود از قبیل حدج و جهداد و نمداز و انفداق را و خالصده تقدواى
دینى را بر اساس اجتماع قرار داد» (طباطبایی ،1374 ،ج  )154 :4اما در بیو نظریدات اسدالمی نظدر
دیگری نیز مبنی بر رد اصالت جامعه مطرح است که البته در ایو نظر« ،اصدالت» در معندای فلسدفی
آن منظور شده است و با نقد جامعهگرایی از دو دیدگاه عقلی و قرآنی ،به ایو نتیجه میرسدد کده:
«خطاست که بپنداریم که همان گونه که مجموعه اجزای بدن انسان روح واحدی دارد که بده همده
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آن اجزاد تعلق میگیرد ،افراد انسانی نیز وقتی که زندگی اجتماعی دارند مستعد میشوند که یدک
روح واحد به نام روح جامعه ،در همهشان دمیده شودررر پس برای وجود حقیقی و شخصدی داشدتو
جامعه ،نه استدالل فلسفی و برهان عقلی داریم و نه شدواهد علمدی و ملیددات تجربدی و نده آیدات
قرآنی و دلیل نقلی» (مصباح یزدی)109 :1372 ،ر نظر دیگری هم کده بده ندوعی نگداه واسد قائدل
است ،نظر آیت اهلل جوادی آملی است ایشان میفرمایند« :وجود اعتباری برای جامعه ،بهمثابه مرتبه
فروپایه تر از وجود حقیقی در نگاه ایشان حتمی استر ولی آنچه مدورد تردیدد اسدت ،مرتبده بداالتر
(وجود حقیقی) آن است» (شاکریو)183 :1389 ،ر
واضح است که آنچه در بیان عالمه طباطبایی و شهید مطهری هست به معنای اصالت ميد
اجتماع یا همان جامعهگرایی مي

-چیزی که مدنظر افرادی مثل کنت و دورکدیم و هگدل بدوده

است -نمیباشد ،کما ایوکه شهید مطهری در تبییو ترکی
بودن جامعه ،آن را نوعی ترکی

جامعه با رد آشدکار ترکید

«حقیقدی»

«واقعی» نام مینهد« :در سایر مرکبدات طبیعدى ،ترکید  ،ترکید

حقیقى است زیرا اجزاد در یکدیگر تأثیر و تأثر واقعى دارند و هویت افراد هویتى دیگر مىگرددررر
اما در ترکی

جامعه و فرد ،ترکی ْ ترکی

مىدهد و اجزاد مرک

واقعى است ،زیرا تأثیر و تأثر و فعل و انفعال واقعى رخ

که همان افراد اجتماعاند هویت و صورت جدید مىیابند اما به هیچ وجده

کثرت تبدیل به وحدت نمىشود» (مطهری )27 :1369 ،بنابرایو با دقت در نظریات مدذکور مدی-
توان به نوعی تقری

در مفهوم را علیرغم اختالف لفظ مالحظه کرد که علت ایو اختالف ناشی از

ایو است که «هر یک از صاح نظران به زوایایی از موضوع بیشدتر توجده نمدودهاندد بدرای مثدال،
شهید مطهری بیشتر مدعای خود را توضیح میدهدر استاد مصباح به مباحدث مفهدومی و نقدد روی
آورده و آیت اهلل جوادی به کاوش مسأله در مبانی مختلدف فلسدفی مدیپدردازد» (شداکریو:1389 ،
)184ر
به هر روی ،آنچه از مباحث فوق مستفاد میشود ایدوکده در نظریدات اسدالمی نهایتدا رهی بده
قانونمندی جامعه داده شده است و به همیو دلیل ادعا میشود ماحصدل بيدث در هدر دو نظریده در
راستای تأیید ایو دیدگاه است که اسالم ،برای جامعه  -چه موجودی اعتباری باشد و چه موجودی
که به نوعی ،از اصالت برخوردار است -جایگاهی ویژه قائل استر با دقت در آیات قرآن و برخی
روایات از جمله «فإن يم اللًّ َّع الجماًَ» (نهج البالغه )240 :1379 ،و همچنیو نيوه تشریع احکام
و عبادات و حتی اخالقیات در اسالم ،میتوان به صراحت به ایو جایگداه منيصدربهفدرد پدی بدرد و
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منطقا بدیو نت یجه دست یافت که جماعتی که تا ایو حد مورد تأکید ایدو دیدو اسدت ،الجدرم بایدد
دارای احکام و قواعد و قوانیو مشخم و قابل دستیابی بدرای اداره آن باشددر البتده همدانطدور کده
اشاره رفت تأکید اسالم بر جامعه و جماعت ،به هیچ عنوان تأکید ميضی که سدال

اختیدار فدرد و

نافی نقش ملثر و تکلیف او در قبال خود و دیگران باشد ،نیستر
 -2-4آیات قانونمندی اجتماع
دیدیم که اسالم و اندیشمندان مسلمان برای فرد و جامعه ،هر دو ،به نوعی هستی و شخصیت
معینی قائل هستند و قائالن به وجود حقیقی و همچنیو آندانکده بدرای جامعده وجدود حقیقدی قائدل
نیستند ،بر قانونمندی آن از منظر اسالم صيه میگذارند به دیگر سدخو «هرچندد نتدوان بده ليدا
هستی شناسی فلسفی ،هویتی مستقل از افراد برای جامعه انسانی اثبات کرد ،با توجه به ایوکه جامعه
متشکل از افراد ،ویژگیها و آثار خاصدی دارد کده از افدراد منفدرد بدر نمدیآیندد ،از حیدث روش-
شناختی ،توجه به کلیت جامعه در کنار فردیت افراد ضرورت مییابد» (بستان )25 :1388 ،اما نظدر
قرآن کریم به عنوان متو اصلی اسالم در ایو زمینه چیست؟ «قرآن ،برای حدل مسدائل و مشدکالت
اجتماعی در جامعه اسالمی قابلیت دارد و طل

کردن پاسخ برای ایو مسائل از قدرآن ،بده صدورت

موضوعی و به مدد آیات قرآن ،امری الزم و ممکو است» (صفره ،معارف و پهلوان)159 :1389 ،ر
به منظور بررسی قانونمندی جامعه در آیات قرآن کریم و نیز احادیث ،الزم است آیات و روایداتی
را که به نوعی ندارر بدر مفهدوم قانونمنددی و ملیدد آن هسدتند ،شناسدایی و مطالعده نمدود «بررسدی
قانونمندی جامعده را در قدرآن مدیتدوان بدا راههدای مختلفدی انجدام داد :راه اول ،آن اسدت کده در
جستجوی آیاتی باشیم که مستقیما از قانونمندی جامعه و پدیدههای اجتماعی سخو به میان آورده-
اندر راه دوم ،تالش برای یافتو آیاتی اسدت کده مدوارد و مصدادیق قدانونهدای حداکم بدر جامعده و
پدیدههای اجتماعی را ذکر کرده اندر روشدو اسدت کده ذکدر قدانون ویدژه بدرای مدورد و مصدداقی
خاص ،هم اصل قانونمندی جامعه را اثبات میکندد و هدم نموندهای از آن را ارائده مدیکنددر ررر راه
سوم ،آن است که به بررسی آیاتی بپردازیم که گرچه در باب اصدل قانونمنددی جامعده یدا قدوانیو
خاص مربوط به پدیده های اجتماعی سخنی ندارند ،ولی یکی از شرای صدق موضوعی که در آیه
مطرح شده ،قانونمندی جامعه است» (رجبی)28 :1383 ،ر راه چهارم بررسدی قانونمنددی جامعده در
لسان قرآن کریم ،استنباط از مجموعه آیاتی است که مکمل یکدیگر در افاده یک قدانون کلدی در
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حیطه اجتماع هستندر ایو روش ترکیبی ،مستلزم دقت نظر و اشراف کلی بر ميتدوا و تفسدیر آیداتی
که به نيوی از انياد ،مثال با تشابه لفظی و یا فيوای کالم ،یکدیگر را در القداد یدک معندا تکمیدل
میکنند و همچنیو روایات مرتب با آنها میباشدر آیه شریفه  83سدوره مبارکده نسداد «ملیدد ایدو
معناست و آشکار میسازد که عالمانی هستند که میتوانند حل و فصل قضایا و معضالت اجتماعی
را از قرآن استنباط کنند» (صفره و همکاران)148 :1389 ،ر در ایو مجال ،به بيث در خصدوص راه
اول پرداخته و بررسی سایر راهها به فرصت دیگری موکول ،میشودر آیاتی که بهطدور مسدتقیم بده
موضوع قانونمندی جامعه تصریح میکنند ،در چند دسته قرار میگیرند که بده توضدیح عندوان هدر
دسته و برخی آیات مربوط به آن پرداخته و در پایان در جدول شماره یک بیدانی مجمدل از آنهدا
ارائه شده استر ممکو است حس

مورد ،برخی آیات به ليا ميتوا و سدیاق آیده ،ذیدل بدیش از

یک عنوان قرار گیرندر
 )1سنت اهلل
تعداد آیاتی که در آنها به مفهوم «سنت» اشاره شده است ،یازده آیه میباشد و از آنها مدی-
توان به «سُنَّ َ اللًَِّ فِي الَّذينَ خَلَ ْا َِّنْ قَبُِّْ وَ لَنْ تَجِمَ لِسُنَّ ِ اللًَِّ تَبْميالً» (احدزاب )62/و «سُنَّ َ ََّلنْ قَلمْ
ٌَرْسَلْنا قَبْلَكَ َِّنْ رُسُلِنا وَ ال تَجِمُ لِسُنَّتِنا تَحْ يالً» (اسراد )77/اشاره کردر همدانطدور کده در بخدش
تعاریف بیان شد ،مقصود از سنت ،قانونمندی استر در همه ایو آیات ،به نوعی به مفهوم گروهدی
از افراد که در زمانی بهصورت جمعی زیسدت داشدتهاندد و یدک قدانون مشدخم ،بده دلیدل آنکده
مقدمات آن در بیو آنها فراهم گردیده ،در مورد آنها به اجرا درآمده ،اشاره شدده اسدت امدا در
مورد واژه ترکی

سنت اهلل میتوان گفدت« :بدر اسداس جهدانبیندی توحیددی ،عدالوه بدر آفدرینش

موجودات ،تدبیر و سازماندهی آن ها نیز از سوی خدا و به دست خداستر بر ایو اساس ،پیددایش
موجودات ،تأمیو نیازها ،تيوّل و دگرگونی آنها و رواب نظاممندی که بینشان برقرار است ،همده
به تقدیر ،اذن و اراده خداوند متعال مستند استر رررواژه ترکیبی سنت اهلل به قدوانیو عدام حداکم بدر
امور یاد شده اشاره دارد و بنابرایو دربرگیرنده همه موجودات ،از جمله انسدان و همده شد ون وی،
بهویژه زندگی اجتماعی اوست» (رجبی)33 :1383 ،ر

بنیانهای نظری جامعهشناسی در قرآن کریم

 )2کلمهاهلل
در قرآن کریم ،همانطور که در مدورد سدنتهدای الهدی مطدرح گردیدده ،در چهدار آیده ،از
تبدیل ناپذیری کلمات اهلل سخو گفته شده استر «ایو کلماتى که خدداى تعدالى از آن چندیو خبدر
داده که قابل تبدیل نیستند ،امورى هستند که از لوح ميو و اثبات خارجند ،در نتیجه مىتوان گفت
که :كلمً اللًَّ ،ق ل اللًَّ و وَم اللًَّ ،به طور کلى در عرف قدرآن عبارتندد از احکدام حتمیدهاى کده
تغییر و تبدیل در آن راه ندارد» (طباطبایی ،1374 ،ج )89 :7ر ایدو رویکدرد ،نشدانگر ندوعی قرابدت
ميتوایی بیو ایو دو واژه -سنت و کلمه -استر در بیستوچهار آیه ،مفهوم کلمه یا مشتقات آن به
همیو معنا به کار رفته است و بسیاری از مصادیق آن در خصدوص مسدائل اجتمداعی و سرگذشدت
اقوام و جوامع استر برخی از آیات مذکور عبارتند از« :وَ تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ صِدْقا وَ عَدْال ال مُبَددِّلَ
لِکَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ» (انعام )115/و آیه  64سوره یونسر
 )3سیر
در سیزده آیه ،یا به سیر در احوال امت های گذشته دسدتور داده شدده اسدت و یدا بدا اسدتفهام
توبیخی یا انکاری ،انسان را به دلیل غفلت از عاقبت پیشینیان ،سرزنش کرده اسدتر البتده «سدیر» در
دوازده آیه همراه با نظر آمده است و به دلیل ایو است که هدف از امر به سیر در بقایای امتهدای
قبل ،به منظور تأمل در احوال آنان برای عبدرتگیدری از سرنوشتشدان و همچندیو شدناخت قدوانیو
حاکم بر اقوام و دستیابی به «سنتهای جاری در امتهای گذشته» استٌَ« :فَلَمْ يَسيرُوا فِي الْلأَرِِْ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ َاقِبَ ُ الَّذينَ َِّنْ قَبْلِهِمْ» (ميمد )10/سیر به معنای حرکت مداوم در زمینهای است
که مورد توجه است و به همیو دلیل استمرار و جریان داشتو ،در معنای آن آمده «ٌصِّم يملُّ َللى
َّضىٍّ و جَرَيان يدال سار يسير سيراً و ذلك يك نُ ليلًا و نهاراً؛ و السِّيرة :الطَّريد فى الشىء و السُّنّ ،
ألنَّها تسير و تجرى» (ابدو فدارس 1404 ،ق ،ج  120 :3و  )121کده اشداره بده حرکدت شدبانهروزی
استر «ایو دسته آیات نیز به خوبی بر قانونمندی جامعه داللت دارد ،زیرا درصورتیکه بر جامعده و
پدیدههای اجتماعی ،قانونی حکمفرما نباشد از سیر و نظر در آنها کشف قاعدده و ضدابطه ،امکدان
نخواهد داشت و در ایو صورت ،بصیرتی که قرآن مجید مدنظر دارد ،حاصل نمیشدود و انتخداب
طریق صيیح زندگی میسر نخواهد بودر آیات سیر و نظر مستقیما بر اشتراك جوامع در قانونمنددی
و دستکم در پاره ای از قوانیو اجتماعی داللت دارد و با توجه به اینکه در ایو آیات بده عامدل یدا
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عواملی که منشأ چنیو سرنوشتی شده است ،از قبیل فساد ،جرم و شرك پرداختده شدده ،ندهتنهدا بدر
قانونمندی پدیده های اجتماعی داللت دارد ،بلکه نوع خاص قانون حداکم بدر آن جوامدع و جوامدع
مشابه ایشان را نیز بیان میکند» (رجبی)43 :1383 ،ر
 )4نظر
در بیستوسه آیه قرآن یا بهصورت امر و یا بدهصدورت اسدتفهام انکداری ،بدر نظدر کدردن در
احوال و عاقبت دیگران تأکید شده استر در معنای نظر گفتهاند« :برگردانددن و توجده دادن چشدم
راهر و چشم باطو براى دیدن و ادراك چیزی استر که مقصود از ایو عمل تأمل و تيقیق درباره
آن است و نیز مقصود از دیدن و تأمل ،به دست آوردن معرفت و شناختى است که بعد از تيقیدق
حاصل میشود و آن را «رؤیت» یعنى اندیشه و تدبر گویندر» (راغد

اصدفهانی ،1374 ،ج )358 :5

از ایو آیات نیز ،امکان کشف قوانیو اجتماعی برمیآید چراکه با توجه به ایوکه بیستویدک آیده
از تعداد بیست وسه آیه مذکور ،بر نظر کدردن و تأمدل در عاقبدت پیشدینیان اشدعار دارد و اگدر ایدو
دستور ،متضمو امکان کشف قاعده عام نباشد ،امر به نظر ،لغو خواهد بودر برای نمونه ،ذیل آیده «وَ
ٌََّْطَرْنا ََلَيْهِمْ ََّطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ َاقِبَ ُ الْمُجْلرَِّينَ» (اعدراف )84/در المیدزان آمدده اسدت :جملده
«فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ َاقِبَ ُ الْمُجْرَِِّينَ» خطاب به پیغمبر اسالم (ص) است تا او و امدتش عبدرت بگیرندد»
(طباطبایی ،1374 ،ج )233 :8ر
 )5عبرت
مجموعهای از آیات دیگری که بر قانونمند بودن جامعه داللت دارد ،آیاتی است که بر اعتبار
و اتعا از سرنوشت اقوام گذشته تأکید میکند ،زیرا هشدار دادن به عقوباتی که در اثر اعمال یک
جماعت بر سرشان آمده است و نصیيت آیندگان بر پرهیز از آن اعمال ،مسدتلزم قانونمنددی امدور
اجتماعی و تکرارپذیری آن با فرمولهای مشخم استر در ایو دسته آیات ،باید عبارات متدرادف
با عبرت یا آنچه مالزم با عبرت گیری و پندد و انددرز اسدت را ليدا نمدود ،مانندد نکدال ،مَدثُالت،
موعظه ،آیه و مزدجرر
چهار آیه در قرآن به عبرتگیری تصریح داردر «اصل واژه «عَبْر» گذشتو و رفتو از حالى بده
حالى استررر اعْتِبَار و عِبْرَه :حالتى است که انسان را از معرفت و شناخت چیزى که دیدده شدده بده
چیزى که در گذشته رخ داده و دیده نشده مىرساند» (راغ

اصفهانی ،1374 ،ج  543 :2و )544ر
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اعمال در دنیا به عنوان عبرتگیری آمدده

است ،چهار آیه میباشدر ریشه واژه «نکال» نکل و به معنای مندع کدردن و بازداشدتو اسدتر «کلمده
نکال عبارت است از عمل توهیو آمیز ،نسبت به یک نفر تا دیگران از سرنوشت او عبدرت بگیرندد»
(طباطبایی ،1374 ،ج  )301 :1و نیز «نکال به معناى عقوبتى اسدت کده از تخلفدى برابدر آن عقوبدت
جلوگیرى کند و سایر مکلفیو از عقوبت ایو متخلف عبرت بگیرند و هوس تخلف نکنند» (همدان،
ج )36 :5ر
واژه مَثُالت نیز نارر بر عبرتگیری است و یک آیه در قرآن درباره آن آمدده اسدتر راغد
مینویسد« :مُثْلَه :نقمت و درد و رنجى که به انسانى برسد و مثالى میشود براى دیگران مثدل نکدال
یعنى مجازات سختى که عبرت شودر جمعش -مُثُلَدات و مَثُلَدات( »-راغد

اصدفهانی ،1374 ،ج :5

)202ر
معنای موعظه ،اندرز دادن برای علم به عاقبت یک عمل است« ،المَ َِْظلً :النُّْْلو و التلذْكير
بالعَ اقِب» (ابومنظور 1414 ،ق ،ج  )466 :7چهار آیه نیز مشتمل بر وعظ در امور اجتماعی در قرآن
آمده استر
در مورد آیه نیز آمده است« :اآلیَه یعنى عالمت راهر و آشکار و حقیقت معنى آیه براى چیز،
راهرى است که مالزم چیز دیگرى است که راهر نیست و آیه و عالمت و اثدرش آن را روشدو و
معیّو مىکند» (راغ

اصفهانی ،1374 ،ج )228 :1ر میبینیم که در مورد آیه نیز مانند عبرت ،عبدور

کردن از چیزی برای رسیدن به یک مفهوم باطنی مالحظه میشودر تعدداد آیداتی کده بده بیدانهدای
مختلف به واژه آیه و مشتقات آن اشاره شده ،فراوان استر
ذیل آیه «وَ لَدَمْ جاءَهُمْ َِّنَ الْأَنْباءِ َّا فِيًِ َُّزْدَجَرم» (قمر )4/در مورد کلمه مزدجدر آمدده اسدت:
«مصدر میمى و به معناى پندگیرى است و جمله «مدو االنبداد» بیدان همدان چیدزى اسدت کده در آن
عبرت و پندگیرى و مزدجر است و مراد از آن «انباد» ،اخبار امتهای گذشتهاى اسدت کده هدالك
شدند و یا مقصود اخبار روز قیامت است و هر دو وجه را احتمال دادهاند و از راهر ایوکه آیت را
با بیان خبرهاى روز قیامت و سپس با خبرهداى عددهاى از امدت هدای هدالك شدده تعقید

کدرده،

برمی آید که مراد از اخبارى که در آن عبرت و مزدجر هست ،همه اخبار مذکور است» (طباطبایی،
 ،1374ج )91 :19ر
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 )6ذکری و تذکره
«الذكْرَى :یعنى ذکر زیاد که از واژه «ذکر» رساتر و بلیغتر استررر ر التَّذْكِرَه :یعنى آنچه را کده
به وسیله آن چیزى به یاد مىآید و از داللت و امارت یعندى دلیدل و نشدانه ،عمدومىتدر و فراگیرتدر
است» (راغ

اصفهانی ،1374 ،ج  13 :2و )14ر «ایو دسته از آیات قانونمندی جامعه ،آیاتی اسدت

که سرنوشت امت های پیشیو را برای امت اسالم بازگو کرده و آن را ذکری و تذکره مدیدانددررر ر
مفاد آیات بر ایو اساس ،آن است که یادآوری قصم امم گذشته برای تأمل درباره ایشان و توجه
به قانونمندی حاکم بر آنها و درس آموختو و عبرت گرفتو از آنهاست و اگر جامعده ،قانونمندد
نباشد چنیو امری امکانناپذیر است» (رجبی)51 :1383 ،ر ازجمله ایو آیات میتوان به آیه مبارکده
«لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَ تَعِيَها ٌُذُنم واَِيَ م» (الياقه )12/اشاره نمودر
 )7تعقل و تفکر
در تعدادی از آیات قرآن کریم به تعقل و تفکر در احوال اقدوام گذشدته بده اشدکال مختلدف
رهنمون شده استر واضح است که ایو تعقل به منظور درس گرفتو از آن چیزی است که بدر سدر
آنان آمده استر المیزان می نویسد« :وَ لَدَمْ تَرَكْنا َِّنْها آيَ ً بَيِّنَ ً لِدَ ْم يَعْدِلُ نَ :ضمیر ملنث در «منها» به
قریه برمىگردد و «ترك» ب ه معناى باقى گذاشتو است و معنایش ایو است که ما از ایدو قریده تنهدا
عالمتى روشو باقى گذاشتیم ،براى مردمى که تعقل دارند تا از دیدن آن عبرت گیرند» (طباطبایی،
 ،1374ج  )186 :16شهید مطهری در باب جایگاه تعقل در قرآن میگویدد« :اسدالم طرفددار تعقدل
است و شدیدا هم طرفدار استررر قرآن مىگوید :الَّذينَ يَسْتَمِع نَ الْدَ ْلَ آنان کده سدخو را اسدتماع
مىکنندر یعنى ایو جور نیست که هر حرفى را هنوز درك نکرده رد کنند و بگویند ما نمىخدواهیم
بشنویمر اول استماع مىکنند ،به دقت دریافت مىکنند فَيَتَّبِع نَ احْسَنًَُ بعد غربال مىکنند ،تجزیه و
تيلیل مىکنند ،خوب و بدش را مىسنجند» (مطهری 272 :1374 ،و  )273بنابرایو مشخم اسدت
که هدف از تفکر ،تجزیه و تيلیل مسائل به منظور دستیابی به امر صيیح و مطابق عقل اسدت و در
تاریخ ،تفکر در احوال گذشتگان ،برای شناخت اعمال صيیح و غل آنها و سرانجامی است کده
بر هر عمل مترت

است و نهایتا عبرت گرفتو از عاقبت هر عمدلر بددیهی اسدت کده در ایدو دسدته

آیات نیز ،عبرت گیری ،متضمو قانونمند بودن تاریخ و جامعه است ،چرا که در غیر ایو صورت بر
تعقل ،فایدهای مترت

نخواهد بود ،خصوصا اینکه «تعقل در باب امم گذشته از منظر قدرآن کدریم،
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اصالت و استقالل ندارد ،بلکه به عنوان مقدمه امر دیگری مطرح استررر ر تعقل ،به منظور پی بدردن
به قانونمندی های حاکم بر ایشان و استفاده بهینده از ایدو قانونمنددیهدا در جهدت سدعادت خدود و
دیگران است و ایو امر ،بالمالزمه بر قانونمند بودن پدیدهها و امکان کشدف و بدهکدارگیری آنهدا
داللت دارد» (رجبی)52 :1383 ،ر
 )8عذاب و عقوبت
ایو دسته آیات ،به طور مستقیم یا غیرمستقیم ،جوامع را به تيمل عذاب پیشینیان درصورتیکه
مثل آنچه را آنان مرتک

شدند ،عمل کنند ،خبر میدهدر به عنوان مثال عالمده طباطبدایی در ذیدل

آیده «وَ ال تَكُ نُ ا كَالَّذينَ تَفَرَّقُ ا وَ اخْتَلَفُ ا َِّنْ بَعْمِ َّا جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ ٌُولئِلكَ لَهُلمْ ََلذاعَ ََظليمَ»
(آلعمران )105/که به طور غیرمستقیم عذابی شبیه عذاب اختالف پیشگان را برای مسلمیو ميتمل
میداند ،مینویسد :مراد از «اختالف» ،تفرق از حیث اعتقاد و مراد از «تفدرق» اخدتالف و تشدتت از
حیث بدن ها است و اگر تفرق را جلوتر از اختالف ذکر فرمود ،براى ایو بود که تفرقده و جددایى
بدن ها از یکدیگر ،مقدمه جدایى عقاید است،ررر پس کأنه خداى تعالى خواسته است بفرماید« :شما
مسلمانان مثل آن امتها نباشید که در آغاز بدنهایشان از یکدیگر جددا شدد و از جماعدت خدارج
شدند و در آخر ایو جدایى از اجتماع ،سب

شد که آراد و عقائدشدان هدم مختلدف گدردد» . ...

پس باایو حال ،اگر امتى نخواهد ایو کار را بکند امتى باغى و ستمگر اسدت و خدودش بده دسدت
خود اختالف راه انداخته و در آخر هالکت را براى خود فراهم کرده است» (طباطبدایی ،1374 ،ج
 579 :3و ) 580ر واضح است که وعده عذاب برای اعمالی مانند اعمال گذشتگان ،تنها در صدورتی
منطقی است که قانون و نظامی بر جوامع حاکم باشدر
 )9مَثَل
مِثْل و مَثَل دو واژه است که در قرآن با ارائه نمونههایی ،موضوعات دیگر را مجسم و تقری
به ذهو کرده استر «مِثْل ( :بر وزن جِسر) به معنی مانند نظیر و شبیه استررر ر جمع آن در قرآن امثال
آمدهررر ر مَثَل( :بر وزن فَرَس) مانند ،دلیل ،صفت ،عبرت ،عالمت ،حدیث» (قرشی 1412 ،ق ،ج :6
 )233از ليا وسعت معنا میتوان گفت مِثْل عام بر مَثَل استر از مَثَل براى تفهیم مطلد

و اشدباع

ذهو شنونده استفاده میشودر «مَثَل» به معناى توصیف مقصود است بده چیدزى کده آن را مجسدم و
ممثل کند و ذهو شنونده را به آن نزدیک گرداندد» (طباطبدایی ،1374 ،ج )280 :13ر بده هدر حدال
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کاربرد ایو واژه ،در بیان شباهت دو معندا ،متضدمو عبدرت گدرفتو و برقدراری رابطده معندوی و در
نتیجه ،تکرارپذیر دانستو یک اتفاق در طول تاریخ و سرانجام قانونمند بودن پدیدههدای اجتمداعی
می باشد ،چرا که قرآن از مثال آوردن مقصودی دارد و آن هم تأمل در احوال گذشتگان به عندوان
مقدمه پند گرفتو است مانند آیه «فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَ ََّثَلًا لِلْآخِرِينَ» (زخرف)56/ر
 )11تبیین
تبییو از ریشه «بَانَ» به معنای آشکار و روشو کردن است و در قرآن اسامی مشتق از آن مانند
بیان ،تبیان ،بینه ،بینات و همچنیو افعالی مانند بَیَّنَّا ،لِتَسْتَبیوَ وررر فراوان به کار رفته استر در بسدیاری
از موارد ،تبییو در مورد «آیات» مطرح شده است مانند ایو آیه که« :اَْلَمُ ا ٌَنَّ اللًََّ يُحْيِ الْأَرَِْ بَعْمَ
ََّ ْتِها قَمْ بَيةنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُ نَ» (حدید )17/واضح است که آشکار کردن آیداتی کده بعدد
اجتماعی دارد همانگونه که در انتهای آیه آمده است ،با هدف تعقل و پند گرفتو انسان از فيوای
آن آیات بوده و ایو شاید به دلیل روشو کردن مفاهیم مضمر در آیات باشد و ازآنجاکده یکدی از
کاربردهای «آیه» -همانگونه که اشاره شد -عبرت گرفتو است ،باید گفت آیداتی کده مشدتمل بدر
«تبییو» امور اجتماعی هستند نارر بر تکرارپذیری و قانونمندی جامعه نیز مدیباشدندر همدیوطدور در
آیه «كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللًَُّ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ» (بقره« )219/در ایو آیده شدریفه دو نکتده هسدت،
اول اینکه مردم را تشویق و تيریک مىکند به اینکه پیرامون حقایق وجود و معارف مبده و معاد و
اسرار طبیعت بيث کنند و در طبیعت اجتماع و نوامیس اخالق و قوانیو زندگى فردى و اجتمداعى
بیندیشندررر و گویا مراد از تبییو ،همان کشف و پرده برداری از علل احکدام و قدوانیو و روشدنگرى
اصول معارف و علوم باشد» (طباطبایی ،1374 ،ج ) 296 :2ر البتده در همده جدا ،تبیدیو الهدی تنهدا بده
تشریعات دیو ميدود نشده و ایو تبییو شامل امور فردی ،طبیعی و اجتماعی میشود و در باالتریو
تعبیر ،خود قرآن کریم به عنوان «بیان» و «تبیان» نامیده شده استر
به عنوان مثال بعد از ایوکه میفرماید« :قَمْ خَلَتْ َِّن قَبْلِكُمْ سُنَنم فَسِيرُواْ فىِ الْلأَرِِْ فَلانظُرُواْ
كَيْفَ كاَنَ ََاقِبَ ُ الْمُكَذبِينَ» (آلعمران )137/تأکید بر ایو نکته دارد که «هَذَا بَيَانم للنَّلاِِ وَ هُلمى وَ
ََّ َِْظَ م للْمُتَّدِينَ» (آل عمران ) 138/که در خصوص ایو آیه در تفسیر هدایت آمده است« :در میدان
بيث از سنتهاى خدا در زندگى ،سخو از قرآن به میان مىآید کده نقدش آن نقدش یدادآور ایدو
سنتها است که نظر همگان را به آنها جل

مىکندر ولى تنها پرهیزگاران از آن بهرهمند مىشوند،

بنیانهای نظری جامعهشناسی در قرآن کریم

63

چه به حقیقت سنتها راه مىیابند و درسهاى آن را دربداره خدود تطبیدق مدىکنندد و از آنهدا پندد
مىگیرند» (مدرسی ،1377 ،ج )618 :1ر فلذا از ایو دسته آیات که متضمو مفاهیم اجتماعی اسدت،
مانند «يُرِيمُ اللًَُّ لِيُبَينِ لَكُمْ وَ يهَْمِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ َِّن قَلبْلِكُمْ وَ يَتُل عَ ََلَليْكُمْ وَ اللَّلًُ ََلِليمَ حَكِليمَ»
(نساد« ،)26/وَ قَمْ تَبَيةنَ لَكُمْ َِّنْ ََّساكِنِهِمْ» (عنکبوت« ،)38/وَ تَبَيةنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ» (ابدراهیم)45/
و «وَ لِتَسْتَبِينَ سَبِيُِّ الْمُجْرَِِّينَ» (انعام )55/کده بده تبیدیو و بیدان سدنتهدای اجتمداعی و شدرح حدال
پیشینیان می پردازند ،باید به عنوان آیاتی که ملید قانونمند بودن امور اجتماعی است ،یاد کردر
 )11تفصیل
تفصیل از ریشه فصل به معنای «جدا شدن و آشکار شدن یکى از دو چیز از دیگرى اسدت تدا
ایوکه میانشان شکاف و فاصله ایجاد شدود» (راغد

اصدفهانی ،1374 ،ج  )63 :4و در معندای واژه

تفصیل نیز آمده است« :تفصیل :متمایز کردنر تفصیل کالم ،روشو کردن آن است ،مقابل اجمدال»
(قرشی 1412 ،ق ،ج )180 :5ر در ایو دسته از آیات که عمدتا به تفصیل نشانههای الهی اشاره شده
است ،مخاط

ایو تفصیل« ،قَ ْم يَفْدَهُ ن»« ،قَ ْم يَذَّكَّرُون»« ،قَ ْم يَعْلَمُل ن»« ،قَل ْم يَتَفَكَّلرُونَ» و «قَل ْم

يَعْدِلُ ن» میباشندر لذا یک هدف از تفصیل آیات ،تفکر است و بدیهی است که در اسالم ،تفکدر و
تعقل به خودی خود اصالتی ندارد و هدف از آن کشف قاعده و ضابطه حاکم بر خلقت است کده
در غیر ایو صورت ،تفکر امری لغو است و همیو کشف ضواب حداکم بدر جهدان هسدتی کده هدم
شامل عالم طبیعت و هم عالم اجتماع اسدت ،بیدانگر قانونمنددی آن مدیباشدد ،همچندانکده عالمده
طباطبایی ذیل آیه  2سوره رعد مینویسد« :و مشهورتر در نزد مفسریو ایو است که مراد از آیدات،
آیات کتاب هایی است که از ناحیه خدا نازل شده ،بنابرایو ،مقصود از تفصیل آیات به منظور جددا
ساختو ،عبارت مىشود از شرح آن و بیان و پردهبردارى از حقایق آن در کتابهایی کده بدر انبیداد
نازل شده تا مردم در آنها تدبر و تفکر کنند و حقایق آنهدا را بفهمندد» (طباطبدایی ،1374 ،ج :11
 )395و نیز در تشریح آیه  55سوره انعام مینویسد « :تفصدیل آیدات بده طدورى کده از قرینده مقدام،
استفاده مىشود به معناى شرح معارف الهى و رفع ابهام از آنهدا اسدت» (همدان ،ج )149 :7ر برخدی
آیاتی که در ایو دسدته قدرار مدیگیرندد عبارتندد از« :وَ كَلذَالِكَ نُفَِّْلُِّ االَْيَلاتِ وَ لِتَسْلتَبِينَ سَلبِيُِّ
الْمُجْرَِِّينَ» (انعام )55/و نیز  126سوره انعام 174 ،سوره اعراف و  2سوره رعددر بده عندوان مثدال در
ذیل آیه  174سوره اعراف گفته شده :یک قسمت مهم قدرآن در بسدیارى از سدور قرآنیده قضدایاى
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واقعه در امم سابقه ررر غرض تاریخگویى و قصه سرایی نبوده بلکه براى تنبه بندگان و موعظه و پندد
و نصیيت آن ها است که متذکر شوند که خداوند با اهل ایمدان و تقدوى و صدلياد چده تفضدالتى
داشته و از چه مهالکى و شدایدی آن ها را نجات داده و اهل شدرك و کفدر و فسدق و رلدم بدا چده
ح ِيلًلا»
ت اللَّل ًِ َت ْ
ن َتجِل َم ِلسُل َّن ِ
ت اللَّل ًِ َتبْلمِيلًا َو لَل ْ
س َّن ِ
ج َم ِل ُ
ن َت ِ
بالهایى روبرو شدند ررر میفرماید « َف َل ْ
(فاطر ) 41-42/که ایو قضایا باعث رغبت مشرکیو و کفار و فساق شود به ایمانررر لذا میفرمایدد و
کذلک یعنى و همیو نيوى که پیش آمد شده بر امم سابقه« ،نُفَُِِّّْ الْآياتِ» آیات معجزات صادره
از انبیاد و قضایاى وارده بر امتهای آنها یعنى جداجدا و یکیک براى ایو امت بیان میکندیم «وَ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ» و باید ایوها متنبه شوند (طی  ،1378 ،ج  28 :6و )29ر
 )12تصریف
کلمه تصریف از ریشه صرف است به معندای برگردانددن و در معندای تصدریف گفتده شدده:
تصریف :به معنى برگرداندن است با در نظر گرفتو مبالغهر در مفردات گوید :تصریف مثل صدرف
است مگر در مبالغه و اکثرا در برگرداندن از حالى به حالى و از کارى به کارى گفته مدیشدودر «وَ
لَدَمْ صَرَّفْنا لِلنَّاِِ فِي هذَا الْدُرْآنِ َِّنْ كُِّ ََّثَِّ :در ایو قرآن براى مردم هر مثل را از حالى به حدالى و
از وضعى به وضعى گرداندیم (و هر دفعه در قالبى مخصوص بیان داشتیم) شاید بیدار باشدند و پندد
گیرند» (اسراد( )89/قرشی 1412 ،ق ،ج )124 :4ر آشکار است که هدف از تصریف آیدات الهدی،
ایجاد شرای مناس

برای هر قوم و ملتی و با هر میزان از هوش و فطانت ،برای فهم معنای آیات و

تفکر در فلسفه آیات و رسیدن بده بداطو آیدات بدا هددف عبدرتپدذیری و توجده بده نتدایج اعمدال
گذشتگان استر «تصریف آیات به معناى گرداندن و آن را تا افق افکار مدردم ندازل کدردن اسدت»
(طباطبایی ،1374 ،ج ) 133 :7ر نیاز به استدالل نیست که ایو مهم ،بیانگر وجود حساب و کتاب در
نظام خلقت و قانونمندی جوامع انسانی استر برای مثال برخی مواردی که تصریف آیات را در بعد
اجتماعی آن نشان میدهند ،عبارتندد از« :قُِّْ هُ َ الْدادِرُ ََلى ٌَنْ يَبْعَثَ ََلَيْكُمْ ََذاباً َِّنْ فَ ْقِكُمْ ٌَوْ َِّنْ
تَحْتِ ٌَرْجُلِكُمْ ٌَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذيقَ بَعْضَكُمْ بَأَِْ بَعْض انْظُرْ كَيْفَ نَُْرفُ الْآياتِ لَعَلَّهُلمْ يَفْدَهُل نَ»
(انعام« ،)65/وَ لَدَمْ صَرَّفْنا لِلنَّاِِ في هذَا الْدُرْآنِ َِّنْ كُِّ ََّثَِّ فَأَبى ٌَكْثَرُ النَّاِِ إِالَّ كُفُ راً» (اسراد،)89/
«وَ لَدَمْ ٌَهْلَكْنا َّا حَ ْلَكُمْ َِّنَ الْدُرى وَ صَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ» (احقاف)27/ر
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 )13قضایای قطعیه
ایو دسته شامل آیاتی می شود که مشخصا به رویه و قانون و سنت خاصی به طور مطلدق و در
قال

یک قضیه کلی در فعل الهی اشاره دارند و یکی از اشکال آن فعل مضارع استر بدیهی است

اطالق یک قاعده کلی خصوصا که استثنایی هم برای آن ذکر نشده باشد ،جریان آن را برای همده
جوامع در طول تاریخ افاده مینماید و در حقیقت متضمو قانونمنددی جامعده اسدتر از ایدو دسدت
آیات در قرآن مجید کم نیست که در اینجا به بیان چند آیه با بررسی ترجمده و تفسدیر آنهدا اقددام
میشودر
الف) ذیل آیه  140سوره آل عمران در تفسیر المیزان آمده اسدت« :وَ تِلْكَ الْأَيةامُ نُماوِلُها بَليْنَ
النَّاِِ» کلمه «یوم» به معناى مقدار قابلمالحظه از زمان است که حادثهاى از حوادث را در برگرفته
باشد و به همیو جهت کوتاهى و بلندى ایو زمان بر حسد

اخدتالف حدوادث مختلدف مدىشدود،

هرچند که استعمالش در مدت زمان بیو طلوع و غروب خورشید شایع شده استر در نتیجه به جاى
ایوکه بگویند« :روزگارى که آل بویه زمام را به دست داشتند» یا «آل فرعدون قددرت را بده دسدت
گرفته بودند» ،مىگویند« :روز آلبویه» و یا «روز آل فرعون» گاهى هم در خود آن زمانى کده ایدو
زمامدارى و قدرت در آنوقت واقع شده استعمال مىشود و مراد از «ایام» در آیه مورد بيث همیو
معنا است و کلمه «مداوله» به معناى دستبهدست دادن چیزى است ،درنتیجه معناى آیه شریفه ایدو
است که « :سنت الهیه بر ایو جارى شده است که روزگار را در بیو مردم دستبدهدسدت بگرداندد،
بدون ایوکه براى همیشه به کام یک قوم چرخانده شود و قومى دیگر را از آن ميروم سازد و ایو
سنت به خاطر مصاليى است عمومى که فهدم شدما انسدانهدا جدز بده برخدى از آن مصدالح احاطده
نمىیابد و نمىتواند همه آن مصالح را درك کند» (طباطبایی ،1374 ،ج )42 :4ر
ب) ذیل آیده «ذلِكَ بِأَنَّ اللًََّ لَمْ يَكُ َُّغَيِّراً نِعْمَ ً ٌَنْعَمَها ََلى قَ ْم حَتَّى يُغَيِّرُوا َّلا بِأَنْفُسِلهِمْ وَ ٌَنَّ
اللًََّ سَميعَ ََليمَ» (انفال )53/در تفسیر المیزان میخوانیم« :یعنى عقابى که خداوند ،معاقبیو را بدا آن
عذاب مىکند همیشه به دنبال نعمت الهى است که خداوند قبل از آن عقاب ،ارزانى داشته ،به ایدو
طریق که نعمت را برداشته عذاب را به جایش مىگذارد و هیچ نعمتى از نعمتهاى الهى به نقمدت
و عذاب مبدل نمى شود مگر بعد از تبدل ميلش که همان نفوس انسانى است ،ررر و ایو خدود یدک
قاعده کلی است در تبدیل نعمت به نقمت و عقاب ررر ر پس ایوکه فرمود« :ذلِكَ بِأَنَّ اللًََّ لَلمْ يَلكُ
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َُّغَيِّراً ررر»  ،از قبیل تعلیل به امرى عام و تطبیق آن بر موردى خاص استررر و آن سنت ایو است کده
خداوند نعمتى را که به قومى بدهد تغییرش نمىدهد مگر آنکه آن قوم آنچه را که در نفوس دارند
تغییر دهند» (طباطبایی ،1374 ،ج  132 :9و )133ر
 )14قضایای شرطیه
قضایای شرطیه جمالتی هستند که شامل شرط و جواب شرط و متضمو یدک گدزاره منطقدی
مشروط میباشندر در قرآن کریم ،آیات فراوانی بده شدکل گدزارههدای شدرطی ،قدوانیو تشدریعی و
تکوینی را در زمینه های مختلف بیان نموده استر در مورد ایو دسته از آیات هم واضح اسدت کده
بیان یک مقدمه و نتیجه مشروط آن از جان حقتعالی بهگونهای که در هر زمان و مکانی که شرط
ميقق بشود ،جواب آنهم به وقوع میپیوندد ،مستلزم قانونمندی در زمینه موضوع موردنظر اسدت،
خواه ایو زمینه ،فردی باشد یا جمعی ،دنیوی باشد یا آخرتی ،درونی باشد یا بیرونی و ررر ایو آیات
به دودسته تقسیم می شوند ،اول آیاتی که خداوند در صدورت تيقدق شدرط ،خدود مسدتقیما وقدوع
جواب شرط را عهده دار شده است و دوم آیاتی که وقوع جدواب شدرط از طریدق اسدباب و عللدی
تضمیو گردیده استر تعدادی از آیاتی که شرای تيقق برخی پدیدههای اجتماعی را مطرح مدی-
کنند ،عبارتند از« :سَ ِّْ بَنىِ إِسْراءِيَِّ كَمْ ءَاتَيْنَاهُم َِّّنْ ءَايَ ِ بَيِّنَ وَ ََّن يُبَمِّلْ نِعْمَ َ اللًَِّ َِّن بَعْمِ ََّا جَاءَتًُْ
فَإِنَّ اللًََّ شَمِيمُ الْعِدَاعِ» (بقره« ،)211/يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَاََّنُ اْ إِن تُطِيعُ اْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ ََلىَ ٌََْدَلابِكُمْ
فَتَندَلِبُ اْ خَاسرِِين» (آل عمران )149/و آیات  96سوره اعراف 46،سوره انفال 7 ،و  38سوره ميمدد
وررر ر
به عنوان مثال در تفسیر نمونه ذیل آیه «وَ إِذا ٌَرَدْنا ٌَنْ نُهْلِكَ قَرْيَ ً ٌَََّرْنا َُّتْرَفيهلا فَفَسَلدُ ا فيهلا
فَحَقَّ ََلَيْهَا الْدَ ْلُ فَمََّةرْناها تَمَّْيراً» (اسراد )16/تيت عنوان «مراحل چهارگانه مجازات الهی» آمدده
است :خداوند هرگز قبل از اتمامحجت و بیان دستوراتش کسى را ملاخدذه و مجدازات نمدىکندد،
بلکه نخست به بیان فرمانهایش مىپردازد ،اگدر مدردم از در اطاعدت وارد شددند و آنهدا را پدذیرا
گشت ند چه بهتر که سعادت دنیا و آخرتشان در آن است و اگر به فسق و مخالفت برخاستند و همده
را زیر پا گذاشتند ایوجا است که فرمان عذاب در باره آنها تيقق مىپذیرد و به دنبال آن هالکدت
استر اگر درست در آیه دقت کنیم ،چهار مرحله مشخم براى ایو برنامه بیان شده است:
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 -1مرحله اوامر (و نواهى)ر
 -2مرحله فسق و مخالفتر
 -3مرحله استيقاق مجازاتر
 -4مرحله هالکتر
ررر به هرحال آیه فوق ،هشدارى است به همه مردم باایمان که مراق

باشند ،حکومت خدویش

را به دست مترفیو و ثروتمندان مست شهوت ندهند و از آنها دنبالهروی نکنند که جامعده آندان را
سرانجام به هالکت و نابودى مىکشانندر آیه بعد به نمونههایى از ایو مسأله به صدورت یدک اصدل
کلى اشاره کرده مىگوید« :چه بسیار مردمى که در قرون بعد از ندوح زنددگى مدىکردندد (و طبدق
همیو سنت) هالك و نابود شدند» (مکارم شیرازی ،1374 ،ج  59 :12و )60ر
 )15قصص
در شش آیه ،از بیان داستان ها یا قصم پیامبران و برخی اقوام گذشته بدا هددف وعدظ و پندد
مخاط

سخو به میان رفته استر ریشه قصم ،واژه القَمُ به معنای «پیگیرى اثدر چیدزى و پیدروى

کددردن از آن» (راغ د

اصددفهانی ،1374 ،ج  )194 :4و «قَصَددم :اخبددارى کدده پددىگیددرى و بددازگو

میشود» (همان ،ج  )195 :4استر در المیزان آمدده« :فَاقُْْصِ الْدََْلصَ» کلمده «القصص

» مصددر

است و به معناى «اقصم قصصا داستان بگو داستان گفتنى» است و ممکو هم هست اسم مصددر و
به معناى «اقصم القصه داستان کو ایو قصه را» بلکه تفکر کنند و در نتیجه براى حق منقاد شده و
از باطل بیرون آیند» (طباطبایی ،1374 ،ج  )435 :8میبینیم که در ایو دسته از آیات ،قرآن با تأکید
بر توجه به داستان گذشتگان ،آن را مایه عبرتگیری و تفکر در احوال آندان و زمیندهسداز پدذیرش
حق و نفی باطل دانسته استر «لَدَمْ كانَ فِي قََِْْلهِمْ َِبْلرَةم لِلأُولِي الْأَلْبلاعِ ررر» راغد

در مفدردات

مىگوید :اصل کلمه «عبر» به معناى تجاوز از حالى به حالى است و اما عبور تنها ،مختم به تجاوز
از آب است ررر و «اعتبار» و «عبره» مخصوص به حالتى است که انسان بهوسیله آن از شناختو چیزى
که قابلمشاهده است به چیزى که قابلمشاهده نیست مىرسدر هم چنانکه خداى تعالى فرمود« :إِنَّ
فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً :در ایو آیات عبرت است» ضمیر در «قصصهم» به انبیاد ،که یکى از ایشان یوسدف،
صاح

داستان ایو سوره است برمىگردد ،احتمال هم دارد که به یوسدف و بدرادرانش برگشدته و

معنا چنیو باشد« :قسم مىخورم که در داستانهاى انبیاد و یا یوسف و برادرانش عبرت اسدت بدراى
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صاحبان عقل» (همان ،ج )382 :11ر البته واژه «حدیث» به معنای «اخبارى کده بده آنهدا مثدل بزنندد»
(راغ

اصفهانی ،1374 ،ج  )459 :1و «احادیث» هم در چند مورد بده عندوان داسدتان عبدرتآمدوز

اقوام گذشته در قرآن به کار رفته است مانند «هَِّْ ٌَتاكَ حَميثُ َُّ سلى» (نازعدات )15/بندابرایو بدا
توجه به تأکید فوق بر عبرت از داستان های مذکور ،واضح است که قوانینی تکرارپذیر بر تداریخ و
جوامع ،حکمفرماست و ایو قوانیو از راه تعمق در ایو داستانهای واقعدی ،قابدل استيصدال اسدت،
زیرا در غیر ایو صورت ایو همه اصرار عملی قرآن بر نقل ایو داستانها امدری عبدث خواهدد بدودر
برخی از آیاتی که از بعد اجتماعی ایو داستانها حکایت دارند عبارتندد از« :وَ لَ ْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ
لكِنًَُّ ٌَخْلَمَ إِلَى الْأَرِِْ وَ اتَّبَعَ هَ اهُ فَمَثَلًُُ كَمَثَِِّ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِِّْ ََلَيًِْ يَلْهَثْ ٌَوْ تَتْرُكًُْ يَلْهَثْ ذلِكَ ََّثَُِّ
الْدَ ْمِ الَّذينَ كَذَّبُ ا بِآياتِنا فَاقُْْصِ الْدََْصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون» (اعراف )176/و آیات  100و  120سدوره
هود 3 ،و  111سوره یوسف 99 ،سوره طه 44 ،سوره ملمنون 19 ،سوره سبأر
 )16کثرت
استفاده از عبارت «چه بسا» و «چه بسیار» در فعل الهی حداکی از تعددد یدک رفتدار در مدوارد
مشابه است و در قرآن هر جا که عباراتی معادل ایو معنا -فَكَأَيِّنْ ،كَأَيِّنْ ،كَمْ -به کار رفته است ،هدم
نشانگر وقوع مکرر یک پیامد در گذشته است و هم بیدانگر احتمدال وقدوع آن در آیندده بده شدرط
تيقق شرایطی که در قبل هم منجر به نتایجی شده استر راغ

در معندای کَدمْ مدینویسدد« :کَدمْ-

تعبیرى است از عدد و شمارش و در باب استفهام به کار میرود اسم بعد از «کم» در جمله که تمیز
عدد است با آن منصوب میشود مثل عبارت -کم رجال ضربت؟ و در باب خبر هم بکار میرود و
در آن صورت یعنى (کم خبرى) اسمى که بعد از آن مىآید و تمیز آن است با آن مجرور میشود
مثل عبارت -کم رجل که اقتضاى معنى زیادى و کثرت دارد» (راغ

اصدفهانی ،1374 ،ج )80 :5

که البته آنچه اینجا مدنظر است وجه خبری کَمْ میباشدر در قاموس آمده است« :کَأَیِّو :بسدىر ایدو
لفظ اسمى است مرکّ

از کاف تشبیه و اىّ منوّن و مانند «کم» است و اغل

افاده کثرت مدیکندد

(اقرب) و هفت بار در قرآن آمده و همه مفید کثرتاندر» (قرشی 1412 ،ق ،ج  )71 :6در ایو دسته
از آیات هم بدیهی است که افاده کثرت ،مبیو عمومیت موضوع و عدم تخصیم به زمان و مکدان
معیو بوده و منظور از طرح آن ،تأکید بر تکرارپذیری ،عبرتگیری و در نتیجه سدنت بدودن آن در
جامعه بشری است که قانونمندی جوامع در ایو مورد هم کامال آشکار استر آیات نارر بر پدیده-

بنیانهای نظری جامعهشناسی در قرآن کریم

های اجتماعی که در ایو دسته جای میگیرند ،عبارتند ازٌَ« :لَمْ يَرَوْا كَمْ ٌَهْلَكْنا َِّنْ قَبْلِهِمْ َِّلنْ قَلرْن
ََّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرِِْ َّا لَمْ نُمَكنْ لَكُمْ وَ ٌَرْسَلْنَا السةماءَ ََلَيْهِمْ َِّمْراراً وَ جَعَلْنَا الْأَنْهارَ تَجْر َِّنْ تَحْتِهِمْ
فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُ بِهِمْ وَ ٌَنْشَأْنا َِّنْ بَعْمِهِمْ قَرْناً آخَرينَ» (انعام« ،)6/وَ كَمْ َِّلنْ قَرْيَل ٌَهْلَكْناهلا فَجاءَهلا
بَأْسُنا بَياتاً ٌَوْ هُمْ قائِلُ نَ» (اعراف )4/و آیات  17سوره اسراد 74 ،و  98سوره مریم 11 ،سوره انبیدا،
 58سوره قصم 26 ،سوره سجده 11 ،سوره بقره 128 ،سوره طه 31 ،سدوره یدس 3 ،سدوره ص6 ،
سوره زخرف 25 ،سوره دخان و  36سوره ق و همچنیو آیاتی که از واژه «كَأَيِّن» افاده تکثیدر شدده:
«فَكَأَيِّنْ َِّنْ قَرْيَ ٌَهْلَكْناها وَ هِيَ ظالِمَ م فَهِيَ خاوِيَل م ََللى َُرُوشِلها وَ بِئْلر َُّعَطَّلَل وَ قَْْلر ََّشليم»
(حج« ،)45/وَ كَأَيِّنْ َِّنْ قَرْيَ ٌََّْلَيْتُ لَها وَ هِيَ ظالِمَ م ثُمة ٌَخَذْتُها وَ إِلَية الْمَْيرُ» (حج )48/و آیات 13
سوره ميمد و  8سوره طالقر به عنوان نمونه ذیل آیه  8سوره مبارکه طالق آمده« :شیوه قرآن ایدو
است که در بسیارى از مواد بعد از ذکر یک سلسله از دستورات عملدى اشداره بده وضدع امدتهدای
پیشیو مىکند تا مسلمانان نتیجه «اطاعت» و «عصیان» را در سرگذشت آنها با چشدم ببینندد و مسداله
شکل حسى به خود گیرد ررر نخست مىفرماید« :چه بسدیار شدهر و آبدادیهدا کده اهدل آن در برابدر
فرمان پروردگار و رسدوالنش طغیدان و سدرپیچى کردندد و مدا حسداب آنهدا را بدا دقدت و شددت
رسیدیم و آنها را به مجازات وحشتناك و عذاب کمنظیرى گرفتار سداختیم»! -وَ كَأَيِّنْ َِّلنْ قَرْيَل
ََتَتْ ََنْ ٌََّْرِ رَبِّها وَ رُسُلًِِ فَحاسَبْناها حِساباً شَمِيماً وَ ََذَّبْناها ََذاباً نُكْراً -منظور از قریه ،چندانکده
قبال نیز گفتهایم ،ميل اجتماع انسانهدا اعدم از شدهر و روسدتا اسدت و در اینجدا منظدور اهدل آنهدا
مى باشدررر درهرحال اشاره به عذاب ایو اقوام سرکش در ایو دنیا است که بهصورت درس عبرتدى
براى آیندگان باقى ماند» (مکارم شیرازی ،1374 ،ج )255 :24ر
 )17استفهام انکاری
ایو دسته از آیات با مخاط

قرار دادن انسدانهدا در موضدوعات مختلدف از جملده توجده بده

سرگذشت و احوال پیشینیان ،آنها را به تأمل در آن و عبدرت گدرفتو فرامدیخواندد و بدا اسدتفهام
انکاری توبیخی ،قانونمندی تاریخ و شمول ایو سنتهای الهی بر همه انسدانهدا و جوامدع از جملده
مخاطبیو قرآن را متذکر میگرددر ایو آیات با عباراتی مانندد «هِّ...اال»ٌَ« ،وَال يَلرَوْن»« ،افللم» و ررر
فرد و جامعه را مورد سلال و تذکر قرار مدیدهددر در مدورد واژه «هدل» گفتده شدده اسدت« :حدرف
استفهام است مثل «هَِّْ يَراكُمْ َِّنْ ٌَحَم» (توبه )127/بیشتر وقوع آن در قرآن مجید براى تقریر استر
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خواه براى تنبیه باشد یا نفى یا تکبیدتررر در بسدیارى از آیدات بعدد از حدرف هدل لفدظ «اال» آمدده
استررر ر در ایو آیات راهرا مراد از «هَِّْ» نفى است گوئى در مقام «مای نافیده» اسدت چندانکده در
بعضى از آیات به جاى هل «ما» آمده استر على هذا هَلْ در ایوگونه موارد براى تقریر نفى اسدت»
(قرشی 1412 ،ق ،ج )158 :7ر مشخم است که آنچه افاده نفی مطلق میکند ،خود دال بر قدانونی
است برخالف چیزی که مورد نفی واقع شده است و لذا سنتمند بودن پدیدههای اجتماعی که در
قال

نفی بیان گردیده است ،واضح میباشدر برخدی از آیداتی کده مدیتدوان بددانهدا اشداره نمدود

عبارتند از« :قُِّْ ٌَرٌََيْتَكُمْ إِنْ ٌَتاكُمْ ََذاعُ اللًَِّ بَغْتَ ً ٌَوْ جَهْرَةً هَِّْ يُهْلَكُ إِالَّ الْدَ ْمُ الظَّالِمُ نَ» (انعام،)47/
ن ا ْل ُم ْن َتظِلرينَ»
ِّ فَلا ْن َت ِظرُوا إِنلي ََّ َعكُل ْم َِّل َ
ن قَل ْب ِل ِه ْم قُل ْ
خلَل ْا َِّل ْ
ن َ
ِّ ٌَيةلا ِم الَّلذي َ
ال َِّ ْث َ
ِّ َي ْن َت ِظرُو َن ِإ َّ
« َف َه ْ
(یونس )102/و آیات  43سوره فاطر 126 ،سوره توبه 40 ،سوره فرقانر
در تفسیر آیات  16تا  18سوره مرسالت نوشتهاندد ٌَ« :لَمْ نُهْلِكِ الْلأَوةلِينَ ثُلمة نُتْلبِعُهُمُ الْلآخِرِينَ
كَذلِكَ نَفْعَُِّ بِالْمُجْرَِِّينَ» استفهام در ایو آیه انکارى است و منظور از «اولیو» امثال قوم نوح و عاد و
ثمود است ،که از امتهای قدیم العهدند و منظور از «آخریو» امتهایى اسدت کده بعددا بده ایشدان
پیوستند و کلمه «اتباع» به معناى آن است که چیزى را دنبال چیزى دیگر قرار دهندر در جملده «ثلم
نتبعهم» کلمه «نتبع» را به رفع مىخوانیم ،بنا بر اینکه استینافى و از ندو باشدد ،چدون عطدف بده کلمده
«نهلک» نیست ،وگرنه آن نیز مجزوم مىشد و معناى آیه ایو است که :ما تکذی گدران را کده در
امت های اولیو بودند هالك کردیم و سپس ما امتهای دیگر را به دنبال آنان هالك مدىکندیم و
جمله «كَذلِكَ نَفْعَُِّ بِالْمُجْرَِِّينَ» بهمنزله تعلیل براى مطال

قبل است و لذا بدون فصل (واو) آمدده و

عطف به ماقبل نشده ،گویا گوینده اى پرسیده :آخر چدرا هدالك شددند؟ در پاسدخ فرمدوده :بدراى
اینکه سنت ما با مجرمیو همیو است» (طباطبایی ،1374 ،ج  245 :20و )246ر
 )18تشبیه
در ایو دسته آیات با استفاده از برخی عبارات مانند «کذلک» ارتبداط تشدبیهی بدیو دو پدیدده
اجتماعی برقرار و حکم یکی که قاعده کلی است بر دیگری که مصداق است تعمیم مییابدر تشبیه
«َ کَذَالِک» از قبیل تشبیه فرع به اصل و به منظور اعطاى قاعده کلى است و منظور از آن ایدو اسدت
که باید از آن مثالى که زده شده است ،قاعدهاى کلى گرفته و بدر سدایر مدوارد مشدابه قیداس کدردر
«کلمه «کذلک :ایوچنیو» از باب تشبیه کلى به فرد است ،با ایوکه فرد مصداق کلى است ،ولى بده
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ایو اعتبار که میان کلى و فرد تبایو فرض شده باشد و ایو اعتبار به خداطر ایدو اسدت کده بفهماندد
حکم جارى در فرد مفروض ،در سایر افراد نیز جریان دارد» (طباطبایی ،1374،ج )497 :14ر بدیهی
است برخی آیاتی که در ایو دسته قرار دارند و متضمو معرفی یک قاعده کلی و تطبیق مصادیق از
راه قیاس با آنها در حوزه اجتماعی هستند ،دال بر قانونمندی جامعده و پدیددههدای اجتمداعی مدی-
باشندر آیاتی مانند «وَ كَذلِكَ جَعَلْنا في كُِّ قَرْيَ ٌَكلابِرَ َُّجْرَِّيهلا لِيَمْكُلرُوا فيهلا وَ َّلا يَمْكُلرُونَ إِالَّ
بِأَنْفُسِهِمْ وَ َّا يَشْعُرُونَ» (انعام« ،)123/إِنَّ الَّذينَ اتَّخَذُوا الْعِجَِّْ سَيَنالُهُمْ غَضَبَ َِّلنْ رَبِّهِلمْ وَ ذِلَّل م فِلي
الْحَياةِ المُّنْيا وَ كَذلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرينَ» (اعدراف )152/و آیدات  13و  33و  39و  103سدوره یدونس،
 102سوره هود 33 ،سوره نيل 88 ،سوره انبیاد 80 ،سوره صافات 55 ،و  148سوره انعام 30 ،سوره
رعد و  99سوره مبارکه طهر
به عنوان مثال ،در توضیح آیه  152سوره مبارکه اعراف در المیزان آمده است :از ذیل آیه که
فرمود« :وَ كَذلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ» برمیآید که ایو غض

و ذلت در زندگى دنیا اختصاص بده قدوم

موسى نداشته بلکه سنتى است که خداوند آن را در حق هر ملتى کده بده خددا افتدراد ببنددد جدارى
مىسازد ،بيثهاى علمى و عقلى که مکرر از نظر خواننده گذشت نیز ملیدد همدیو معندایى اسدت
که از جمله استفاده مىشود (طباطبایی ،1374 ،ج  325 :8و )326ر
 )19قضایای کلیه (آیاتی که کل دارند)
آیاتی که فراگیری یک مفهوم را بیان میکنند میتوان تيت نام قضایای کلیه به شمار آوردر
«کل» یکی از واژههایی است که در ایو قضایا به کار میرودر ایو واژه «داللدت بدر اسدتغراق دارد،
دائم االضافه است خواه مضاف الیه در لفظ باشد یا در تقدیر ،به نکره و معرفه اضافه میشود ،معناى
تمام ،همه و جمیع میدهد» (قرشی 1412 ،ق ،ج )138 :6ر در اینجدا هدم قانونمندد بدودن موضدوع،
نتیجه غیرقابل انکار است چرا که همانطور که راغ
چیزى به یکدیگر است» (راغ

مدیگویدد« :لفدظ کُدلّ بدراى پیوسدتو اجدزاد

اصفهانی ،1374 ،ج  )57 :5و لذا با توجه به تعریف قدانون کده «در

اصطالح عبارت از قاعده و قضیه کلیه است که از او علم بده احدوال جزئیدات موضدوع آن دانسدته
شود» (سجادی ،1362 ،ج )490 :3ر باید تمامی آیاتی را که کل در آنها افاده استغراق مدیکندد ،از
نوع قضایای کلیه و بیانگر قانونمندی موضوع متو از جمله پدیدههای اجتماعی دانستر از ایو دسته
میتوان به آیات ذیل اشاره نمود ...« :لِكٍُِّّ جَعَلْنا َِّنْكُمْ شِرََْ ً وَ َِّنْهاجاً وَ لَ ْ شاءَ اللًَُّ لَجَعَلَكُلمْ ٌَُّةل ً
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واحِمَه( ».. .مائده ...« ،)48/كَذلِكَ زَيةنَّا لِكُِّ ٌَُّة ََمَلَهُمْ( »...انعام« ،)108/قُِّْ كٌُِّّ يَعْمَُِّ ََللى شلاكِلَتًِِ
فَرَبُّكُمْ ٌََْلَمُ بِمَنْ هُ َ ٌَهْمى سَبيالً» (اسراد )84/و آیات  34سوره اعراف 67 ،سوره حج 123 ،سدوره
انعام 36 ،سوره نيل 39 ،سوره فرقانر در پایان ،خالصه آیداتی کده مسدتقیما بدر قانونمنددی جامعده
داللت دارند ،در جدول شماره یک ارائه میگرددر
جدول شماره  :1آیات قانونمندی اجتماع

تعابیر مورد استفاده قرآن

دسته آیات

عنوان آیات

اول

سنت اهلل

سنت ،لسنت ،لسنتنا ،سنن

دوم

کلمه اهلل

كلمً ،كلماتً ،كلمتنا ،كلمات

سوم

سیر

سيروا ،فسيروا ،يسيروا

چهارم

نظر

انظروا ،فانظر ،فانظروا ،فينظروا ِ ،فَهَِّْ يَنْظُرُون

پنجم

عبرت

ششم

ذکری و تذکره

هفتم

تعقل و تفکر

يعدل ن ،تعدل ن ،يتفكرون

هشتم

عذاب و عقوبت

و َّا هي َّن الظالمين ببعيم

نهم

مثل

َّثِّ ،اَّثال ،اَّثالها ،كمثِّ

دهم

تبییو

بَيةنَّا ،بينً ،تَبَيةنَ ،لِتَسْتَبينَ َ ،لِنُبَيِّنًَُ ُ ،لِيُبَيِّنََُّ ،بَيِّنات ،يُبَيِّنَ

یازدهم

تفصیل آیات

َ نُفَُِِّّْ ،تفْيِّ ْ ،فَْةلْنَا

دوازدهم

تصریف آیات

َ صَرَّفْنَا َ ،نَُْرفُ

سیزدهم

قضایای قطعیه

تلك االيام نماولها

چهاردهم

قضایای شرطیه

ان تنْروااهلل ينْركم

پانزدهم

آیات قصم

ًّ نَدُصُّ ،فَاقُْْص ،نَدًُُُّْ ،قََِْْهِمْ ،حميث ،احاديث

شانزدهم

آیات کثرت

فَكَأَيِّنْ ،كَأَيِّنْ ،كَم

هفدهم

استفهام انکاری (مقایسهای)

هِّ...اال ،فهِّ...اال

هجدهم

تشبیه

نوزدهم

قضایای کلیه

فاَتبروا ،لعبره ،نكالََّ ،ثُالتَ َّ ،ظً ،آيً ،آلياتَُّ ،زْدَجَر
ذكر  ،تذكره

كذلك ن لي بعض الظالمين
لِكُِّ ٌمَّة ٌَجَِّم ،كٌُِّّ يَعْمَُِّ ََلى شاكِلَتًِِ

بنیانهای نظری جامعهشناسی در قرآن کریم
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 -5نتیجهگیری
ایو پژوهش ضمو بررسی اجمالی دیدگاههای مختلف در خصوص هستیشناسی جامعده ،بده
بیان نظریات برخی اندیشمندان اسالمی پرداخت و سرانجام مشخم شد که اسالم جایگداه خاصدی
برای جامعه قائل است -هرچند که گفته شود جامعه از نظر فلسفی ،از اصالت برخوردار نیست -که
چنیو جایگاهی در «قانونمندی جامعه» تعیو یافته و بر امکان مطالعده جوامدع بشدری بدر اسداس ایدو
بنیان ها در بیان قرآن کریم صيه گذارده شدر در مقاله حاضر ،ایدو قانونمنددی از رهگدذر بررسدی
آیات قرآن کریم به وضوح ،اثبات و مالحظه گردید که نوزده دسته از آیات ،قانونمندی جامعده را
به طور مستقیم و بدون نیاز به تيلیلهای استنباطی ،تبییو و تأیید میکنندر
منابع
قرآن کریمر
ابو فارس ،ابواليسیو احمد ( 1404ق)ر معجم المقاییس اللغهر قم :مکت

االعالم االسالمیر

ابو منظور ،ميمد بو مکدرم ( 1414ق)ر لسدان العدربر بیدروت :دارالفکدر للطباعده و النشدر و
التوزیع -دار صادرر
آرون ،ریمون ()1387ر مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعهشناسیر ترجمه باقر پرهام ،تهران:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگیر
آزاد ارمکی ،تقی ()1389ر تاریخ تفکر اجتماعی در اسالمر تهران :نشر علمر

بستان ،حسیو ()1388ر جامعهشناسی اسالمی :بهسدوی یدک پدارادایمر فصدلنامه روششناسدی
علوم انسانی شماره 28-7 ،61ر
جوادی آملی ،عبداهلل ()1387ر جامعه در قرآنر قم :نشر اسرادر
راغ

اصفهانى ،حسیو بو ميمد ()1374ر ترجمه و تيقیق مفدردات الفدا قدرآنر غالمرضدا

خسروی ،تهران :انتشارات مرتضویر

رجبی ،ميمود ()1383ر قانونمندی جامعه و تاریخ (مبدانی فلسدفه تداریخ در قدرآن)ر فصدلنامه
تاریخ در آینه پژوهش ،شماره 64-23 ،2ر
سجادی ،سید جعفر ()1362ر فرهنگ معارف اسالمیر جلد سدوم ،تهدران :شدرکت مللفدان و
مترجمان ایرانر
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سید رضی ،ميمدد بدو حسدیو ()1379ر نهدج البالغدهر ترجمده ميمدد دشدتی ،قدم :انتشدارات
مشرقیور

شاکریو ،فاطمه ()1389ر هستیشناسی جامعه از منظر متفکران دیندیر فصدلنامه اندیشده ندویو
دینی ،شماره 187-161 ،22ر

صفره ،حسیو معارف ،مجید و پهلوان ،منصور ()1389ر استنطاق قرآنر مجلده پدژوهشهدای
قرآن و حدیث ،دوره چهل و سوم ،شماره 163-1،139ر
صلیبا ،جمیل ()1366ر فرهنگ فلسفیر ترجمه مندوچهر صدانعى درهبیددی ،تهدران :انتشدارات
حکمتر
طباطبایی ،سید ميمدحسیو ()1374ر ترجمه تفسیر المیزانر ترجمده سدید ميمددباقر موسدوی
همدانی ،قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعه مدرسیو حوزه علمیه قمر

طی  ،سید عبداليسیو ()1378ر اطی

البیان فی تفسیر القرآنر تهران :انتشارات اسالمر

قرشی ،سید علیاکبر ( 1412ق)ر قاموس قرآنر تهران :دارالکت

االسالمیهر

مدرسی ،ميمدتقی ()1377ر تفسیر هدایتر گروه مترجمان ،مشهد :بنیاد پژوهشدهاى اسدالمى
آستان قدس رضوىر
مصباح یزدی ،ميمدتقی ()1372ر جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآنر تهران :مرکز چاپ و نشدر
سازمان تبلیغات اسالمیر
مطهری ،مرتضی ()1369ر جامعه و تاریخر تهران :انتشارات صدرار
مطهری ،مرتضی ()1374ر تعلیم و تربیت در اسالمر تهران :انتشارات صدرار
مطهری ،مرتضی ( 1398ق)ر عدل الهیر تهران :انتشارات اسالمیر
مکارم شیرازى ،ناصر ()1374ر تفسیر نمونهر تهران :دارالکت

اإلسالمیهر

