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  مطالعات قرآنی و روאيینيمسال نامه ی 

  ۱۴۶ - ۱۲۵، ص۱۳۹۱سال אول، شماره אول، بهار و تابستان 

در جامعه אز ديدگاه آن دو پيامدهای منفی فقدאن عدل و قسط و 
  قرآن کريم

  ١خيزאيرج گلجانی אمير

  چکيده

پيروی אز אمام حق و باطل به عنوאن دو نماد אنسان های تأثيرگذאر بر  سرنوشـت فـردی و   
אمّت نيز سرنوشت دنيوی و . در قرآن و روאيات مورد تأکيد قرאر گرفته אست، אجتماعی אنسان

אمـام  . کنـد تعيين مـی   ،אخروی خود رא در  نسبتی که با אين دو אلگوی وجودی برمی گزيند
يی با אقتدאر باالی אلگوسازی دאرد  و همN جوאمع بشری با אنوאع فرهنگ های دينـی و  سيما

غير دينی ،دאرאی چهر های سرنوشت ساز و شخصيت ساز می باشند و אستعدאد אلگوپـذيری  
אما وفای به عقد و پيمان .אنسان ها در אين ميان،ره آورد چگونه شدن אنسان رא رقم می زند

اليف אست که همرאه نظام אمامت عادل ،قسـط کـه همـان تحقـق     ها و رعايت حقوق و تک
و ظلم در برאبـر عـدل و تبعـيض در برאبـر     . عدאلت در عينيت جامعه אست رא پديد می آورد

نگـاه آسـيب شناسـانN قرآنـی در     . قسط با چنين چشم אندאزی در قرآن کريم نمود می يابد
ن،حاصل پژوهش پيش روی می جهت אرزيابی אرزشی در بار` وضعيت אجتماعی زيست אنسا

  .باشد

  قسط،عدل ،אمامت ،حقوق ، تکاليف:  کليد وאژه ها

  مقدمه .۱

                                                           
  goljani@yahoo.com) ره(אستاديار دאنشگاه بين אلمللی אمام خمينی  . ١

  ١٩/١٠/٩٢: تاريخ پذيرش نهايی     ٩/١١/٩١: تاريخ دريافت مقاله
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دو پديدאری که . عدאلت و قسط  بر گرفته אز خوאستگا هی ريشه دאر در هستی آدمی אست
گستردگی شگفت אنگيزی در نسبت אنسان با جهان و هستی خود و معنادهنده به אرتباط אو و ديگر 

هموאره خود رא در אنديشه های فلسفی و  ،تالزم و همرאهی אين دو.אيی زندگی دאردאنسان ها و چر
آنچنان که پرستش .آئين های אخالقی و حقوقی و אصول אنسان شناسی نمايان ساخته אست

אنسانی که نتوאند . خدאوند تنها برאی خالقيت אو بدون در نظر گرفتن عدאلت و قسط אمکان ندאرد
אز آفرينش جهان و אرאد` خدאوند دאشته باشدو يا به تخقق قسط در אرאد` تفسير  دאدگرאنه אی 

به ناאميدی و بدبينی אز رحمت אلهی دچار می شود و پرستشگر ذאت  ،تشريعی אو باور ندאشته باشد
آنچنانکه نبوت و .אز אين رو عدل אلهی تفسير אعتباربخشی به توحيد خوאهد بود .حق نخوאهد بود

نبی و به ويژه אمام .אلت אلهی در زندگی فردی و אجتماعی אنسان خوאهند بودאمامت تضمين گر عد
که عبارت אست אز  هستندאرאئه دهند` ظرفيتهای نهايی وجود אنسان در زندگی فردی و אجتماعی 

אما عدאلت جز با قسط ورزی و אجرאی عدאلت به سرאنجام .عدאلت در אخالق فردی و אجتماعی
يامدهای فقدאن عدאلت در  سپهر فرهنگ جامعه و فقدאن قسط در گستر` نخوאهد رسيد אز אين رو پ

نظام حقوقی جامعه، وضوح فزونتری به بنيان های هستی شناسانه و אنسان شناسانN قرآن کريم 
سخن گفتن אز عدאلت و قسط و ظلم و تبعيض به حقانيت و يا عدم حقانيت دين و  لذא .می بخشد

نکته آن چنان خطير אست که فيلسوفی چون کانت به گزאف، אين .هر آئينی سرאيت می نمايد
. אيمان به خدא و متافيزيک رא بر مبنای حکم وجدאن و אحکام بديهی عقل عملی بنيان نهاده אست

אيجاز بنيان های هستی شناسانه و طور به  ،به مناسبت جايگاه موضوع ،حاضرאز אين رو در نوشتار 
ان نموده و به تفصيل به گزאرش پيامدهای عدم عدאلت و قسط אنسان شناسانN عدאلت و قسط رא بي

  .در زندگی جمعی אنسان خوאهيم پردאخت
  چيستی عدل و قسط .۲

عدאلت و ظلم در کالم شيعی با حسن و قبح عقلی پيوندی ناگسستنی دאرد و אين خود بيانگر 
ت و توصيف אين دين و אحکام آن مقام کاشفي.آن אست که عدل و ظلم مقدم بر تأسيس دين אست

جايگاه دين رشد عقالنی بشر و پيرאستن آن אز عوאمل .تقابل رא دאرند و نه بنيان گذאری آن دو
אز אين رو در دين אسالم ،در کتاب و سنت ،کاوش های فرאوאنی در جهت تبيين .אستضدمعرفتی 

  .عقالنی عدאلت صورت گرفته אست
رشدگی جهان و حوאدث آن در درون آدمی אز אين رو، عدل و ظلم نتيجN تفسير و نحو` پديدא

دאستان ديگری دאرد و مبتنی بر نظام حقوقی و ضامن برآوردن حقوق و ،ولی אجرאی عدאلت  .אست
قرآن کريم آن که  يعنی بر پا دאشتن قسط . تکاليف אنسان در عرصN زيست فردی و جمعی אست
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َقدْ أَرْسَْلَنا رُسَُلَنا ِباْلَبيِّنَاتِ َل«:رא نتيجN عدאلت ورزی אنبياء عظام و مصلحان معرفی می کند
  )۲۵אلحديد،(» وَأَنزَْلَنا مََعهُمُ אلِْكَتابَ وَאلِْميزَאنَ ِلَيُقومَ אلنَّاسُ ِباْلقِْسطِ

  :قسط در آيN شريفه برآمده אز چهار عنصر אست
 مصلحان אلهی و אمامت و نظام عادل -

 باورها و אرزش های تشريعی אلهی -

 برאی دאوری وضعيت אنديشه ها و رفتارها و قدرت ها و روאبط ١نظامی سنجش محور -

 مشارکت جمعی قدرت אجتماعی برאی به بار نشستن قسط -

بنابرאين عدאلت אلهی سه عامل رא پديد می آورد ولی אقدאم جمعی אنسان هاست که سرنوشت 
ين سان بد. ساز אست تا آن عدאلت در نظر گرفته شده رא به سرאنجام خود يعنی قسط برساند

عدאلت در ساختار دنيای درونی אنسان ها به .،عدאلت زيربنای قسط אست و قسط غايت عدאلت
عنوאن نماد فضيلت אخالقی پديدאر می شود و قسط برون دאد אرتباطی آن در کنش حيات زندگانی 

طبيعی אست که بدون وجود قسط نمی توאن אز عدאلت آدميان אنتظاری تماميت .אنسان ها می شود
  .אهانه دאشتخو

و  אين ) هدאيت باطنی(سرشت روאنی تمامی آدميان در تشخيص فجور و تقوא يکسان אست 
قدرت تشخيص بر אساس אلهام يعنی آگاهی های غير آموزشی و ماقبل تجربه  صورت می 

به فطرت ،به مرجعی אستوאر باز می گردد قسط و تبعيض אز אين رو ، تشخيص عدل و ظلم و.پذيرد
َفأَقِمْ وَْجَهكَ لِلدِّينِ َحِنيًفا ِفطْرَةَ אللَّهِ אلَِّتي َفطَرَ אلنَّاسَ عََلْيَها لَا «:بر طبق انيکسان آدمي

  )۳۰ رومאل( »َتْبدِيلَ ِلخَْلقِ אللَّهِ ذَِلكَ אلدِّينُ אْلَقيِّمُ وَلَِكنَّ أَكْثَرَ אلنَّاسِ َلا يَْعَلُمونَ
  

  ريخعوאمل ساختاری مانع אز تحقق  عدل وقسط در تا
قرآن کريم . برאی אلگوگيری אز قرآن کريم،می بايست نگرشی ساختارگرאيانه به تاريخ دאشت

در مکه و مدينه אست و به مناسبت با آن سير، به بيانات ) ص(אنعکاس دهند` سير حرکت نبوی
אز אين رو ،قرآن کريم به هم آوאيی چيستی جريانات .تاريخی אز אنبياء و אمم در گذشته می پردאزد

گذشته و حاضر  عصر بعثت معترف می شود  و مثال های فرאوאنی رא אز گذشته برאی حوאدث 
  :אز جمله عرضه می دאرد) ص(مشابه آن در عصر نبوت رسول אکرم

                                                           

.-
  )١٩/١٧١(�������� :	�ا� ا���ت 	���� �� ١
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وََلَقدِ אْسُتهْزِئَ بِرُُسلٍ مِّن َقبِْلكَ َفَحاقَ ِبالَّذِينَ َسِخرُوאْ ِمْنهُم مَّا َكاُنوאْ ِبهِ  -
  )١١-١٠نعامאال(قُلْ ِسيرُوאْ ِفي אألَرْضِ ثُمَّ אنظُرُوאْ َكيْفَ َكانَ َعاِقَبةُ  ﴾۱۰﴿ يَْسَتهْزُِئونَ

إِنَّا وََجدْنَا إِلَّا قَالَ ُمتْرَُفوَها وََكذَِلكَ مَا أَرْسَْلَنا مِن َقبِْلكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ  -
  )٢٣ خرفزّאل( آَباءَنا عََلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثارِهِم مُّْقَتدُونَ

أَلَمْ َيأِْتكُمْ َنَبأُ אلَّذِينَ ِمن َقبِْلكُمْ َقوْمِ ُنوحٍ وََعادٍ وَثَُمودَ وَאلَّذِينَ ِمن بَْعدِهِمْ الَ  -
فَرَدُّوאْ أَْيدَِيهُمْ ِفي أَْفوَאِههِمْ وََقاُلوאْ إِنَّا يَعْلَُمهُمْ إِالَّ אلّلهُ َجاءْتهُمْ رُسُُلهُم ِباْلَبيَِّناتِ 

  )٩אبرאهيم ( وَإِنَّا َلِفي َشكٍّ مِّمَّا َتدُْعوَنَنا إَِليْهِ مُرِيبٍ رَْنا بَِما أُرْسِْلتُم ِبهَِكَف
אز אين رو ساختارهای کفر و نفاق و אيمان و عدאلت و ظلم يکسان می باشند و در تمام جوאمع 

ن پيش فرضی אگر چني. در نگاهی غير زمانی و فرאگير می توאن ساختارهای مشابه رא کشف نمود
گروه هايی چون مأل،مترفين و بخشی . نباشد مجالی برאی طرح موضوع نوشتار باقی نخوאهد ماند

אزعالمان خودپرست که در جامN دين به دنياپرستی روی آورده אند  در همN دورאن های تاريخی 
درت و ثروت ،نظامی אمتياز مدאر رא در طول تاريخ پديد آورده אند به گونه אی که אقليتی صاحب ق

ساختارگرאيی تاريخی قرآن کريم مجالی وسيع می خوאهد که تا .بر אکثريت مردم حکم می رאنند
  .همين אندאزه بسنده می شود

  در شبکo خود אرجاعی قرآن کريم قسطعدل و  .٣
אز آنجا که قرآن کريم אز زبان رאيج قوم بهره می گيرد ولی در تنگناهای فرهنگ بومی 

معانی جديدی رא در رאستای فرهنگ فاخر توليد می کند تا אز  ،در دنيای متنمتوقف نمی شود و 
אين رهگذر با زبان قوم ،فرهنگ قوم رא دگرگون نمايد אز אين رو برאی درک هر مفهومی در قرآن 

  . אستنگرش شبکه אی  و خودאرجاعی به معارف قرآنی مورد نياز هر پژوهشگری 
ه با قسط در قرآن،אشاره به ميانه روی دאرد אصوال وאژ` عدل و مشتقات آن  همرא

אعتدאلی که با کمترين هزينه אنسان و . تعادلی که غايت אصالح جويانه دאرد)٨/٥٥مصطفوی،(
در برאبر دشمن ،دعوت به ) مديريت غضب(آياتی که با אجرאی عدאلت . جامعه رא به رشد برساند

وزی ها، قسط در موאجهه با دشمنان برقرאر אقامN قسط می نمايد تا بدون אيجاد کشتارها و کينه ت
َيأَيهَُّا אلَّذِينَ ءَאَمُنوאْ ُكوُنوאْ َقوَّאِمينَ لِلَّهِ شُهَدَאءَ بِاْلقِْسطِ  وَ َلا َيجْرَِمنَُّكمْ «:شود مانند

هَ  إِنَّ אللَّهَ َخِبيرُ  بِمَا وَ אتَّقُوאْ אللَّ   َشَنَانُ َقوْمٍ عَلىَ أَلَّا تَْعدُِلوאْ  אْعدُِلوאْ ُهوَ أَقْرَبُ لِلتَّْقوَى
   ١)٨אلمائده،(»تَْعمَُلون

                                                           
 ٥/١٧٢طبرسی، :نک شتريאطالعات ب یبرא .١
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و قسط به دليل ظلم نکردن متعلق به قضاوت می شود، معموال متعلق قسط در قرآن کريم 
مربوط به قضاوت و سنجش کيل و ترאزو آمده که نشان می دهد عدאلت هنگامی در جامعه 

صورت گيرد و دقيقا ميزאن ) قسط(تکاليفمستقر می شود که رفتارها بر אساس رعايت حقوق و 
  :אلهی هم در قيامت چنين خوאهد بود برخی אز شوאهد به قرאر زير אست

ُقِضيَ َبْينَهُمْ ِباْلقِْسطِ وَ هُمْ ال وَ لُِكلِّ أُمَّةٍ رَُسولٌ فَإِذא جاءَ رَُسوُلهُمْ  -
  )٤٧يونس(ُيظْلَُمونَ

وُلهُمْ ُقضِيَ َبْيَنهُمْ ِباْلقِْسطِ وَ هُمْ ال ُيظْلَُمونَ وَ لُِكلِّ أُمَّةٍ رَُسولٌ فَإِذא جاءَ رَُس-
وَ َلوْ أَنَّ لُِكلِّ نَْفسٍ ظَلََمتْ ما ِفي אْلأَرْضِ الَفَْتدَتْ ِبهِ وَ أَسَرُّوא אلنَّدאمَةَ    ٥٤: يونس 

  ١  ) ٤٧:  ونسي(وَ ُقِضيَ َبْيَنهُمْ ِباْلقِْسطِ وَ هُمْ ال ُيظْلَُمونَلَمَّا رَأَوُא אلَْعذאبَ 
تفسير به אمر به معروف و نهی אز ) ص(אمر به قسط در برאبر ظلم ظالمان در بيان رسول אکرم

منکر شده אست که نشان می دهد قسط تحقق عدאلت אست که يکی אز مهم ترين مجاری آن 
) ص(، آيN کريمN مورد אشار` رسول خدא)٢/١٧٦،حائرى تهرאنى(אمربه معروف و نهی אز منکر אست

  :ن אستچني
إِنَّ אلَّذينَ يَْكفُرُونَ ِبآياتِ אللَّهِ وَ َيْقتُُلونَ אلنَِّبيِّينَ بَِغيْرِ َحقٍّ وَ َيْقتُُلونَ אلَّذينَ  -

  )٢١آل عمرאن( َيأْمُرُونَ ِباْلقِْسطِ ِمنَ אلنَّاسِ َفبَشِّرْهُمْ بَِعذאبٍ أَليمٍ
ابد به تشکيل جامعه אی ،قسط تحقق يدر بعد فردی و אجتماعی ی که در پی آن عدאلتو  

  :و به تعبير قرآن אمت وسط می شود متوאزن می אنجامد
وََكذَِلكَ جَعَْلَناكُمْ أُمَّةً وََسًطا لِّتَُكوُنوאْ ُشَهدَאء عََلى אلنَّاسِ وَيَُكونَ אلرَُّسولُ  -

  )١٤٣بقره אل(عََليْكُمْ َشِهيدًא
  عوאمل برپايی عدل و قسط .٤

ت فردی و جمعی ،و هدאيت אنسانی،אبزאرهای درونی همچون قرآن کريم برאی אيجاد عدאل
چنانکه می  تقوی ،אخالص ، عمل صالح و در بعد بيرونی بر אصل אمامت پای می فشارد

ََجعَْلَناهُمْ أَئِمَّةً َيْهدُونَ ِبأَمْرَِنا وَأَوَْحْيَنا إَِلْيهِمْ فِْعلَ אْلَخيْرَאتِ وَإَِقامَ אلصََّلاةِ و«:فرمايد
  )٧٣אنبياء (» ء אلزََّكاةِ وََكاُنوא َلَنا َعاِبدِينَوَإِيَتا
 فرق نبوت و رسالت با אمامت אين אست كه پيامبرאن در مقام نبوت و رسالت تنها فرمان حق"

אما . شارت و אنذאرب رא دريافت ميكنند و אز آن خبر ميدهند و به مردم אبالغ ميكنند، אبالغى توאءم با

                                                           
 ٥/٣٩٢طوسی،: نک شتريאطالعات ب یبرא . ١
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Nتشكيل حكومت عدل  אلهى به مرحله אجرא در می آيند خوאه אز طريقאمامت برنامه هاى  در مرحل
برنامه ها، و پرورش دهند` אنسانها، و  يا بدون آن ، در אين مرحله آنها مربيند، و مجرى אحكام و

  .אنسانیبه وجود آورنده محيطى پاכ و منزه و 
ديگر  به تعبيرحقيقت مقام אمامت مقام تحقق بخشيدن به تمام برنامه هاى אلهى אست ،  

  )١٣/٤٥٥،جمکارم شيرאزی(." אيصال به مطلوب و هدאيت تشريعى و تكوينى אست
אمامت در قرآن کريم آن چنان موقعيت خطيری دאرد که سرنوشت فردی و אجتماعی אنسان در 

مْ َيوْمَ َندْعُو كُلَّ أَُناسٍ بِإَِماِمِه«:قيامت در گرو پيروی אز אمام حق و يا باطل معرفی می نمايد
  )٧١،سرאءאال(» فََمنْ أُوِتيَ ِكَتاَبهُ ِبيَِميِنهِ َفأُوَْلِئكَ َيقْرَؤُونَ ِكَتاَبهُمْ وَالَ ُيظْلَُمونَ َفِتيًلا

بنابرאين אمامت عادل به همرאه אمت عادل ،برپاکنند`  عدאلت  خوאهند بود که به تعبير قرآنی 
اد عهد و عقد و پيمان ها و عمل به مقسطين אمت که عدאلت رא نه با حرف که با عمل و با אيج

آنها ،به برپايی قسط و نظامی مبتنی بر حقوق و تکاليف متقابل جامN عمل می پوشانند،אجرאی 
چنين אمری بر عهد` قو` قضا قرאر دאده شده تا با אجرאی قوאنين عدאلت رא عينيت دهند لذא می 

  )٤٢אلمائده،(»طِ  إِنَّ אللَّهَ يُحِبُّ אلُْمقِْسِطينَوَ إِنْ َحكَْمتَ َفاحْكُم َبْينهَُم ِباْلقِْس«:فرمايد
 Nرمز آن که در جوאمع אسالمی با وجود فرهنگ غنی دينی و אنسان های معنوی و عادل ،زمين
فساد و ظلم در حد خارج אز אنتظاری حاکميت دאرد به אين علت אست که عدאلت بدون قسط 

قضائيN مستقل در אين کشورها وجود ندאرد و به کارآمدی ندאشته و با وجود قوאنين شريعت، قو` 
همين سبب برאی אصالحات در چنين جوאمعی رאه گريزی چز אنقالب های خونبار و پرهزينه در 

 . پيش رو نمی باشد

  فقدאن عدل و قسطچشم אندאز قرآنی به پيامدهای  .٥
אرتباطات و مناسبات אنوאع گوناگونی אز ) אمامت و אمت(אز آنجا که دو قدرت سياسی و אجتماعی 

رא با يکديگر دאرند نمی توאن سرنوشت فردی و جمعی אنسان ها رא بدون تعامالت دو سويN אين دو 
در قرآن کريم می توאن چهار אرتباط کلی رא در אرتباط دو سويN אين . قدرت مورد شناخت قرאر دאرد

אمت عادل و فاسق در طول אز אين رو با دو نوع אمامت عادل و فاسق و .دو قدرت پی گيری نمود
  :                         אز אين رو چهار אحتمال ممکن بوجود می آيد.تاريخ موאجه می شويم

  אمت وسط :ودر نتيجه   אمت عادل وאمام عادل  . ١. ٥
عََلْيُكمْ  وََكذَِلكَ جَعَْلَناكُمْ أُمَّةً وََسًطا لِّتَُكوُنوאْ ُشَهدَאء عََلى אلنَّاسِ وَيَُكونَ אلرَُّسولُ

  )١٤٣بقره (َشِهيدًא
אمت وسط ،جامعN متوאزنی می باشد که אصالحات با کمتريت هزينه با همکاری دو قدرت 

جامعه אی که אختالفات نه به نزאع بلکه به رقابتی سازنده . سياسی و אجتماعی در آن روی می دهد
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ر مدينN رسول אهللا و  با وجود نمونN عينيت يافتN چنين جامعه אی د. و رشد يابنده رאه می يابند
  .مهاجرين و אنصار مورد אشار` قرآن قرאر می گيرد

  )قبض يد(אمام بدون حکومت و حاکميت :و در نتيجه אمت فاسق و אمام عادل . ٢. ٥
هُ أَفَلَا وََلَقدْ أَرْسَْلَنا ُنوًحا إَِلى َقوِْمهِ َفَقالَ َيا َقوْمِ אْعُبدُوא אللَّهَ َما لَكُم مِّنْ إَِلهٍ َغيْرُ

َفَقالَ אلْمََلأُ אلَّذِينَ َكفَرُوא ِمن َقوِْمهِ َما َهذَא إِلَّا بَشَرٌ مِّثُْلكُمْ يُرِيدُ أَن  ﴾۲۳﴿َتتَُّقونَ 
إِنْ  ﴾۲۴﴿َيَتَفضَّلَ عََليْكُمْ وََلوْ َشاء אللَّهُ لَأَنزَلَ مََلائَِكةً مَّا سَمِْعَنا ِبَهذَא ِفي آَباِئنَا אْلأَوَِّلينَ 

َقالَ رَبِّ אنصُرْنِي بِمَا َكذَُّبونِ  ﴾۲۵﴿إِلَّا رَُجلٌ بِهِ ِجنَّةٌ َفتَرَبَّصُوא بِهِ َحتَّى ِحينٍ ُهوَ
  )۲۶-۲۳مؤمنونאل(﴾۲۶﴿

در چنين جامعه אی وجود אنسان های عادل به خاطر نبود ساختارهای אرتباطی و تبليغی 
سق می پردאزند و در نتيجه مناسب،אکثريت مردم به بی طرفی و يا حمايت אز نظام سياسی فا

عدאلت  אنسان های אخالقی و مصلحين به قسط عينی در گستر` אجتماعی نفوذ نمی کند و در 
אمامان عادلی که .نتيجه سرنوشت אمامان شيعه به عنوאن نمونN بارزی  در تاريخ رخ می نمايد

 .دبدون אمت صالح قادر نبودند به سود אقامN قسط به نهضتی فرאگير دست بزنن
  אنقالب: و در نتيجه אمت عادل وאمام فاسق . ٣. ٥

در فقدאن وجود مصلحان و رهبرאن عادل، هزينN אصالحات אجتماعی بسيار باال رفته تا آنجا 
که چاره אی جز خشونت های وسيع و خونريزی ها و حرکت های هيجانی و آشوب گر و אز سوی 

אمت قرאر نمی گيرد و چه بسا آيند` چنين ديگر نظام سرکوب مبتنی بر قدرت در برאبر سرنوشت 
مگر آنکه אز ميان אمت ،رهبرאن و مصلحانی .جوאمعی ،نامطلوب تر אز دورאن گذشتN خود شود

  .برگزيده شوند که با مبارزه אی אخالقی عليه نظام ظلم و تبعيض به جهادی אلهی دست يابند
طََعنُوאْ ِفي دِينِكُمْ َفَقاتُِلوאْ أَئِمَّةَ אلُْكفْرِ إِنَُّهمْ وَإِن نَّكَُثوאْ أَيَْماَنهُم مِّن بَْعدِ َعْهدِهِمْ وَ

  )١٢توبه( الَ أَيَْمانَ َلهُمْ لَعَلَّهُمْ َينَتُهونَ
  אستخفاف: و در نتيجه אمت فاسقو אمام فاسق  . ٤. ٥

َفاْسَتخَفَّ  «:قرآن کريم رאبطN چهارم رא ميان فرعون و قوم فاسق אو چنين بيان می دאرد
  )٥٤،زخرف אل(» َمهُ َفأََطاُعوهُ إِنَّهُمْ َكانُوא َقوًْما َفاِسِقينََقوْ

در حالت אستخفاف ،אمت فاسق به دليل ترس،جهل و طمع به جيفN دنيا، تن به אنظالم و ستم 
  :با آن که אمام باطل،אنوאع ستم ها رא به آنها روא می دאرد. پذيری می دهند

كُرُوאْ نِعَْمةَ אلّلهِ عََليْكُمْ إِذْ أَنَجاكُم مِّنْ آلِ فِرَْعوْنَ وَإِذْ َقالَ ُموَسى ِلَقوِْمهِ אذْ -
يَُسوُموَنكُمْ ُسوءَ אلَْعذَאبِ وَُيذَبُِّحونَ أَْبَناءكُمْ وَيَْسَتْحُيونَ ِنَساءكُمْ وَِفي ذَِلكُم َبالء مِّن 

 )٦ ،אبرאهيم( رَّبِّكُمْ َعِظيمٌ
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َكةُ َظالِِمي أَْنفُِسهِمْ َقاُلوאْ ِفيمَ ُكنتُمْ َقاُلوאْ ُكنَّا إِنَّ אلَّذِينَ َتوَفَّاهُمُ אلَْمآلِئ -
مُْسَتضَْعِفينَ ِفي אألَرْضِ َقاْلوَאْ أَلَمْ تَُكنْ أَرْضُ אلّلهِ وَאسَِعةً َفُتَهاجِرُوאْ ِفيَها َفأُوَْلِئكَ 

  )٩٧،نساءאل( َمأْوَאهُمْ َجَهنَّمُ وََساءتْ َمِصيرًא
אمام در قرآن مجيد دو گونه אست در يك :" خوאنيم كه فرمود مى) ع(در حديثى אز אمام صادق 

يعنى به אمر خدא نه به אمر مردم، אمر  "وَ جَعَْلناهُمْ أَئِمَّةً َيْهدُونَ ِبأَمْرِنا:" فرمايد جا خدאوند مى
دهند، و در جاى  و حكم אو رא برتر אز حكم خود قرאر مى. شمرند خدא رא بر אمر خودشان مقدم مى

ما آنها رא پيشوאيانى قرאر دאديم كه :" وَ َجعَْلناهُمْ أَئِمَّةً َيدُْعونَ إَِلى אلنَّارِ:" فرمايد ىديگر م
شمرند و حكم خويش رא قبل  فرمان خود رא بر فرمان پروردگار مقدم مى" كنند دعوت به دوزخ مى
و אين אست .يند نما دهند و مطابق هوسهاى خود و بر ضد كتاب אللَّه عمل مى אز حكم אو قرאر مى

  )۱۶/۹۲مکارم شيرאزی (معيار و محك برאى شناسايى אمام حق אز אمام باطل
  پيامدهای منفی عدم عدאلت در جامعه .٦

  :فقدאن عدאلت پيامدهايی در جامعه به بار می آورد אز جمله 
  پوشيدگی سيمای رאستين خدאوند در فرهنگ جامعه . ١. ٦

دست متوليان دينی منحرف شود و پيروאن عوאم نيز  هنگامی که אعتقادאت خالص توحيدی،به
. دين خود رא  אز ملوک دنيا و دين فرאبگيرند،بزرگترين بی عدאلتی در جوאمع بشری روی می دهد

אتََّخذُوאْ أَْحَبارَهُمْ وَرُْهَباَنهُمْ أَرَْباًبا مِّن دُونِ אلّلهِ « :אمتهای قبل אز אسالم آمده אست باره -در
אْبنَ مَرْيَمَ وََما أُِمرُوאْ إِالَّ ِليَْعُبدُوאْ إَِلًها وَאِحدًא الَّ إَِلهَ إِالَّ ُهوَ ُسْبَحاَنهُ عَمَّا وَאْلمَِسيحَ 
  )۳۱،توبهאل(» يُشْرُِكونَ

علّت چنين بی عدאلتی در ميان رجال دين،چيزی نيست جز به אستخدאم در آوردن دين در 
د بنی אميه و بنی عباس و کشيش ها و אسقف دאنشمندאن دينی زرخري. خدمت منافع אهل قدرت 

های پيرو پادشاهان و فئودאل ها و مانند آنها در طول تاريخ ،آنجا که دين در خدمت منافع 
َيا أَيُّهَا אلَّذِينَ آَمُنوאْ إِنَّ «:سياست به دست گارکزאرאن دينی ،به ضد حقيقت دين مسخ می شود

نِ َلَيأْكُُلونَ أَْموَאلَ אلنَّاسِ ِباْلَباِطلِ وََيُصدُّونَ َعن َسِبيلِ אللّهِ كَِثيرًא مِّنَ אألَْحَبارِ وَאلرُّْهَبا
 وَאلَّذِينَ يَْكِنزُونَ אلذََّهبَ وَאْلِفضَّةَ وَالَ ُينفُِقوَنهَا ِفي َسِبيلِ אلّلهِ َفبَشِّرْهُم بَِعذَאبٍ أَِليمٍ

 )٣٤، توبه אل(»

تين حضور خدא در جهان تحريف می گردد در چنين تاريخ وאژگونN جهان بشری ، سيمای رאس
و  אز آنجاکه تمام آيات قرآن در جهت پديدאر کردن ذאت אلهی در جهان و אنسان אست و رسالت 
אصلی  کتاب آسمانی آشکار سازی خدאوند در تمامی אبعاد قابل درک برאی אنسان ها می باشد אز 
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حقيقت وجود خدא و ربوبيت אو در אين رو بزرگترين بی عدאلتی، ظلمی אست که موجب پوشيدگی 
  :هستی شود

تََكادُ אلسََّماوَאتُ َيَتَفطَّرْنَ ِمْنهُ *َلَقدْ ِجْئتُمْ َشْيًئا إِدא *وََقاُلوא אتََّخذَ אلرَّْحَمنُ وََلدًא
ْحَمنِ أَن وََما َينبَِغي ِللرَّ*أَن دََعوْא لِلرَّحَْمنِ وََلدًא*وََتنَشقُّ אْلأَرْضُ وََتخِرُّ אْلِجَبالُ َهدא

  )٩٢-٨٨مريم(َيتَِّخذَ وََلدًא
درک نادرست אز خدאوند و آميختن توحيد خالصانه با خرאفات و بدعت ها، پيامدهای متنوعی 

  :در قرآن کريم دאرد، که عبارتند אز
  پبدאئی مکاتب مقدس نمای دروغين در طول تاريخ . ١. ١. ٦

ر אنسان ها ،با مقدس نشان دאدن پيدאيش مذאهب و نحله های אنحرאفی و אيجاد تفرقه د
אموری که مقدس نيستند، אين تفرقه אفکنان با علم به حقيقت به خاطر بغی و تجاوزگری 

وَآَتْيَناهُم َبيَِّناتٍ مِّنَ «:،منافعشان رא با אيجاد دشمنی ميان پيروאن אديان אلهی فرאهم می سازند
َجاءهُمْ אلْعِلْمُ بَْغًيا َبْيَنهُمْ إِنَّ رَبَّكَ َيْقِضي َبْيَنهُمْ َيوْمَ אْلأَمْرِ فََما אْختََلُفوא إِلَّا ِمن بَْعدِ َما 
  )٤٥ ،جاثيهאل(» אْلِقَياَمةِ ِفيَما َكاُنوא ِفيهِ َيْختَِلُفونَ

آن هنگام خطاب به رسول אکرم شريعتی رא نشان می دهد که אستوאر و وحدت بخش 
אْلأَمْرِ َفاتَّبِْعَها وَلَا َتتَّبِعْ أَْهوَאء אلَّذِينَ َلا ثُمَّ جََعْلَناכَ عََلى شَرِيَعةٍ مِّنَ «:אست

  )٤٦ ،جاثيهאل(»يَعْلَُمونَ
و چنين تحريف گرאنی رא ظالم و دאرאی تشکيالت به هم پيوسته برאی אيجاد نزאع های بيهوده 

مِنَ אللَّهِ  نَّهُمْ َلن يُْغُنوא َعنكَإِ«:به صورت و تفرقه אفکنانه در برאبر حق مدאرאن معرفی می کند
  )٤٧،جاثيهאل(»َشيًئا وإِنَّ אلظَّالِِمينَ بَْعُضهُمْ أَوِْلَياء بَْعضٍ وَאللَّهُ وَِليُّ אلُْمتَِّقينَ

و دنيای کنونی ،جهان تفرقN ميان آدميان مؤمن به خدאوند אست که در نگرش های تعصب 
رآن کريم بازيچN کسانی مدאر به جدאل و خصومت و تکفير يکديگر می پردאزند ،אين ها به نص ق

هستند که به حق علم دאرند ولی با אتباع هوא و بغی ،آتش کينه رא در دل אيمان آورندگان אز هر 
  . فرقه می אفکنند

چنين گروهی ،کافرאنی هستند که هدאيت پذير نيستند و تا روز قيامت به مقدس سازی های 
ر אز אينکه دين وحدت بخش رא تا روز و چه ظلمی باالت). ٤٥ ،جاثيهאل(دروغين خوאهند پردאخت

 .قيامت به عامل אختالف برאنگيز دچار ساختن אست
  خدא אنگاری אنسان ها در جوאمع بشری، شرک در ربوبيت . ٢. ١. ٦
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در پی بندگی کارگزאرאن دين برאی ملوک قدرت، کيمياگری آغاز می شود و آن سحری نيست 
کيه بر چنين گروه مأل و نيرنگ بازی های آن فرعون ها با ت.جز تقدس بخشی به قدرت بشری 

هاست که به نمايندگی אز سوی تمام אننسان های خدא אنگاشته در طول تاريخ ،در قرآن کريم به 
  )٢٤-٢٣نازعات אل(»َفَقالَ أََنا رَبُّكُمُ אْلأَعَْلى*َفحَشَرَ َفَنادَى«:که سخن در می آيد

همرديف ساختن خدאی فرאموقعيت با  و شرک אساس. بی عدאلتی بزرگ در هستی شرک אست
در ساحت אجتماعی ،تحوالتی که منجر به אيجاد جانشينان .موجودאت موقعيت مدאر در جهان אست

نمونه . خيالی برאی سعادت و کمال אنسان می باشند אز پيامدهای شرک در ربوبيت אلهی می باشد
ل تاريخ با کيش אی אز אين شرک،مطلق אنگاری بت های אنسانی می باشد که در طو

شخصيت،אمام باطلی شده אند که زندگی دنيا و آخرت خود و قومشان رא به عذאب אبدی پيوند دאده 
  :אند

ُقلْ َمن رَّبُّ אلسََّماوَאتِ وَאألَرْضِ ُقلِ אلّلهُ ُقلْ أََفاتََّخذْتُم مِّن دُوِنهِ أَوِْلَياء الَ  -
ُقلْ َهلْ يَْسَتوِي אألَعْمَى وَאْلَبِصيرُ أَمْ هَلْ تَْسَتوِي  يَمِْلُكونَ ِلأَنفُِسهِمْ َنفًْعا وَالَ ضَرא

אلظُّلَُماتُ وَאلنُّورُ أَمْ جَعَُلوאْ لِّلهِ شُرََكاء خََلُقوאْ َكخَْلِقهِ َفتََشاَبهَ אْلخَْلقُ عََلْيهِمْ ُقلِ אللّهُ 
  )١٦رعدאل( َخاِلقُ ُكلِّ َشيْءٍ وَُهوَ אْلوَאِحدُ אلَْقهَّارُ

  
  پيامدهای אجتماعی خدא אنگاری אنسان. ١. ٢. ١. ٦
  אستبدאدظهور  .١

بنيان אستبدאد ،بی عدאلتی فرهنگی و معرفتی می باشد که سرشت آن אز منظر قرآن کريم، 
توهم אستقالل در وجود אست که آدمی رא خودمحور و سرکش بار می آورد،چنين طغيانی کنترل 

אشته و فرد و جامعه در توهم به خودوאگذאشتگی درونی قدسی رא که تقوאی אلهی אست אز ميان برد
كَلَّا إِنَّ ":و نفی مرجع ناظر و حسابرس فرאبشری،به אستبدאد و تحکم تمايالت خود روی می آورد

  ) ٦-٧علقאل("أَن رَّآهُ אْستَْغَنى  *אلْإِنَسانَ َلَيطَْغى 
گروه حاکم برאی אست که رهبری אجتماعی و يا  آنאستبدאد در چشم אندאز گروهی  عبارت אز

خود مقامی قدسی אيجاد کنند و نقد אنديشه و אعمال خود رא ،به مثابN مخالفت با  אمور بديهی 
אلصدق جلوه دهند تا به جای معرفت، تحميل فرمان برאند و تابوها و خط قرمزهايی که אمامت 

אز نقادی و باطل توليد می کند روزאفزون شود،به گونه אی که حريم منافع هيأت حاکمه،خارج 
      :  طبق آيات زير  عقالنيت خرد جمعی قرאر گيرد مانند אستبدאد אکثريت بر אقليت
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 1392/135، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان مطالعات قرآني و روايي

 

مِْثلَ دَأْبِ  ﴾۳۰﴿ وََقالَ אلَّذِي آَمنَ يَا َقوْمِ إِنِّي أََخافُ عََليْكُم مِّْثلَ َيوْمِ אْلأَحْزَאبِ -
وََيا َقوْمِ  ﴾۳۱﴿َما אللَّهُ يُرِيدُ ظُلًْما لِّلِْعَبادِ َقوْمِ ُنوحٍ وََعادٍ وَثَُمودَ وَאلَّذِينَ ِمن بَْعدِهِمْ وَ

  )٣٢-٣٠غافر( ﴾۳۲﴿إِنِّي أََخافُ عََليْكُمْ َيوْمَ אلتََّنادِ 
وَإِنِّي  ﴾۶﴿ فَلَمْ َيزِدْهُمْ دَُعاِئي إِلَّا فِرَאرًא ﴾۵﴿َقالَ رَبِّ إِنِّي دََعوْتُ َقوِْمي َليًْلا وََنَهارًא  -

مْ ِلتَْغفِرَ َلهُمْ َجعَُلوא أََصابَِعهُمْ ِفي آذَאِنهِمْ وَאْستَغَْشوْא ِثَياَبهُمْ وَأَصَرُّوא كُلََّما دََعوُْتُه
 )٧-٥نوح (وَאْستَْكبَرُوא אْستِْكَبارًא 

  آرאمش گورستانی .۲ 
سحر و ) مأل(אنديشه های خيرخوאهانه و داليل نيرومند رא به کمک دستگاه تبليغاتی خود 

אين صورت که هموאره در برאبر אنديشه ها و آيات روشن فطری،سرپوش به :خرאفه جلوه دאدن
فريبندگی و جذאبيت ظاهری رא قرאر می دهند تا به کمک دستگاه توجيه و تزوير אين گونه אلقا 
کنند که زيبايی و جذאبيت گفتار و کردאر خيرخوאهانN مردאن حق،سرپوشی برאی فريب عوאم تهی אز 

  :زير ترجمان چنين אوضاعی אست  ،אياتدليل مدאری می باشد
  )٣٤אلشعرאء(َقالَ لِلْمَلَإِ َحوَْلهُ إِنَّ َهذَא لََساحِرٌ عَِليم -
وََجَحدُوא ِبَها وَאْسَتْيَقَنْتَها ﴾۱۳﴿فَلَمَّا َجاءْتهُمْ آَياُتَنا ُمْبصِرَةً َقاُلوא َهذَא ِسحْرٌ مُِّبينٌ  -

 )١٤نملאل(  َكانَ َعاِقَبةُ אلُْمفِْسدِينَ أَنفُُسهُمْ ظُلًْما وَعُُلوא َفانظُرْ َكيْفَ

وَإِذَא ُتتَْلى عََلْيهِمْ آَياُتَنا َبيَِّناتٍ َقاُلوא َما َهذَא إِلَّا رَُجلٌ يُرِيدُ أَن َيُصدَّكُمْ عَمَّا َكانَ  -
ْلَحقِّ لَمَّا َجاءهُمْ إِنْ يَْعُبدُ آَباؤُكُمْ وََقاُلوא مَا َهذَא إِلَّا إِْفكٌ مُّْفتَرًى وََقالَ אلَّذِينَ َكفَرُوא ِل

 )٤٣سبأאل(  َهذَא إِلَّا ِسحْرٌ مُِّبينٌ
  אمر به معروف و نهی אز منکر رא فدאی אمنيت ساختن .٣

همورאه معادله و نسبت گيج گننده אی ميان אولويت نظم و אمنيت אز يک سو،و آزאدی و  حق 
אبر אست با آنارشيسم و چندپارگی و אنتخاب برقرאر می شود،به אين گونه که آزאدی بدون אمنيت بر

ولی אمنيت  و  گسست אمور و حاکميت آشوب و بلوא، بنابرאين آزאدی بدون אمنيت برقرאر نمی شود
کلمة حق (نظم می توאند بدون آزאدی برقرאر شود،אز אين رو אمنيت بر آزאدی אنسان ها ترجيح دאرد

يُرِيدُ أَن ُيخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضُِكم «:فرعون هم به אين بهانه متوسل شد که)يرאد بها אلباطل
  )٣٥شعرאء אل(»بِِسحْرِهِ فََماذَא َتأْمُرُونَ

  برپايی حکومت پادگانی .٤
پاسخ حکمت رא با زور حکومت دאدن، و به جای אقناع وجدאن عمومی به خاموش ساختن و 

نماد حکومت  ندنترساندن روی آوردن، و رهبرאن فکری منتقد به قدرت رא به بند زندאن ها کشا
  :)ع(فرعونی אست در برخورد با موسی 
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  )٢٩شعرאءאل(َقالَ َلِئنِ אتََّخذْتَ إَِلًها َغيْرِي َلأَجْعََلنَّكَ ِمنَ אْلمَْسُجوِنينَ -
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ אلَّذِينَ َكفَرُوאْ ِليُْثِبُتوכَ أَوْ َيْقتُُلوכَ أَوْ ُيخْرُِجوכَ وَيَمُْكرُونَ وََيْمُكرُ  -

  )۳۰ نفالالא(لّلهُ وَאلّلهُ َخيْرُ אلَْماكِرِينَ א
  )۳۶شعرאءאل(  قَاُلوא أَرِْجهِ وَأََخاهُ وَאبَْعثْ فِي אلَْمدَאِئنِ َحاشِرِينَ -
  منجی سازی در وجود .۵

چنين אستخفافی که حاصل پيروی אمت فاسق אز אمام فاسق אست،אمامان فاسق رא جايگزين 
  :خش در دنيا و آخرت می پندאرندخدאوند ساخته و آنها رא نجات ب

وََقالَ אلَّذِينَ َكفَرُوא لِلَّذِينَ آَمُنوא אتَّبُِعوא َسِبيَلَنا وَْلَنْحِملْ َخَطاَياكُمْ وََما هُم  -
  )۱۲אلعنکبوت ،(  ِبَحامِِلينَ ِمنْ َخَطاَياهُم مِّن َشيْءٍ إِنَّهُمْ لََكاذُِبونَ

  :دريده خوאهد شد و چه دير هنگام و بی ثمرאما سرאنجام، پرد` چنين پندאری در آخرت  
وَبَرَزُوאْ لِّلهِ جَِميًعا َفَقالَ אلضَُّعَفاء لِلَّذِينَ אْستَْكبَرُوאْ إِنَّا ُكنَّا لَكُمْ َتبًَعا َفَهلْ أَنتُم  -

وَאء عََلْيَنآ أَجَزِْعنَا مُّْغُنونَ َعنَّا ِمنْ َعذَאبِ אلّلهِ ِمن َشيْءٍ َقاُلوאْ َلوْ َهدَאَنا אلّلهُ َلَهدَْيَناكُمْ َس
  ) ۲۱،אبرאهيم( ﴾۲۱﴿ أَمْ َصبَرَْنا َما َلَنا ِمن مَِّحيصٍ

وَإِذْ َيَتَحاجُّونَ ِفي אلنَّارِ َفَيُقولُ אلضَُّعَفاء لِلَّذِينَ אْستَْكبَرُوא إِنَّا ُكنَّا لَكُمْ َتبًَعا َفَهلْ  -
  )۴۷افر אلغ( أَنتُم مُّْغُنونَ َعنَّا َنِصيبًا مِّنَ אلنَّارِ

  )پاتريموناليسم(قيموميت ساالری .۶
 Nאمام باطل نوع خاصی אز אستبدאد رא برپا می سازد که پيشوא، نه در چارچوب قانون که در حيط

هيچ فرد و گروهی در نظام سياسی و אجتماعی . منافع و خوאست فردی خود حکومت می کند
سياسی رא به شخص و אرאد` خود مشروعيت نظام .بدون حضور سنگين پيشوא حق وجود نمی يابد

وאبسته می سازد، و قانون و شريعت و بيعت مردم رא در جهت منافع خودش به אبزאری غير אخالقی 
دگرگون  می نمايد و אز مقدسات مردم بی آنکه به آنها אعتقاد دאشته باشد بهره بردאری אبزאری می 

در אين نوع אز אستبدאد אشکال ديگر .  نمايد و به نام אلهويت و تقدس به جای ديگرאن می אنديشد
אستبدאد  همچون אستبدאد אکثريت بر אقليت،ديکتاتوری طبقاتی و حزبی بر جامعه و حتی אستبدאد 

  :אيدئولوژيک محو می شود و شخص ساالری جايگزين تمام مألها می شود
אللَّهُ نََكالَ אْلآخِرَةِ  َفأََخذَهُ ﴾۲۴﴿َقالَ أََنا رَبُّكُمُ אْلأَعَْلى  ﴾۲۳﴿َفحَشَرَ َفَنادَى  -

  )٢٦-٢٣אلنازعات(  إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِعبْرَةً لَِّمن َيخَْشى ﴾۲۵﴿وَאْلأُوَلى 
َقالَ آَمنتُمْ َلهُ َقبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لََكِبيرُكُمُ אلَّذِي عَلَّمَكُمُ אلسِّحْرَ فَلََسوْفَ  -

  )۴۹אلشعرאء ( ﴾۴۹﴿ وَأَرْجَُلكُم مِّنْ خَِلافٍ وََلأُصَلَِّبنَّكُمْ أَجْمَِعينَتَْعلَُمونَ َلأَُقطَِّعنَّ أَْيدِيَكُمْ 
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وََقالَ فِرَْعوْنُ َيا أَيَُّها אلْمََلأُ َما عَلِْمتُ َلكُم مِّنْ إَِلهٍ َغيْرِي َفأَوِْقدْ ِلي َيا َهاَمانُ  -
 َلهِ ُموَسى وَإِنِّي َلأَُظنُّهُ ِمنَ אلَْكاذِِبينَعَلَى אلطِّينِ َفاجَْعل لِّي صَرًْحا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إَِلى إِ

  ) ۳۸אلقصص (
  :بی مقدאری حيات אنسان .٧

אمنيت در پناه حق حيات معنا می يابد و مظهر آشکار بی عدאلتی در جامعه، ستاندن אين حق 
אز אنسان هاست אين چنين אست که هيچگونه خالقيت و روحيN אصالح گری و אمر به معروف و 

ز منکر مجال حضور  نمی يابد مگر آنکه با هزينه های فرאوאن ،کربالهای خونين در تاريخ نهی א
در چنين فضای بهت آوری אز خدא אنگاشتگی אنسان های ناچيز،مقام حيات دאدن و جان .برپا گردد

ستادن رא نه به خدא،که به אرباب قدرت وאمی گذאرند و جان אنسان ها که گوهر شريف وجود אست 
  :به رאيگان در مذبح شرک در ربوبيت ،قربانی هوא و هوس های زودگذر می نمايندچنين 
إِنَّ אلَّذِينَ يَْكفُرُونَ ِبآَياتِ אلّلهِ وَيَْقتُُلونَ אلنَِّبيِّينَ بَِغيْرِ َحقٍّ وََيْقتُُلونَ אلِّذِينَ  -

  )٢١ل عمرאن،آ( َيأْمُرُونَ ِباْلقِْسطِ ِمنَ אلنَّاسِ َفبَشِّرْهُم بَِعذَאبٍ أَِليمٍ
أَلَمْ تَرَ إَِلى אلَّذِي َحآجَّ إِبْرَאِهيمَ ِفي رِبِّهِ أَنْ آَتاهُ אلّلهُ אلْمُْلكَ إِذْ َقالَ إِبْرَאِهيمُ رَبِّيَ  -

אلَّذِي ُيْحِيي وَيُِميتُ َقالَ أََنا أُْحِيي وَأُمِيتُ َقالَ إِبْرَאِهيمُ َفإِنَّ אلّلهَ َيأِْتي ِبالشَّْمسِ ِمنَ 
 قِ َفأْتِ ِبهَا ِمنَ אلْمَغْرِبِ َفُبهِتَ אلَّذِي َكفَرَ وَאلّلهُ الَ َيْهدِي אْلَقوْمَ אلظَّالِِمينَאلَْمشْرِ

  )٢٥٨אلبقره، (
אز نشانه های بی مقدאری جان אنسان در فرمانروאيی אمام باطل،برقرאری شکنجه در جهت 

  :حفظ نظام حاکم אست
نِعَْمةَ אلّلهِ عََليْكُمْ إِذْ أَنَجاكُم مِّنْ آلِ فِرَْعوْنَ  وَإِذْ َقالَ ُموسَى ِلَقوِْمهِ אذْكُرُوאْ-

يَُسوُموَنكُمْ ُسوءَ אلَْعذَאبِ وَُيذَبُِّحونَ أَْبَناءكُمْ وَيَْسَتْحُيونَ ِنَساءكُمْ وَِفي ذَِلكُم َبالء مِّن 
  )  ۶אبرאهيم ،(﴾۶﴿ رَّبِّكُمْ َعِظيمٌ

ظام حکومتی אز نشانه های وجود אمام طبق آيN کريمه،نبودن شکنجه و אمنيت جانی در ن
  .عادل אست

  تضاد طبقاتی .٨
در قرآن کريم אز مظاهر ديگر بی عدאلتی،توزيع ناعادالنN אمکانات جامعه در ميان طبقات 
אجتماعی می باشد به گونه אی که گروهی אندک جزء אشرאف و אنسان های درجN يک در آيند و 

عاف و زبونی و حقارت قرאر گيرند و بهره کشی אقليت توده های אنبوه אنسان ها در حال אستض
  :غالب אز אکثريت محکوم به عنوאن سنتی جاری و عادی درآيد
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إِنَّ فِرَْعوْنَ عََلا ِفي אْلأَرْضِ وَجََعلَ أَهَْلَها ِشيَعًا يَْسَتضْعِفُ َطاِئَفةً مِّْنهُمْ ُيذَبِّحُ 
  )٤אلقصص، ( انَ ِمنَ אلُْمفِْسدِينَأَْبَناءهُمْ وَيَْسَتْحِيي نَِساءهُمْ إِنَّهُ َك

  אستضعاف אمامت حق .٩
تاريخ تشيع و زندگی אنبياء אلهی نشان دهند` غضب و جور صاحبان قدرت نسبت به آن 

אين بی عدאلتی يا אز آن جهت אست که . بزرگوאرאن و برکنار کردن آنها אز حيات אجتماعی می باشد
  :پيروאنشان در אمّت ترسيم شده אست تصوير سازی منفی אز سيمای پاک אنبياء و

َفَقالَ אلَْمألُ אلَّذِينَ َكفَرُوאْ ِمن ِقوِْمهِ مَا نَرَאכَ إِالَّ بَشَرًא مِّثَْلَنا وََما نَرَאכَ אتَّبََعكَ إِالَّ  -
 ،هود(  مْ َكاذِِبينَאلَّذِينَ هُمْ أَرَאذُِلَنا َبادِيَ אلرَّأْيِ وََما نَرَى َلكُمْ عََلْيَنا ِمن َفْضلٍ َبلْ َنُظنُُّك

۲۷(  
  :و يا אمامت حق رא شناخته אند ولی هنوز אيمان کافی در جهت پيروی אز حق ندאرند

َقاُلوאْ َيا ُموَسى إِنَّا َلن نَّدْخَُلَها أََبدًא مَّا دَאُموאْ ِفيهَا َفاذَْهبْ أَنتَ وَرَبُّكَ َفَقاِتال إِنَّا  -
  )۲۴ ،אلمائده(  َهاُهَنا َقاِعدُونَ

  :ا رفاه زدگی، آنها رא אز پيروی אمام حق بازمی دאردو ي
ُقلْ إِن َكانَ آَباؤُكُمْ وَأَْبَنآؤُكُمْ وَإِْخوَאنُكُمْ وَأَزْوَאجُكُمْ وَعَِشيرَُتكُمْ وَأَْموَאلٌ  -

אلّلهِ אْقتَرَْفتُُموَها وَِتَجارَةٌ َتخَْشوْنَ كََسادََها وَمََساِكنُ تَرَْضوَْنَها أَحَبَّ إَِليْكُم مِّنَ 
وَرَُسوِلهِ وَِجَهادٍ ِفي َسِبيِلهِ َفتَرَبَُّصوאْ َحتَّى َيأِْتيَ אلّلهُ ِبأَْمرِهِ وَאلّلهُ الَ َيْهدِي אْلَقوْمَ 

  )۲۴ ،אلتوبه(  אْلَفاِسِقينَ
ضعفان در حاکميت بر زمين ،אئمN هدی تאز אين رو در روאيات ،مصدאق قدرت بخشيدن به مس 

لتعطفن אلدنيا علينا بعد شماسها عطف אلضروس علي « :ه می خوאنيمذکر شده אست در نهج אلبالغ
و نريد אن نمن علي אلذين אستضعفوא في אالرض و نجعلهم : (ولدهاـ و تال هذه אاليه عقيب ذلك 

אن « : مي فرمايد ) ع (אمام صادق :يعنی )٢٠٩،حکمت١٣٨٠شريف رضی،)(אئمه و نجعلهم אلوאرثين
 :يعنی אنتم אلمستضعفون بعدي: فبكي و قال ) ع (حسن و אلحسين رسول אهللا نظر אلي علي و אل

نظر אفكند و گريست و ) ع (به حضرت علي و אمام حسن و אمام حسين ) ص (روزي رسول خدא
   )١١٠ص٤ج  ،عروسى هويزى (». بعد אز من شما مستضعفان مي باشيد: فرمود 

هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ َيْبعَثُ אللَّهُ «: نقل شده كه فرمود ) ع (در تفسير آيه مذكور אز حضرت علي 
  »َمهْدِيَّهُمْ بَعْدَ َجهْدِهِمْ َفيُِعزُّهُمْ وَ ُيذِلُّ عَدُوَّهُمْ

هستند كه خدאوند مهدي آنان رא بعد אز ) ص (مقصود אز אين گروه مستضعف אهل بيت پيامبر 
دشمنانشان رא خوאر و  سختي هايي كه بر آنان وאرد شود برمي אنگيزאند و آنان رא عزت مي دهد و

   )۵۴/ ۵۱ محمد باقر مجلسی،(». ذليل مي كند
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  )حاکميت مترفين(پی آمدهای نابودگر بی عدאلتی و قسط در جامعه .۷

قرآن کريم ، حاکميت مترفين و روאج فسق به وسيلN אين گروه رא  نابود کنند` تمدن ها 
قَرْيَةً أَمَرَْنا ُمتْرَِفيَها َففََسُقوאْ ِفيهَا َفحَقَّ  وَإِذَא أَرَدَْنا أَن نُّهِْلكَ:معرفی کرده و می فرمايد

  )۱۶אالسرאء،( عََلْيَها אْلَقوْلُ َفدَمَّرَْناهَا َتدِْميرًא
ترّفه رא توسّع در نعمت گفته אند و مترف کسی אست که به خود وאگذאشته شده تا آنچه 

  .١بخوאهد אنجام دهد و کسی جلودאر אو نشود
` ترفه در قرآن می توאن ويژگی های ذيل رא که منجر به بی عدאلتی و אز  کاربردهای وאژ

  .در عرصN אجتماعی می شود به دست آورد) فَدَمَّرَْناَها تَدِْميرًא(عذאب אستيصال 
  دروغ دאنستن  حسابرسی قيامت .۱. ۷

  )۴۷אلوאقعه ( وُثونَوََكاُنوא َيُقوُلونَ أَِئذَא ِمْتَنا وَُكنَّا تُرَאًبا وَِعَظاًما أَِئنَّا لََمبُْع
  بهره بردאری אبزאری אز سنت های אجتماعی در אنکار نبوت  .۲. ۷

وََكذَِلكَ َما أَرْسَْلَنا ِمن َقبْلِكَ ِفي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا َقالَ ُمتْرَُفوَها إِنَّا وََجدَْنا آَباءنَا 
 )۲۳رف،אلزخ( عََلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عََلى آَثارِهِم مُّقَْتدُونَ

  بهره بردאری אز  אمکانات אجتماعی و نفوذ אقتصادی در אنکار نبوت . ۳. ۷
وََقالَ אلْمََلأُ ِمن َقوِْمهِ אلَّذِينَ َكفَرُوא وََكذَُّبوא بِِلَقاء אْلآخِرَةِ وَأَتْرَْفَناهُمْ ِفي אْلَحَياةِ 

 كُُلونَ ِمْنهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا َتشْرَُبونَאلدُّْنَيا َما َهذَא إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ َيأُْكلُ مِمَّا َتأْ
  ) ۳۳אلمؤمنون،(

در جامعه می باشند که ) مأل(אز آيN وאپسين دאنسته می شود که مترفين אفرאد  صاحب نفوذ
چنين کاری تحت عنوאن کلّی تر فسق . אمکانات مادی رא در جهت حاکميت کفر به کار می گيرند

که خود علت عذאب אستيصال در جامعه می  »يَها َففََسُقوאْ ِفيَهاأَمَرَْنا ُمتْرَِف«مطرح شده אست
אز אين رو  مصاديق فسق در جامعه אز مظاهر بی عدאلتی ويرאن گر در جامعه אست که پس אز . باشد
 Nسور` אسرאء به تفصيل مطرح می گردد و با عنايت به تناسب تامّی که با نوشتار حاضر دאرد  ۱۶آي

  .ماعی بی عدאلتی رא  بيان می دאريمفهرست پی آمدهای אجت
  ديگر عوאقب نابودگر فقدאن عدאلت و قسط אجتماعی . ۴. ۷
  روאج گناه در عرصo אجتماعی . ۱. ۴. ۷

                                                           
�ن، �����،:�� ����ا���ت 	 �	�ا .١��١/٢٧٢��! س  
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אز نشانه های بارز فسق،بی אعتنايی به حالل و حرאم های אلهی در وجدאن אفرאد جامعه 
که به فروپاشی אجتماعی منجر אثر تکوينی شيوع گناهان،אستقرאر ستم های گوناگونی אست .אست

در دورאن معاصر،روشنفکرאنی هستند که אحکام قرآنی رא تاريخی و متعلق به دورאن .می گردد
ساختار ساد` אجتماعی אعرאب  می دאنند و אحکام روشن فقهی برآمده אز آيات אلهی رא برאی دورאن 

هنگی ريزش قبح گناه אز אين چنين אست که عقبN فر.پيچيد` مدرن אمروز نامتناسب می دאنند
وَكَمْ أَْهلَْكَنا ِمنَ אْلُقرُونِ ِمن بَْعدِ ُنوحٍ وََكَفى بِرَبِّكَ «: وجدאن אجتماعی جان می گيرد

   ﴾۱۷،﴿אالسرאء»ِبذُُنوبِ ِعَبادِهِ َخِبيرًَא َبِصيرًא
אلبته بايد توجه کرد که طبق אجتهاد جوאهری،دو عنصر زمان و مکان که می توאند موجب 

يی تغيير ماهوی موضوعات شود و حکم متناسب با تغيير موضوع رא بطلبد مورد بی אعتنايی شناسا
  .אين دسته אز روشنفکرאن قرאر می گيرد

  غفلت אز مرگ آگاهی و مرگ عقل معاد . ۲. ۴. ۷
جامعه אی که عقل معاش رא بی توجه به فرجام وجودی خود در نظر بگيرد ، و آخرت پديده 

د تکذيب قرאر گيرد ضمانت אخالقی در آن جامعه در אنحصار سود دنيا خوאهد אی تزئينی و يا مور
  :بود و تهی אز معنويتی هويت بخش به ساختار وجودی אنسان و جامعه

مَّن َكانَ يُرِيدُ אلَْعاجَِلةَ َعجَّْلَنا َلهُ ِفيَها َما نََشاء لَِمن نُّرِيدُ ثُمَّ َجعَْلَنا َلهُ َجَهنَّمَ  -
   ﴾۱۸﴿אالسرאء ُموًما مَّدُْحورًאَيْصالَها َمذْ

  پديدאرشدگی شرک  . ۳. ۴. ۷
در جامعه אی که به نام خدא،بنيان رفيع منافع و قدرت رא برאفرאشته می نمايند و مذهب مثله 
شده אی رא به جنگ مذهب אمامان حق می فرستند همN مظاهر بی אيمانی و نفاق رنگ دينی به 

ه در عصر نزول،با تقدس شرک به جدאل با آيين توحيدی بر خود می گيرند و همچون אجتماع مّک
الَّ َتجَْعل :می خيزند،אّما شرکی که אمروزه به پيچيدگی فزאينده و فتنه گرאنه אی تزئين گشته אست

   ﴾۲۲،﴿אالسرאء مَعَ אلّلهِ إَِلًها آخَرَ َفَتقُْعدَ َمذُْموًما مَّْخذُوًلا
  فروپاشی نهاد فطری خانوאده . ۴. ۴. ۷
لذא نياز فطری אنسان به خانوאده برאی . ام فسق،در پی مبارزه با فطرت پاک אنسانی אستنظ

تربيت و بهدאشت روحی و آشکارشدگی مهرو عشق عفيف در אين کانون رא مورد حمله قرאر می 
دهد و به بهانه هايی چون تعلق خانوאده به دورאن سنّت و حاکميت مردאن بر زنان،فتوאی אنحالل 

א سر می دهند و پدر و مادر که بنا بر فطرت אلهی،دلسوزترين אنسان ها می باشند مورد خانوאده ر
بی حرمتی و هتک حرمت قرאر گرفته و در پی آن אفزאيش طالق ها و روאبط بی بند و بار جنسی و 
فرزندאن ناخوאسته و سر رאهی ،نويد فروپاشی فرهنگی و تمدنی رא سر می دهد و قرآن کريم چه 

وََقَضى «:که بی عدאلتی بزرگ رא אز مظاهر حاکميت مترفان فسق پرور معرفی می نمايد زيبا אين
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 رَبُّكَ أَالَّ تَْعُبدُوאْ إِالَّ إِيَّاهُ وَِباْلوَאِلدَْينِ إِحَْساًنا إِمَّا َيبْلَُغنَّ ِعندَכَ אلِْكبَرَ أََحدُهَُما أَوْ
  ﴾۲۳، ﴿ אالسرאء»هَُما وَُقل لَّهَُما َقوًْلا كَرِيًماِكالَهَُما َفالَ َتُقل لَّهَُمآ أُفٍّ وَالَ َتْنهَرْ

بی אعتنايی جامعه به صلo אرحام و אفرאد درمانده به جهت هدر دאدن אمکانات  .۵. ۴. ۷
  عمومی

אز نشانه های ديگر بی عدאلتی در گستر` אجتماعی، گسست عاطفی در ميان خويشان نسبی و 
אی که با فروپاشی خانوאده،پيوندهای فاميلی که نقش אمنيت  به گونه)ذَא אْلُقرْبَى (سببی   می باشد

روאنی رא אيفا می نمايند مورد بی אعتنايی قرאر گيرند و طبيعی אست که در پی אين بی אعتنايی، بی 
پناهی و عدم אمنيت برאی אنسان هايی به وجود می آيد که به هر دليل نمی توאنند حدאقل  

و همچنين در رאه ماندگانی که אز وطن مألوف خويش ).لِْمْسِكين א(نيازهای خود رא برآورد سازند
در چنين جوאمع فسق زده אی محکوم به نابودی فرساينده می باشند و ) אبن אلسبيل(دور مانده אند

  آيا אينها خود عالئم عذאب אستيصال نيست؟
   ﴾۲۶،אالسرאء ﴿ َبذِّرْ َتْبذِيرًאوَآتِ ذَא אْلقُرَْبى َحقَّهُ وَאلِْمسِْكينَ وَאْبنَ אلسَِّبيلِ وَالَ ُت

  گسترش אشرאفی گری در مصرف و تارאج بی رويo אمکانات אجتماعی . ۶. ۴. ۷
 Nאين فقدאن معنويت ها،به تبذير و هدر رفت منابع و ريخت و پاش و مصرف زدگی طبق Nريش

  :مترف אست که دאمنگير אفرאد جامعه می شود
   ﴾۲۷ ،﴿ אالسرאء وَאنَ אلشََّياِطينِ وََكانَ אلشَّْيَطانُ لِرَبِّهِ َكُفورًאإِنَّ אلُْمَبذِّرِينَ َكاُنوאْ إِْخ

  אفرאط و تفريط در توزيع אمکانات .۷. ۴. ۷
نتيجN طبيعی و قهری تبذير، بخل و אمساک در موאضع مورد نياز جامعه می باشد و אسرאف و 

و אين . بخشی ها رא ندאرندگشاده دستی در تخصيص منابع در جايگاه هايی که شايستگی אين عطا
چنين אست که حاکميت אقليت ثروتمند و متنفذ بر אکثريت مردم ،سرאنجامی جز دאستان غمبار و 

  :پر تکرאر دאرא و ندאر رא در پی دאرد
وَالَ َتجَْعلْ َيدَכَ مَْغُلوَلةً إَِلى ُعُنِقكَ وَالَ َتبُْسْطَها ُكلَّ אْلبَْسطِ َفَتقُْعدَ مَُلوًما  -
  ﴾۲۹، ﴿ אالسرאء ورًאمَّحُْس
در حاليکه ،تضاد طبقاتی حاصل کمبود و نبود منابع طبيعی نمی باشد بلکه سوء مديريت  

إِنَّ رَبَّكَ «:مترفين אست که چنين بی عدאلتی گسترده אی رא موجب می شود در صورتی که
   ﴾ ۳۰،﴿ אالسرאء»رًא َبِصيرًאَيبُْسطُ אلرِّزْقَ لَِمن يََشاءُ وََيْقدِرُ إِنَّهُ َكانَ بِِعَبادِهِ َخِبي

  قتل فرزندאن به خاطر ترس אز ندאری . ۸. ۴. ۷
سقط جنين و يا قتل های خانوאدگی به خاطر ندאشتن אمنيت مالی אز  پديده های موجود بی 
عدאلتی در جوאمع بشری می باشد که אز منظر قرآنی علّت אساسی آن، برنامه ريزی طبقN مأل و 
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يج فرهنگ دنيا مدאرאنN خود אز אبزאرهای אقتصادی و مادّی سود می مترف אست که برאی ترو
وَالَ َتْقتُُلوאْ أَوْالدَكُمْ خَْشَيةَ إِْمالقٍ نَّْحنُ نَرْزُُقهُمْ وَإِيَّاكُم «:فل אز هشدאر خدאوند کهجويند غا

   ﴾۳۱،﴿ אالسرאء»تَْلهُمْ َكانَ ِخطْءًא َكِبيرًאإنَّ َق
  جنسی بی بند و باری روאبط. ۹. ۴. ۷

به نظر می رسد אين مجموعه آيات زنجير` علّی پديده های אجتماعی رא بازگو می نمايند،به 
گونه אی که حاکميت فسق آلود مترفين به אشاعN گناه و سپس تضعيف عقل معاد در وجدאن 
عمومی و در نتيجه حاکميت شرک به جای אخالص در جامعه ،و אولين بازخورد آن در فروپاشی 

ه عنوאن کوچکترين سلول אندאم جامعه،هويدא می شود و به ترتيب تضعيف عوאطف אنسان خانوאده،ب
دوستانه و گسترش زندگی تجملی و تبذيری و تبعيض در توزيع אمکانات عمومی و فرزند کشی و 
قتل های خانوאدگی به خاطر فقر تحميل شده،در حلقN ديگر אين زنجيره به پديد` خودفروشی 

  . رאيی جنسی توאنگرאن مبدل می شودتهيدستان و شهوت گ
אز אين رو مبارز` مستقيم با زنا ،نبايد به معنای چشم پوشی אز علل ساختاری آن در زنجير` 

  .معلولی אجتماعی می باشد -علّی
   ﴾۳۲ ،﴿ אالسرאء وَالَ َتقْرَُبوאْ אلزَِّنى إِنَّهُ َكانَ فَاحَِشةً وََساء َسِبيًلا -
  قربانی شدن אنسان های بی گناه و مظلوم گسترش جنايات و .١٠. ٤. ٧

چنين زنجيره אی אز ساختار  حاکميت مترفان، ريختن خون אنسان ها رא برאی دست يابی به 
منافع نامشروع مباح می گردאند و مافياهای قدرت، به ناگزير در چنين سرאشيبی خطرناکی אز 

به پديده אی عادّی مبدل می گردد جنايات قرאر می گيرند و در سطح توده ها نيز قتل و آدمکشی 
و جالب آنکه قرآن کريم نيز در אين مرحله هم، عدאلت قضايی و قانون گرאيی رא الزم و وאجب می 

  : دאند مگر آنکه همين ساختار بيمار אجتماعی، قو` قضائيه رא هم אز کارآمدی بازبدאرد
ِبالَحقِّ وََمن ُقِتلَ َمظُْلوًما َفَقدْ جَعَْلَنا ِلوَِليِّهِ  وَالَ َتْقتُُلوאْ אلنَّْفسَ אلَِّتي َحرَّمَ אلّلهُ إِالَّ -

   ﴾۳۳،﴿ אالسرאء سُلَْطاًنا َفالَ يُسْرِف فِّي אْلَقتْلِ إِنَّهُ َكانَ َمْنُصورًא
  کودکان بی سرپرست:بی پناهی אفرאد آسيب پذير . ١١. ٤. ٧

ها و روאبط لجام مشخص אست در אين زنجير` گسست روאبط عاطفی و فروپاشی خانوאده 
אنسان هايی که ناخوאسته قربانی . گسيختN جنسی،شمار کودکان بی سرپرست فزونی می يابد

אّما قرآن کريم در אين مرحله هم ،دعوت به אمانتدאری در عهد و .ساختار بيمار אجتماعی شده אند
א و قانون پيمان نسبت به حفظ حقوق يتيمان می نمايد و با طرح مسئوليت אنسان در برאبر خد

 :،אخالق گرאيی رא در بحرאنی ترين شرאيط،رسالت هميشگی אنسان ماندن אنسان مطرح می نمايد

وَالَ َتقْرَُبوאْ َمالَ אْلَيِتيمِ إِالَّ ِبالَِّتي هِيَ أَحَْسنُ َحتَّى َيبْلُغَ أَُشدَّهُ وَأَوُْفوאْ ِبالَْعْهدِ إِنَّ  - 
   ﴾ ۳۴،﴿ אالسرאء אلَْعْهدَ َكانَ مَْسؤُوًلا
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  אفزאيش جرאيم אقتصادی و دعوت به سالمت در روאبط تجاری .١٢. ٤. ٧
سلسلسN بی عدאلتی ها،سالمتی روאبط אقتصادی رא هدف می گيرد،بيماری و حيله گری در 
روאبط אقتصادی،گرچه هميشه وجود دאرد ولی بتدريج אز حالت אستثناء به قاعده تبديل می گردد و 

אز אين رو در ديدگاه قرآنی ،אقتصاد نه زيربنا بلکه روبنايی אز . رددر وضعيت هشدאر قرאر می گي
 :می باشدتوحيدی אجتماعی ساختار غير

   ﴾٣٥﴿ אالسرאء،وَأَوُْفوא אْلَكْيلَ إِذא ِكْلتُمْ وَزُِنوאْ ِبالِقْسَطاسِ אلُْمْسَتِقيمِ ذَِلكَ َخْيرٌ وَأَْحَسنُ َتأْوِيًلا  -
  روאج شايعات بی אساس .١٣. ٤. ٧
ر چنين ساختاری گردش صحيح אطالعات وجود نخوאهد دאشت زيرא فقدאن אحساس אمنيت و د

و در אين ميان אعتبار فردی و אجتماعی אز ميان . ترس،אستعدאد شايعه پذيری אفرאد رא باال می برد
رفته و ريشه های فاسد     بی אعتمادی در رگ های جامعه אستوאر گشته و گناه خانمان سوز 

 :پيکر` نحيف جامعه،آتش عذאب אلهی رא  برخوאهد אفروخت بدبينی در

وَالَ َتقْفُ مَا َلْيسَ َلكَ ِبهِ عِلْمٌ إِنَّ אلسَّمْعَ وَאْلَبصَرَ وَאْلُفؤَאدَ ُكلُّ أُولِئكَ َكانَ َعنْهُ   -
   ﴾۳۶،﴿ אالسرאء مَْسؤُوًلا

  نظام אقتدאر گرא. ١٤. ٤. ٧
قدرت تعيين کنند` نوع موقعيت אنسان در جامعه  در چنين ساختاری، قدرت و אرتباط با مرאکز

אستعدאدها و אرزش های אنسان ها، فارغ אز نسبت با قدرت،ناديده گرفته خوאهد شد و .خوאهد بود
تکبر و غرور بر روאبط אجتماعی حکم رאنی خوאهد کرد،چنين نظامی کارکرد گرא نخوאهد بود بلکه 

نايی های אنسانی خوאهد شد و قاعد` אلحق لمن قدرت مدאری جايگزين אرزش های אخالقی و توא
 :غلب، حکم خوאهد رאند و אين ها همه عالمت عذאب אستيصال خوאهد بود

﴿  ُطوًلاوَالَ تَْمشِ ِفي אألَرْضِ مَرًَحا إِنَّكَ َلن َتخْرِقَ אألَرْضَ وََلن َتبْلُغَ אْلِجَبالَ  -
   ﴾۳۷ אالسرאء،

  ديدگاه و جمع بندی قرآنی .٨
ی بی عدאلتی در جامعه ،همگی در نزد پروردگار عالم مکروه و ناپسند אست،چرא که ره آوردها

אنسان ها رא  אز هدف خلقت אلهی دور ساخته و آشکارشدگی صفات ) مترفين(حاکميت אمامت باطل
ُكلُّ ذَِلكَ َكانَ َسيٍُّئهُ  «:کمال و جمال אلهی در وجود אنسان ها ،אز ميان خوאهد رفت به مصدאق

  ﴾۳۸ ،﴿ אالسرאء »رَبِّكَ مَكْرُوًها ِعْندَ
و אين ها همه،بيان حکمت אلهی در عوאقب وخيم بی عدאلتی در عرصN حاکميت אمامت باطل 
خوאهد بود که فرجامی جز حاکميت شرک و אز ميان رفتن אخالص אلهی،و در نهايت آتش خشم 

  :אلهی ،نخوאهد دאشت
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אْلِحْكَمةِ وَالَ َتجَْعلْ مَعَ אلّلهِ إَِلًها آخَرَ َفتُْلَقى فِي  ذَِلكَ مِمَّا أَوَْحى إَِلْيكَ رَبُّكَ ِمنَ -
  ﴾۳۹ ،﴿ אالسرאء َجَهنَّمَ مَُلوًما مَّدُْحورًא

  مقاله نتيجه
و حاصل آن ظهور شرک در .بی عدאلتی در تمام אشکال آن، معلول کنار گذאشتن قسط אست

مت عادل و אمت پيرو و אجرאی نظام عدאلت جز با وجود אما. تمامی אبعاد پيچيد` آن خوאهد بود
تکيN تک بعدی به אمامت عادل و يا אمت .حقوقی برآمده אز شريعت به عينيت قسط نخوאهد رسيد 

و يا אجرאی نظام حقوقی هيچکدאم به تنهايی قادر به آسيب زدאيی در برאبر عوאقب گسترد` فقدאن 
אز عوאمل مورد אشاره و  در جوאمع אسالمی با نگرش به برخی.عدאلت و قسط نخوאهد شد

قرآن .فروگذאردن بخش ديگر،عمال باالترين درجات فساد رא در אرکان حيات جمعی دאرא می باشند
کريم با نگرش سه جانبه ،نظامی هماهنگ رא برאی אصالح کم هزينN جامعه אرאئه می دهد و نتايج 

  .به تفصيل بيان می دאرد گسترد` فساد رא در فقدאن هر کدאم אز אين عوאمل در طول تاريخ بشری
  کتابشناسی

  قرآن کريم .۱
تشارאت دفتر تبليغات אن :قم غرر אلحكم و درر אلكلم، ،عبدאلوאحد بن محمد، تميمى آمدى .۲

  ش۱۳۶۶چاپ אول، ،אسالمى
، دאر אلكتب אالسالميه: ، تهرאنمقتنيات אلدرر و ملتقطات אلثمر ،مير سيد على ،حائرى تهرאنى .۳

  ش۱۳۷۷
אنتشارאت אلهادی،چاپ : ی، محمد حسينی، نهج אلبالغه، ترجمN محمد دشتی، قمسيد رض .۴

  ش ۱۳۸۰هجدهم، يک جلدی، 
جهاد אلبناء، چاپ : تهرאنتفسير موضوعي سنت هاي تاريخ در قرآن،  صدر، سيد محمد باقر، .۵

  ق۱۳۹۹אوّل،
ى  אسالمى جامعه دفتر אنتشارאت طباطبايی، سيد محمد حسين، אلميزאن فی تفسير אلقرآن، قم، .۶

  ق۱۴۱۷،مدرسين حوزه علميه قم
دאر אحياء אلترאث  : אلطبرسی، אبوعلی אلفضل بن אلحسن، مجمع אلبيان فی تفسير אلقرآن ، بيروت .۷

  ق۱۴۱۲אلعربی، چاپ אوّل،
  ، بی تادאر אحياء אلترאث אلعربى ، بيروت،אلتبيان فى تفسير אلقرآن ،محمد بن حسن ،طوسى. ۸
مؤسسه אسماعيليان، چاپ چهارم،  :قم نور אلثقلين، عبد على بن جمعه، ،عروسى هويزى .۹

  ق۱۴۱۵
  ش۱۳۸۰دאرאلکتب אالسالميه، چاپ چهارم،: قريشی، سيد علی אکبر، قاموس قرآن، تهرאن .۱۰
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 1392/145، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان مطالعات قرآني و روايي

 

دאر  :، لبنانمجلسی، محمد باقر بن محمد تقيبحار אألنوאر אلجامعة لدرر أخبار אألئمة אألطهار .۱۱
  ،چاپ ؟،بی تاعربيאحياء אلترאث אل

 אنتشارאت وزאرت فرهنگ و אرشاد אلتحقيق في كلمات אلقرآن אلكريم،، حسن، مصطفوي .۱۲

  ش۱۳۷۱אسالمي، تهرאن، 
مکارم شيرאزی، ناصر و همکارאن، تفسير نمونه، تهرאن، دאرאلکتب אالسالميه، چاپ . ۱۳
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