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چکیده
قرآن کریم جامع ترین و کامل ترین کتاب آسمانی است که برای هدایت بشر استوارترین و کامل ترین 
برنامه ها را پایه ریزی می کند. جامعیت قرآن در این مطلب نهفته که روشن گر هر چیزی است که انسان 
در راه رسیدن به کمال و سعادت دنیا و آخرت به آن نیازمند است. قرآن کریم به تمام نیازمندی های انسان 
در راه سعادت و کمال، ازجمله مواردی که در زندگی  به آن نیازمند است پاسخ گفته و با تاثیرات مفید 
و متقن، بهترین برنامه زندگی را از لحاظ فردی و اجتماعی پایه ریزی می کند. نوشته حاضر می کوشد 
 به بررسی تاثیرات قرآن در زندگی اجتماعی بپردازد و از این رهگذر تصویری از این تاثیرات را ارائه نماید.
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مقدمه
قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی است که بر آخرین فرستاده الهی حضرت محمد )ص( نازل شده 
است. این کتاب که هدایت کننده به استوارترین راه است)یهدی للتی هی اقوم(، مخصوص به دوره 
خاصی از زندگی انسان نیست، بلکه مخصوص تمامی انسان ها در تمامی اعصار و دوره ها است. قرآن 
کتابی است جامع و کامل، زیرا در بردارنده تمامی مواردی است که سعادت دنیا و آخرت انسان را 
تامین می کند. امور دنیوی و مناسبت های اجتماعی تاثیر شگرفی در روحیات و کمال انسان و تامین 
سعادت واقعی وی دارند و به همین جهت قرآن هرگز نمی تواند از دخالت در این امور چشم پوشی 
کند و باید برای تمامی آنها برنامه ای جامع ارائه دهد. قرآن با ارائه برنامه ای جامع و کامل در امور 
دنیوی و اخروی، سعادت انسان را در هر دو جهان تضمین می کند. با این همه، تاثیراتی را که قرآن 
بر روی زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد، نمی توان نادیده گرفت. زیرا برنامه زندگی فردی و 
اجتماعی انسان را به طور کامل بیان می کند و انسان با عمل به این برنامه می تواند سعادت دنیوی 
و اخروی خود را تضمین کند. در این پژوهش که یکی از مسائل به روز و تاثیر گذار است به بررسی 

مواردی که قرآن در زندگی اجتماعی در آنها تاثیر گذار است پرداخته شده است. 
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سعادت و کمال انسان و آن چه که انسان در این راه به آن نیاز دارد در قرآن نهفته است . عالمه 
طباطبایي در این باره مي نویسد : دین اسالم بهتر از هر دین دیگري سعادت زندگي بشر را تامین و 
تضمین مي کند و این دین از راه قرآن مجید به دست مسلمانان رسیده است و مواد دیني اسالم که 
یک سلسله معارف اعتقادي و قوانین اخالقي و عملي است ریشه اصلي آنها قرآن مجید است.خداوند 
در قرآن کریم درآیات متعددي در این زمینه مي فرماید.» إِنَّ َهَذا الُْقْرَآَن یَْهِدي لِلَِّتي ِهَي أَْقَوُم 

الَِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َكِبیًرا« )اسراء/9(  َِّذیَن یَْعَمُلوَن الصَّ ُر الُْمْؤِمِنیَن ال َویَُبشِّ
لَْنا  َونَزَّ َهُؤاَلِء  َعَلی  َشِهیًدا  بَِک  َوِجْئَنا  أَنُْفِسِهْم  ِمْن  َعَلْیِهْم  َشِهیًدا  أُمٍَّة  ُكلِّ  ِفي  نَْبَعُث  »َویَْوَم 
َعَلْیَک الِْکَتاَب تِْبَیانًا لُِکلِّ َشْيٍء َوُهًدی َوَرْحَمًة َوبُْشَری لِْلُمْسِلِمیَن« )نحل/89( و روشن است که 
درقرآن مجید اصول عقاید دیني و فضایل اخالقي و کلیات قوانین عملي در آیات بسیاري نقل شده 
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است. )طباطبائي،1387 ش ، 23-24(
بنابراین دین اسالم کامل ترین و جامع ترین دین براي هدایت انسان و رساندن او به کمال است و 
معارف دین اسالم از دو منبع غني و مهم سرچشمه مي گیرد که آن دو منبع، قرآن کریم  و سخنان 
اهل بیت)ع( است. قرآن کریم جامع معارفي است که مي تواند سعادت یک انسان را تضمین کند. 
قرآن کریم تاثیرات بسیار باال و واالیي در زندگي فردي و اجتماعي انسان دارد به شرط آنکه معارف 

واالي این کتاب آسماني در زندگي پیاده شود. 
 قرآن کریم عالوه بر اینکه در زندگي فردي انسان تاثیرات به سزایي دارد، در زندگي اجتماعي انسان 
ها نیز تاثیر واالیي دارد. همان گونه که قرآن کریم راه سعادت و کمال یک انسان را در زمینه هاي 
فردي به او مي نمایاند در زمینه اجتماعي نیز راهکارهاي کمال و سعادت و مدینه فاضله بودن یک 
جامعه را ارائه مي دهد. راهکارهایي که قرآن در زندگي اجتماعي مطرح مي کند یقیني و مطمئن 
و تضمین کننده سعادت زندگي اجتماعي است. مواردي که در زمینه زندگي اجتماعي و جامعه در 
قرآن کریم مطرح مي باشد اگر به نحو متعالي در زندگي کاربردي شوند و جنبه اجرائي پیدا کنند 
یقینا جامعه اي را خواهیم دید که در حکم یک مدینه فاضله مي باشد. در ادامه به بررسي نقش جامعه 

و زندگي اجتماعي در قرآن و تاثیرات قرآن در زندگي اجتماعي مي پردازیم.

1( هويت بخشی اجتماعی 
الزم است بدانیم آیا جامعه و زندگي اجتماعي مورد توجه قرآن مي باشد؟یا فقط به جنبه زندگي فردي 
توجه شده است؟ در پاسخ باید گفت: قرآن براي هر دو وجه زندگي انسان یعني فردي و اجتماعي 
شخصیت قائل است. شهید مطهري این سوال را اینگونه پاسخ مي گوید : قرآن براي جامعه شخصیت 
قائل است. واقعاً براي جامعه حقیقتي و واقعیتي قائل است و افراد را عضو آن واقعیت مي داند. افراد 
انسان در حکم درختان یک باغ نیستند، بلکه در حکم اعضاي یک پیکرند. چون گذشته از اینکه 
مقّررات اسالمي بر همین پایه گذاشته شده است یعني تنها جنبه فردي ندارد، نمي گوید فرد هیچ 
ارتباطي با افراد دیگر ندارد، بلکه براي اصالح فرد که »جزء « هست،  اصالح »کل« را الزم مي شمارد 
و هر فردي به خاطر خودش هم که هست مسئول آن کل و آن جمع است. اساسا در قرآن به همین 



صورت این منطق تایید شده است. قرآن براي اقوام و به تعبیر خودش »امم« شخصیت قائل است . 
همان طور که هر فردي یک شعور خاص به خود دارد، جامعه هم یک شعور خاص به خود دارد. همان 
طور که از نظر قرآن هر فردي یک کتاب دارد و یک نامه عمل وارد که آن نامه عمل فردي است، هر 
امت هم یک کتاب مستقل دارد.)مطهری، 1386 ش، ج 3، 145- 144( آیات فراواني این موضوع را 
تاکید مي کند. که قرآن براي جامعه و زندگي اجتماعي شخصیت و هویت قائل است از جمله آیات 

زیر که خداوند سبحان مي فرماید : 
التَّْقَوی َذلَِک َخْیٌر َذلَِک  َولَِباُس  لَِباًسا یَُواِري َسْوَآتُِکْم َوِریًشا  َعَلْیُکْم  أَنَْزلَْنا  َقْد  َآَدَم  »یَا بَِني 
ْیَطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََویُْکْم ِمَن الَْجنَِّة  ُروَن« »یَا بَِني َآَدَم اَل یَْفِتَننَُّکُم الشَّ كَّ ِ لََعلَُّهْم یَذَّ ِمْن َآیَاِت اهللَّ
َجَعْلَنا  َّا  إِن تََرْونَُهْم  ِمْن َحْیُث اَل  َوَقِبیُلُه  ُهَو  یََراُكْم  َُّه  إِن لُِیِریَُهَما َسْوَآتِِهَما  لَِباَسُهَما  َعْنُهَما  یَْنِزُع 
ََّما  َیاِطیَن أَْولَِیاَء لِلَِّذیَن اَل یُْؤِمُنوَن«)اعراف/26-27( تا در ادامه همین سوره مي فرماید : »ُقْل إِن الشَّ
ِ َما لَْم  َِّي الَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواإْلِثَْم َوالَْبْغَي بَِغْیِر الَْحقِّ َوأَْن تُْشِرُكوا بِاهللَّ َم َرب َحرَّ
ِ َما اَل تَْعَلُموَن« )اعراف/33( خداوند کارهاي زشت را ، چه  یَُنزِّْل بِِه ُسْلَطانًا َوأَْن تَُقولُوا َعَلی اهللَّ
ظاهري و چه باطني ، چه آنچه علني است و چه آنچه که مخفي و مربوط به روان و باطن انسان است 
و کارهاي بد و طغیانها را و قیامهاي بدون حق را و شرک را و نسبت دادن به خدا چیزي را که انسان 
نمي داند همه را حرام کرده است. در ادامه خداوند مي فرماید : »َولُِکلِّ أُمٍَّة أََجٌل َفِإَذا َجاَء أََجُلُهْم اَل 

یَْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل یَْسَتْقِدُمون«)اعراف/34(براي هر امت و قومي پایاني است. 
را  پایان رسیدن  به  علل  است که مي خواهد  معلوم  را که ذکر مي کند،  فواحش  آیه  آن  اصاًل خود 
ذکر کند. از آیات دیگر قرآن  نیز این مطلب استفاده مي شود که هر اُمتي پایاني دارد و آن وقتي که 
پایانش برسد،از وعده قطعی الهی یک ذره تخلف نمي کند، نه لحظه اي پیش مي افتد،  نه لحظه اي پس، 

اینچنین قطعي و ضروري است. )همان، 146(

2( توسعه فرهنگ تعاون و كارجمعی 
همکاري و تعاون یکي از اساسي ترین و مهم ترین برنامه هائی است که یک جامعه موفق به آن 
 نیاز دارد. تاثیرات قرآن در این حوزه غیرقابل انکار است و به طور ایجاز و اختصار به مواردي اشاره 
مي کند که جامع و کامل مطالب را دراین حوزه بیان مي کند. از جمله در این آیه مبارک که خداوند 
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َ إِنَّ  سبحان مي فرماید: »...َوتََعاَونُوا َعَلی الِْبرِّ َوالتَّْقَوی َواَل تََعاَونُوا َعَلی اإْلِثِْم َوالُْعْدَواِن َواتَُّقوا اهللَّ
َ َشِدیُد الِْعَقاِب« )مائده/2(  اهللَّ

آنچه در آیه فوق در زمینه تعاون آمده یک اصل کلي اسالمي است که سراسر مسائل اجتماعي و 
حقوقي و اخالقي و سیاسي را در بر مي گیرد. طبق این اصل مسلمانان موظفند درکارهاي نیک تعاون 
و همکاري کنند اما همکاري در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم، مطلقاً ممنوع است، 

هرچند مرتکب آن دوست نزدیک یا برادر انسان باشد. 
این اصل در مناسبات بین المللي امروز نیز حکومت مي کند و غالباً کشورهاي هم پیمان، و یا آنها که 
منافع مشترکي دارند،  در مسائل مهم جهاني به حمایت یکدیگر برمي خیزند بدون اینکه اصل عدالت 
را رعایت کنند و ظالم و مظلوم را از هم تفکیک نمایند. اسالم خط بطالن بر این قانون جهاني کشیده 
است و دستور مي دهد تعاون و همکاري با یکدیگر تنها در کارهاي نیک و برنامه هاي مفید و سازنده 
باشد نه در گناه و ظلم و تعدي. درآیه فوق »بر« و »تقوا« با هم ذکر شده ا ند که یکي جنبه اثباتي دارد 
و اشاره به اعمال مفید است و دیگري جنبه نفي دارد و اشاره به اعمال خالف مي باشد. به این ترتیب 
تعاون و همکاري باید هم در دعوت به نیکي ها و هم در مبارزه با بدیها انجام گیرد. اگر این اصل در 
اجتماعات اسالمي زنده شود و مردم بدون در نظر گرفتن مناسبات شخصي و نژادي و خویشاوندي 
با کساني که در کارهاي مثبت و سازنده گام برمي دارند همکاري کنند و از همکاري کردن با افراد 
ستمگر و متعدي در هر گروه و طبقه اي که باشند خودداري نمایند، بسیاري از نابسمانیهاي اجتماعي 
سامان مي یابد. اگر در مجامع بین المللي دولت هاي دنیا با متجاوز، هرکس و هر دولتي که باشد 
همکاري نکنند، تعدي و تجاوز استعمار و استمثار از جهان بر چیده خواهد شد. )مکارم شیرازی، 

1372 ش، ج4، 253-254(
این دستوري که خداوند در این آیه داده است اساس سنت و رویه اسالمي است و مراد از »بر« ایمان 
و احسان در عبادات و معامالت است و تقوي عبارت از مراقبت امر و نهي خداست بنابراین برگشت 
معني تعاون بر و تقوي به اجتماع بر ایمان و عمل صالح بر اساس تقوي و پرهیزکاري از خداست. و این 
صالح و تقوي اجتماعي است و مقابل آن همکاري بر اثم یعني عمل بد است که باعث عقب افتادگي در 
کارهاي یک زندگي سعادتمند مي شود. )طباطبائی،  1367 ش ، ج5،253( کوتاه سخن این که یکي از 
شاخصه های مسلّم براي سعادت یک جامعه تعاون و همکاري است. به شرط اینکه تعاون و همکاري در 



 کارهاي نیک و صالح باشد که این راهکار مهم را قرآن کریم به زیبایي پیش روي انسان گذاشته است.

3( توسعه فرهنگ قانون گرائی 

َفِإْن تََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء  ِمْنُکْم  َوأُولِي األَأْْمِر  ُسوَل  الرَّ َوأَِطیُعوا   َ َآَمُنوا أَِطیُعوا اهللَّ َِّذیَن  ال أَیَُّها  »یَا 
تَْأِویاًل«  َوأَْحَسُن  َخْیٌر  َذلَِک  اآلَأِْخِر  َوالَْیْوِم   ِ بِاهللَّ تُْؤِمُنوَن  ُكْنُتْم  إِْن  ُسوِل  َوالرَّ  ِ اهللَّ إِلَی  وُه  َفُردُّ
)نساء/59(  این آیه در مورد یکي از مهمترین مسائل اسالمي  یعني مسئله رهبري بحث مي کند و 
مراجع واقعي مسلمین را در مسائل مختلف دیني و اجتماعي مشخص مي سازد. نخست به مردم با 
ایمان دستور مي دهد که از خداوند اطاعت کنند، بدیهي است براي یک فرد با ایمان همه اطاعتها 

باید به اطاعت پروردگار منتهي شود. و هرگونه رهبري باید از ذات پاک او سرچشمه گیرد. 
در مرحله بعد فرمان به پیروي از پیامبر)ص( مي دهد پیامبری که معصوم است و هرگز از روي هوي 
و هوس سخن نمي گوید. و در مرحله سوم فرمان به اطاعت از اولواالمر مي دهد که از متن جامعه 
اسالمي بر خاسته و حافظ دین و دنیاي مردم هستند. واولواالمر همین جانشینان به حق پیامبر )ص( 
از طرف خدا که همان امامان معصوم هستند،  مي باشد. )مکارم شیرازی، 1372 ش ، ج 3، 435- 
امام زمان )عج(، رهبري جامعه اسالمي  اولواالمر(  434( و در زمان غیبیت آخرین معصوم)آخرین 
برعهده والیت فقیه مي باشد. با احادیثي که از امامان معصوم )ع(به ما رسیده، در زمان غیبت امام 
زمان )عج( باید از والیت فقیه اطاعت و پیروي کرد. از جمله پیام هاي این آیه در زمینه قانون مندي 
و قانون گرایي در جامعه این مي باشد که مردم باید نظام اسالمي را بپذیرند و از رهبران الهي آن در 
قول و در عمل پشتیباني کنند. از جمله وظایف حکومت اسالمي در این زمینه، ایجاد وحدت و حل 
تنازعات است. )قرائتی، 1384 ش، ج2، 314-313( بنابراین تاثیر قرآن در این زمینه این است که 
قانون مندي و قانون گرایی را در رابطه اجتماعي افراد به وجود آورده و آنها را ملزم به پیروي از قانون 

و کسي که قانون را وضع مي کند،  مي نماید. 

4( توسعه فرهنگ مساوات 
یکي از مهم ترین برنامه هائی که در بحث روابط اجتماعي باید رعایت شود اصل تساوي در برابر قانون 
است. بسیار شنیده ام که امام امت اسالم و حجت خدا بر زمین، امام علي )ع( در زمینه اي با یک نفر 
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غیرمسلمان در محکمه قضاوت حضور پیدا کرده و از قانون پیروي مي کند. این یکي از با ارزش ترین 
تاثیرات قرآن در جامعه است که اجرایي شدن آن نقش واالیي در سعادت جامعه دارد. قرآن کریم 
برخالف سنتهاي قبیلگي و افتخارات قومي و آداب و رسوم منطقه اي، که ثروت و زبان و نژاد را عامل 
برتر مي دانند؛ قلم بطالن و نادرستي بر این گونه تمایزات که همواره موجب اختالف و بروز جنگ و 
تجاوز گردیده، مي کشد. قرآن با این که این مطلب را بیان مي کند که افراد بشر از لحاظ خلقت چه 
از نظر مظاهر مادي و چه از نظر لیاقت و استعداد و مظاهر روحي یکسان نیستند؛ولي این نا برابري 
و عدم مساوات را مالک برتري و امتیاز بعضي بر بعضي دیگر ندانسته و هم افراد بشر را از لحاظ 
حقوق و تکالیف یکسان مي داند.مساواتي که قرآن میان انسان ها قائل است. شامل دو قسمت عمده 
این  زیر دربرگیرنده  آیات  قوانین، که  اجراي  و  انسانیت و مساوات در حقوق  است:مساوات در اصل 
َّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُنَْثی َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا  موضوع مي باشند : » یَا أَیَُّها النَّاُس إِن

َ َعِلیٌم َخِبیٌر« )حجرات/13( ِ أَتَْقاُكْم إِنَّ اهللَّ إِنَّ أَْكَرَمُکْم ِعْنَد اهللَّ
وا األَأَْمانَاِت إِلَی أَْهِلَها َوإَِذا َحَکْمُتْم بَْیَن النَّاِس أَْن تَْحُکُموا بِالَْعْدِل إِنَّ  َ یَْأُمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ »إِنَّ اهللَّ

َ َكاَن َسِمیًعا بَِصیًرا« )نساء/58( ا یَِعُظُکْم بِِه إِنَّ اهللَّ َ نِِعمَّ اهللَّ
آن،  زیر  گروهي  و  قانون  مافوق  مردم،  از  گروهي  قراردادن  انسان ها ، یعني  حقوق  در  مساوات  عدم 
چیزي است که براي قانون وضع آشفته اي به وجود مي آورد و از هیبت و عظمت آن مي کاهد، و 
هدف از قانون که تنظیم روابط افراد و صالح امور جامعه است به کلي منتفي مي شود. اهمیت این 
اصل)تساوي همه انسان ها در برابر قانون و اجراي آن در حق همه بدون استثنا( به حدي است که 
اسالم، اطاعت و تسلیم در مقابل قانون را از شرایط تحقق ایمان و صدق ادعاي مدعیان آن شمرده 
ثُمَّ  بَْیَنُهْم  ِفیَما َشَجَر  ُموَك  یُْؤِمُنوَن َحتَّی یَُحکِّ َِّک اَل  َوَرب »َفاَل  آنجا که خداوند مي فرماید:  است 
ا َقَضْیَت َویَُسلُِّموا تَْسِلیًما«)نساء/65(بنابراین یکي از مهم ترین  اَل یَِجُدوا ِفي أَنُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّ
اصل ها در زندگي اجتماعي، تساوي در برابر قانون و پیروي از آن است که قرآن به صراحت به این 

مطلب اشاره کرده است. 

5( توسعه فرهنگ وفای به عهد و امانت داری 
و  باشند  بند  پای  معاهدات خویش  به  دهد  مسلمانان دستور مي  به  بسیاري  آیات  در  کریم  قرآن 



در  که  تعبیري  بیشترین  است.  پرداخته  داری  امانت  و  عهد  به  وفای  فرهنگ  توسعه  به  اینچنین 
سفارش به پاي بندي به عقود و معاهدات دراین آیات به کاررفته،  تعبیر »وفا« و رعایت است و رایج 
ترین تعبیري که در مورد خود آنها به کاررفته »عمد« است.)مصباح یزدي،1388 ش، 359-360.( 
َوَعْهِدِهْم  أِلََمانَاتِِهْم  ُهْم  َِّذیَن  َوال  «: دارد که خداوند مي فرماید  زمینه وجود  این  در  فراواني  آیات 
َِّذیَن َآَمُنوا أَْوُفوا بِالُْعُقوِد أُِحلَّْت لَُکْم بَِهیَمُة األَأْنَْعاِم إاِلَّ َما یُْتَلی  َراُعوَن«)مومنون/8 (» یَا أَیَُّها ال

َ یَْحُکُم َما یُِریُد« )مائده/1(  ْیِد َوأَنُْتْم ُحُرٌم إِنَّ اهللَّ َعَلْیُکْم َغْیَر ُمِحلِّي الصَّ
مساله وفاي به عهد و پیمان از اساسي ترین شرائط زندگي دسته جمعي است و بدون آن هیچ گونه 
همکاري اجتماعي ممکن نیست  و بشر با از دست دادن آن، زندگي اجتماعي و اثرات آن را عماًل از 
دست خواهد داد.  به همین دلیل در منابع اسالمي تاکید فوق العاده اي روي این مساله شده است و 
شاید کمتر چیزي باشد که این قدر گسترش داشته باشد. زیرا بدون آن هرج و مرج و سلب اطمینان 
عمومي که بزرگترین بالي اجتماعي است در میان بشر پیدا مي شود. امام علي )ع( در این زمینه 
مي فرماید : خداوند چیزي جز عمل صالح از بندگان خود نمي پذیرد و جز وفاي به شروط و پیمانها 
را قبول نمي کند.) محدث قمي، ج 4، 229( پیامبر)ص( نیز در این رابطه مي فرمایند: آن کس که به 
پیمان خود وفادار نیست دین ندارد. )مجلسی،1362ش، ج16، 144( بنابراین وفای به عهد نشان از 

دین دار بودن شخص می کند که این مهم به وسیله قرآن و اهل بیت)ع( تذکر داده می شود.

6( توسعه فرهنگ كار و تالش  
یکی دیگر از برنامه های قرآن توسعه فرهنگ کار و تالش است و موفقیت انسان را در گرو کار و 
عمل مي داند، چه موفقیت معنوي و اخروي و چه موقعیت دنیوي چنان که مي فرماید: »َوأَْن لَْیَس 
لِْلِنَْساِن إاِلَّ َما َسَعی«»َوأَنَّ َسْعَیُه َسْوَف یَُری«»ثُمَّ یُْجَزاُه الَْجَزاَء األَأْْوَفی«)نجم/39-41( در آیات 
اصول  به عنوان  نیز  از اصول مسلم اسالمي شده، که کتب آسماني پیشین  به سه اصل  اشاره  فوق 

مسلمي شناخته شده است. 
الف (هرکس مسئول گناهان خویش است. 

ب(چهره هرکس در آخرت همان سعي و کوشش اوست. 
ج( خداوند به هرکس در برابر عملش جزاي کامل مي دهد. 
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این اعتقاد اسالمي سبب مي شود که انسان به جاي پناه بردن به خرافات و یا گناه خویش را به گردن 
این وآن افکندن، به سراغ سعي و تالش و کوشش در اعمال خیر برود، و از گناه بپرهیزید. 

درست است که این آیات ناظر به سعي و تالش براي آخرت و مشاهده پاداش آن در سراي دیگر است، 
ولي مالک و معیار اصلي آن، دنیا را نیز دربرمي گیرد به این معني که افراد با ایمان نباید در انتظار 
دیگران بنشینند که براي آنها کار کنند، و مشکالت جامعه آنها را حل نمایند. بلکه خود دامن همت 
به کمر زده و به سعي و تالش و کوشش برخیزند. )مکارم شیرازی، 1372 ش ، ج22، 552-553( 
در نتیجه تالش و کوشش در واقع مخصوص این دنیا است که  هم ثمرات مادي آن در این دنیا و هم 

ثمرات معنوي در آخرت نصیب انسان مي گردد.
کار در نظام ارزشی اسالم راز آفرینش و حکمت وجود مطرح است. آدمي جوهره وجودي خویش را با 
سعي و تالش مي نمایاند و ارزش حقیقي خود را با کار تعیین مي کند. خداوند سبحان انسان را خلق 
یُْتُه َونََفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا  کرد و روح منسوب به خویش را در او به ودیعت نهاد » َفِإَذا َسوَّ

لَُه َساِجِدیَن« )حجر/29(
 و هرچه که در جهت کسب کماالت و تعالي روحي و مادي، ضروري بود مسخر وي ساخت. »أَلَْم 
َماَواِت َوَما ِفي األَأْْرِض َوأَْسَبَغ َعَلْیُکْم نَِعَمُه َظاِهَرًة َوبَاِطَنًة َوِمَن  َر لَُکْم َما ِفي السَّ َ َسخَّ تََرْوا أَنَّ اهللَّ
ِ بَِغْیِر ِعْلٍم َواَل ُهًدی َواَل ِكَتاٍب ُمِنیٍر«)لقمان/20( و او را به وصف کرامت  النَّاِس َمْن یَُجاِدُل ِفي اهللَّ

و فضیلت بر بسیاري از پدیده ها ستود. 
بپردازد زمین  آباداني  و  عمراني  به  هم  کوشش  و  باکار  تا  ستود  کرامت  به  را  انسان  الهي،   دین 
َ َما لَُکْم ِمْن إِلٍَه َغْیُرُه ُهَو أَنَْشَأُكْم ِمَن األَأْْرِض  » َوإِلَی ثَُموَد أََخاُهْم َصالًِحا َقاَل یَا َقْوِم اْعُبُدوا اهللَّ
ِّي َقِریٌب ُمِجیٌب« )هود/61( و هم با کارهاي  َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَها َفاْسَتْغِفُروُه ثُمَّ تُوبُوا إِلَْیِه إِنَّ َرب

شایسته به قامت وجودي خود پي ببرد و کرامت نفساني خویش را تحصیل کند. 
عزت و کرامت و استقالل هر ملتي در گرو همت و تالش آن ملت است چنان که فرومایگي و زبوني و 

هر ملتي، پیامد تنبلي و راحت طلبي و بیکاري اوست.) جوادي آملي، 1387 ش،152-153(

7( توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر 
یکي از برنامه های قرآن، امر به معروف و نهي از منکر است که آثار آن به خوبي در فرد و جامعه قابل رصد 



می باشد . در این زمینه نیز آیات فراواني در قرآن کریم وجود دارد از جمله » َولَْتُکْن ِمْنُکْم أُمٌَّة یَْدُعوَن 
إِلَی الَْخْیِر َویَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َویَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر َوأُولَِئَک ُهُم الُْمْفِلُحوَن« )آل عمران/104( 

عالمه طباطبایي در تفسیر این آیه کریمه مي نویسید: دعوت به خیر و امر به معروف و نهي از منکر  
از  یکي  از آنکه فرضاً  بود. چون بعد  واجب کفایي خواهد  باشد طبعاً  اگر واجب  اموري است که  از 
افراد جامعه این امور را انجام داد، دیگر معنا ندارد که بر سایه اجتماع نیز واجب باشد که همان کار 
را انجام دهند. پس افرادي در جامعه هستند که این کار را انجام مي دهند ولي بازخواست و عقاب 
در تخلف این وظیفه، متوجه تک تک افراد است. اما پاداش و اجرش از آن کسي است که وظیفه را 
 انجام داده باشد و به همین جهت است که مي بینیم دنباله جمله فرمود:» و اولئک هم المفلحون « 

)شمس،1384 ش، ج1، 263-264(
َوتَْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  تَْأُمُروَن  لِلنَّاِس  أُْخِرَجْت  أُمٍَّة  َخْیَر  »ُكْنُتْم  مي فرماید:  خداوند  دیگر  آیه  در 
َوأَْكَثُرُهُم  الُْمْؤِمُنوَن  ِمْنُهُم  لَُهْم  َخْیًرا  لََکاَن  الِْکَتاِب  أَْهُل  َآَمَن  َولَْو   ِ بِاهللَّ َوتُْؤِمُنوَن  الُْمْنَکِر  َعِن 

الَْفاِسُقوَن« )آل عمران 110( 
در این آیه نیز امر به معروف و نهي از منکرازمسائل زیربنایي اسالم مطرح شده است. بهتر بودن امت 
اسالم که براي خلق نمونه کامل است بر سه پایه استوار است. ایمان به خداوند، امر به معروف و نهي از 
منکر. از نظر عقل نیز این مطلب کامل و صحیح است چرا که وقتي امتي به خداي یگانه ایمان داشته 
باشد، تکلیف انساني خود را در امر به معروف و نهي از منکر به طور کامل انجام خواهد داد و نیرومند 
و استوار و پایدار و نمونه عالي براي دیگران خواهد بود. دو اصل مهم توبیخ و تشویق، نگهبان جامعه 
است و باید جامعه داري حافظه باشد و سوابق افراد خود را حفظ کند و همیشه نیکوکاران را پاداش 
و بد کاران را کیفر دهد تا فساد و تباهي در آن ریشه نزند. )کمالی دزفولي، 1370 ش، 368( در آیه 
قبل )104 آل عمران( امر به معروف را مخصوص عده اي از مسلمین مي داند ولي در آیه دوم، فریضه 
امر به معروف و نهي از منکر را عمومي دانسته و وظیفه همه مسلمانان مي شمارد. کنار هم قرار دادن 
این آیات نکته اي را به ما القاء مي کند و آن این است که تمام جامعه وظیفه امر به معروف و نهي از 
منکر را بایستي انجام دهند، ولي در خود جامعه هم باید عده اي باشند که بر انجام این فرضیه نظارت 
کنند. آنان در سطحي باالتر کارهاي اجتماع را در نظر مي گیرند و دستورات اجتماعي مي دهند و 
البته همه مردم باید وظایف فردي خود را نسبت به هم فراموش نکنند. عالوه بر این استفاده از افعال 
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مضارع همچون)یدعون، یامرون، ینهون و...(در آیات شریفه حکایت از لزوم استمرار و دوام این فریضه 
در طول تاریخ و گذشت اعصار دارد. )غضنفری،1382 ش، 225-226(

در آیات دیگر نیز خداوند این فریضه را متذکر مي شود از جمله: » َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم 
َكاَة َویُِطیُعوَن  اَلَة َویُْؤتُوَن الزَّ أَْولَِیاُء بَْعٍض یَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َویَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر َویُِقیُموَن الصَّ
َ َعِزیٌز َحِکیٌم« )توبه آیه 71( درمجموع تاثیرات واالیي  ُ إِنَّ اهللَّ َ َوَرُسولَُه أُولَِئَک َسَیْرَحُمُهُم اهللَّ اهللَّ
که این فریضه مي تواند در زندگي فردي و اجتماعي بگذارد غیرقابل انکار است به همین خاطر است 
که به این امر مهم در قرآن کریم توجه ویژه اي شده و همین طور روایات فراواني از ائمه معصومین 
در این زمینه وجود دارد که حیاتي بودن این امر را در زندگي بشر نشان مي دهد. با انجام این فرضیه 

جامعه به سمت رشد و شکوفایي و تکامل پیش مي رود. 

8( توسعه فرهنگ مشاوره و راهنمائی 
یکي دیگر از برنامه های قرآن برای رشد و تکامل جامعه توسعه فرهنگ مشورت و راهنمائی مي باشد. 
مشورت به معناي با هم اندیشیدن است. با هم اندیشین در کارهایي که به سود و منفعت جامعه 
مي باشد. بسیاري از کساني که در زندگي دچار شکست مي شوند به این خاطر بوده که درزندگي، 
خود راي بوده اند و با کساني که صالحیت مشورت را دارند، مشورت نکرده اند. قرآن کریم نیز این امر 
ِ لِْنَت  مهم را به خوبي بیان مي کند از جمله دراین آیه کریمه که مي فرماید: » َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهللَّ
وا ِمْن َحْولَِک َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي  ا َغِلیَظ الَْقْلِب اَلنَْفضُّ لَُهْم َولَْو ُكْنَت َفظًّ

َ یُِحبُّ الُْمَتَوكِِّلیَن« )آل عمران/159(  ِ إِنَّ اهللَّ ْل َعَلی اهللَّ األَأْْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ
مشورت کردن در مصالح عمومي از امور مهم مي باشد که یکي از نتایج آن جلب اعتماد عامه است. با این 
 مشورت کردن مردم خود راشریک در تعیین سرنوشت خود مي بینند. )کمالی دزفولي،1370 ش، 424(

امام علي)ع( در مورد اهمیت مشورت مي فرمایند :»ال ظهیرکالمشاوره و االستشاره عین الهدایه« یعني 
هیچ پشتیبان و تکیه گاهي همچون مشورت نیست و مشورت عین هدایت است. )حّرعاملي،ج4، 
425( و روایات زیادي که در همین باب از معصومین )ع( به ما رسیده است که اهمیت مشورت کردن 

را مي رساند. و تاثیراتي که در تصمیم گیري هاي مصّمم در زندگي اجتماعي دارد. 



9( توسعه فرهنگ نظم و انظباط
 قرآن کریم به مسئله نظم در روابط اجتماعي اهمیت زیادي داده است و این مطلب از مهم ترین 

ارکان روابط اجتماعي است که در این قسمت به چند محوردر این رابطه اشاره مي کنیم. 

• الف( وظیفه شناسي 
الِْبرَّ  َولَِکنَّ  َوالَْمْغِرِب  الَْمْشِرِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُکْم  تَُولُّوا  أَْن  الِْبرَّ  لَْیَس   « مي فرماید:  سبحان  خداوند 
الُْقْربَی  الَْماَل َعَلی ُحبِِّه َذِوي  َوَآتَی  ِبیِّیَن  َوالنَّ َوالِْکَتاِب  َوالَْماَلئَِکِة  َوالَْیْوِم اآلَأِْخِر   ِ بِاهللَّ َآَمَن  َمْن 
َكاَة َوالُْموُفوَن  اَلَة َوَآتَی الزَّ ائِِلیَن َوِفي الرَِّقاِب َوأََقاَم الصَّ ِبیِل َوالسَّ َوالَْیَتاَمی َوالَْمَساِكیَن َوابَْن السَّ
َِّذیَن َصَدُقوا َوأُولَِئَک  اِء َوِحیَن الَْبْأِس أُولَِئَک ال رَّ ابِِریَن ِفي الَْبْأَساِء َوالضَّ بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ

ُهُم الُْمتَُّقوَن« )بقره/177(
 خداوند دراین آیه مبارک به بیان مهم ترین اصول نیکي ها در ناحیه ایمان و اخالق و عمل اشاره 
به مبداء و معاد  ایمان  به آن ها عمل مي کند.از جمله  انسان وظیفه شناس مومن  مي کند که هر 
واسطه  که  فرشتگاني  بودند،و  برنامه ها  این  اجراي  و  ابالغ  مامور  که  پیامبران  و  الهي  دربرنامه هاي 
ابالغ این دعوت محسوب مي شدند. ایمان به اصولي که تمام وجود انسان را روشن مي کند و انگیزه 
نیرومندي براي حرکت به سوي برنامه هاي سازنده و اعمال صالح است. دومین اصلی که پس از ایمان 
به آن اشاره می کند، انفاق و ایثار و بخشش های مالي است که براي رضاي خداوند انجام مي شود.

)این اصل تاثیر واالیی در زندگی اجتماعی و در بحث اقتصاد دارد، زیرا اگر  این اصل در زندگی انسان 
نهادینه شود، با انفاق و بخشش جلوی بسیاری از کسانی که قادر به تامین نیازهای خود نمی باشند 

و از راه غیر مشروع کسب درآمد می کنند گرفته می شود.( 
سومین اصل از اصول نیکي ها برپاداشتن نماز است که مي فرماید: آنها نماز را برپا مي دارند. نمازي 
که اگر با شرائط و حدودش و با اخالص و خضوع انجام گیرد انسان را از هرگناه باز مي دارد و به هر 
خیر وسعادتي تشویق مي کند. چهارمین اصل از اصول، اداء زکات و حقوق واجب مالي است. اداي 
حقوق واجب مالي یک وظیفه الهي و اجتماعي است و اصوال نیازمندان طبق منطق اسالم، در اموال 
ثروتمندان به نسبت معیني شریک هستند. پنجمین ویژگي این افراد، وفاي به عهد است. زیرا سرمایه 
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زندگي اجتماعي اعتماد متقابل افراد جامعه است و از جمله گناهاني که رشته اعتماد و اطمینان را 
پاره مي کند و زیر بناي روابط اجتماعي را سست مي کند ترک وفاي به عهد است به خاطر همین 
مطلب است که در روایات اسالمي چنین مي خوانیم که مسلمانان موظفند سه برنامه را در مورد همه 
انجام دهند، خواه طرف مقابل مسلمان باشد یا کافر، نیکوکار باشد یا بدکار و آن سه عبارتند از: وفاي 

به عهد، اداي امانت و احترام به پدر و مادر . 
ششمین و آخرین برنامه این گروه از افراد وظیفه شناس و نیکوکار، صبر و استقامت است که در مواقع 
حساس از جمله جنگ در برابر دشمن، بیماري و ...، این عمل را انجام مي دهند. در پایان آیه به عنوان 
جمع بندي و تاکید برشش صفت عالي گذشته مي فرماید : اینها کساني هستند که راست مي گویند 
و اینها پرهیزکارانند. نکته مهم و جالب اینجاست که شش صفت برجسته فوق شامل اصول اعتقادي 
و اخالقي و برنامه هاي عملي است. در زمینه اصول اعتقادي تمام پایه هاي اصلي ذکر شده  و از میان 
برنامه هاي عملي به انفاق و نماز و زکات، و از میان برنامه هاي اخالقي تکیه بر وفاي عهد و استقامت 
و پایداري شده که ریشه همه صفات عالي اخالقي است.)مکارم شیرازی، 1372ش، ج1، 598-601( 
با ذکر این مطالب معلوم مي شود که قرآن برنامه یک انسان نیکوکار و مومن را بیان مي کند و راه 
رسیدن به کمال و سعادت را در انجام این برنامه مي داند به طوري که اگر کسي این ویژگي ها را 
داشته باشد و مانند یک انسان وظیفه شناس به وظایف خود در موارد متعدد عمل کند،رستگار خواهد 

شد.)اولئک هم المفلحون( 

• ب( اتحاد و یکپارچگي و پرهیز از تفرقه و نفاق 
یکي از اساسي ترین محورهاي حفظ یک جامعه درراه کمال و سعادت،  اتحاد و یکپارچگي و پرهیز 
 از تفرقه و نفاق است. محور اتحاد دریک جامعه باید خداوند باشد همچنان که خداوند مي فرماید : 
ََّف بَْیَن  َفَأل ِ َعَلْیُکْم إِْذ ُكْنُتْم أَْعَداًء  ُقوا َواْذُكُروا نِْعَمَة اهللَّ ِ َجِمیًعا َواَل تََفرَّ » َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَّ
ُقُلوبُِکْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه إِْخَوانًا َوُكْنُتْم َعَلی َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأنَْقَذُكْم ِمْنَها َكَذلَِک یَُبیُِّن 

ُ لَُکْم َآیَاتِِه لََعلَُّکْم تَْهَتُدوَن« )آل عمران/103(  اهللَّ
منظور از ریسمان الهي هرگونه وسیله ارتباط با ذات پاک خداوند است، خواه این وسیله اسالم باشد 
یا قرآن یا پیامبر)ص( و اهل بیت )ص( به عبارت دیگر تمام آنچه گفته شد، در مفهوم وسیع»ارتباط 



با خدا« که از معني »حبل اهلل « استفاده مي شود، جمع است. این یک حقیقت است که انسان در 
شرائط عادي و بدون داشتن مربي و راهنما در جهل و ناداني باقي خواهد ماند و براي نجات از این 
وضعیت نیاز به رشته محکمي دارد که به آن چنگ بزند و بیرون آید، این رشته محکم همان ارتباط 
با خدا از طریق قرآن و آورنده قرآن و جانشینان واقعي او مي باشد، که مردم را از سطوح پائین و پست 

باال برده و به آسمان تکامل معنوي و مادي مي رساند. )همان ، ج3، 28-29(
و  ترین  مهم  از  یکي  کریم  است.قرآن  الهي  بزرگ  نعمت  وظیفه،و  یک  تفرقه  از  دوري  و  وحدت   
اساسي ترین محورهاي حفظ یک جامعه اسالمي را تذکر مي دهد،که تاثیر واالیي در زندگي اجتماعي 

انسان گذاشته و جامعه را به سمت  شکوفایي و رسیدن به کمال مي برد. 

• ج( انضباط اقتصادي 
یکي دیگر از مصادیق نظم درروابط اجتماعي، انضباط اقتصادي است. این مورد نیز نقش واالیي در 
زندگي اجتماعي انسان ها دارد. با این همه قرآن کریم که کتابي جامع و کامل مي باشد این موضوع را نیز 
َِّذیَن َآَمُنوا اَل تَْأُكُلوا أَْمَوالَُکْم بَْیَنُکْم بِالَْباِطِل  بیان فرموده، در آنجا که خداوند مي فرماید: » یَا أَیَُّها ال
َكاَن بُِکْم َرِحیًما« )نساء/29(   َ إاِلَّ أَْن تَُکوَن تَِجاَرًة َعْن تََراٍض ِمْنُکْم َواَل تَْقُتُلوا أَنُْفَسُکْم إِنَّ اهللَّ
درتفسیر این آیه کریمه نوشته اند که رمز این که نهي از قتل»التقتلوا «به دنبال نهي از حرام خوري، 
قیام محرومان علیه  ناسالم،  زمینه ي  اقتصادي  باشد که سیستم  تاکلوا« آمده است، شاید آن  »ال 
 زراندوزان و بروز درگیري ها و پیدایش قتل و هالکت جامعه است.)قرائتی، 1384 ش ، ج2، 274(

امام صادق )ع( مي فرماید: »کسي که قرض بگیرد و بداند که نمي تواند پرداخت کند،  مال باطل خورده 
است«.)کلیني، 1388ق، ج5، 95( و این سخن گهربار امام صادق)ع( همان انضباط اقتصادي است که 
مورد اشاره بحث ما است.باز در رابطه با همین موضوع امام باقر)ع( مي فرماید:»ربا، قمار، کم فروشي 

و ظلم از مصادیق باطل است.«)العروسی الحویزي، ج471،1(
این آیه در حقیقت زیر بناي قوانین اسالمي را در مسائل مربوط به معامالت و مبادالت مالي تشکیل 
مي دهد و به همین دلیل فقهاي اسالمي در تمام ابواب معامالت به آن استدالل مي کنند. مفهوم این 
آیه در حیطه مسائل اقتصادي این است که هرگونه تجاوز، تقلب، غش،  معامالت ربوي، معامالتي که 
حد و حدود آن کامل مشخص نباشد، خرید و فروش اجناسي که فایده منطقي و عقالني در آن نباشد، 
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خرید و فروش و مسائل فساد و گناه باطل است. مگر اینکه تصرف در اموال دیگران از طریق داد و 
ستدي باشد که از رضایت باطني دو طرف سرچشمه گیرد. طبق این بیان، تمام مبادالت مالي و انواع 
تجارت ها که در میان مردم رائج است چنانچه از روي رضایت طرفین صورت گیرد و جنبه معقول و 
منطقي داشته باشد از نظر اسالم مجاز است. در حقیقت قرآن به یک نکته مهم اجتماعي اشاره کرده 
است و آن اینکه اگر روابط مالي مردم بر اساس صحیح استوار نباشد )عدم انضباط اقتصادي( و اقتصاد 
جامعه به صورت سالم پیش نرود و در اموال یکدیگر به ناحق تصرف کنند، جامعه )زندگي اجتماعي( 
گرفتار یک نوع خودکشي و انتحار خواهد شد و عالوه بر این که انتحارهاي شخصي افزایش خواهد 

یافت، انتحار اجتماعي هم از آثار ضمني آن است. 
حوادث و انقالب هائي که در جوامع مختلف دنیاي معاصر روي داده، شاهد و گویاي این حقیقت است 
و آنجا که خداوند به بندگان هشدار مي دهد که مراقب باشند مبادا مبادالت مالي نادرست و اقتصاد 

ناسالم، اجتماع آنها را به نابودي و سقوط بکشاند. )مکارم شیرازي، 1372 ش ، ج 3، 357- 355(
بنابراین اگر در جامعه انضباط اقتصادي حاکم شد، جامعه دچارخودکشي و انتحار نمي شود و روابط 
سالم اقتصادي، زندگي اجتماعي سالم را رونق مي بخشد و جامعه را به سمت و سوي کمال وسعادت 

رهنمون مي سازد. 

نتیجه
قرآن کامل ترین کتاب آسمانی است که  بیشترین، بهترین، واالترین تاثیرات را در زندگی فردی و 
اجتماعی انسان ها دارد. مراد ازتاثیرات، مواردی است که انسان را به سوی کمال وسعادت دنیوی و 
اخروی رهنمون می سازد. با این همه قرآن خط مشی زندگی فردی را برای انسان مشخص می سازد 
و مواردی را که وی از لحاظ فردی و اخالق فردی ملزم به انجام یا ترک آن باشد تذکر می دهد و با 
این انسان سازی، جامعه را نیز بازسازی معنوی می کند. تاثیراتی که در زندگی اجتماعی دارد، جامعه 
را به سمت و سوی جامعه ای شکوفا از لحاظ سعادت و کمال رهنمون می سازد، جامعه ای آرمانی که 
در حکم یک مدینه فاضله باشد. کوتاه سخن این که قرآن آخرین کتاب آسمانی است و جامعیت آن 
 مخصوص به انسان هایی در عصر خاصی نیست بلکه برای تمامی انسان ها در همه عصر ها و دوره ها



چه از لحاظ زندگی فردی و چه از لحاظ زندگی اجتماعی برنامه کامل و مدونی که انسان را به سعادت 
و کمال دنیا و آخرت رهنمون سازد، دارد.
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