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حيِم    ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ََلُة َعلى ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن َو الصَّ ِبيَن  اْلَحْمُد ِللَّ يِّ ْهِل َبْيِتِه الطَّ
َ
ٍد َو َعَلى أ ِدَنا ُمَحمَّ  َسيِّ

اهل نظر  سان ورنارد از مطالبى  ه جامعه بياندر تبيين عناصرر اصرلى ر ر عر ى به اجن ا رسيد  ه  بحث
 ه عَلو  بر آن عناصرررری  ه  بندی  ردتوان چنين جمعاند مىدر رابطه با رررر ر عر ى اراده داد  در طول ترارج 

دولت ال ى و مردم بود، پنج عنصررر دج ر بر آن دو عنصر  ؛برای رر ر رررعى ئادل رردجم  ه دو عنصرر اصرلى
انبو  همرا  با تعاون  جمعيت عنصررر سررومگيرد. با اجن هفت عنصررر ررریل مىررروند و ررر ر عر ى ا زود  مى
 ر رد ر م با جمعيتگيری رر ر اسرت. اگر  ثير متعاون ررر  رریل جمعيت؛ جعنى وجود اسرت اجتماعى

 عنصر چ ارم گيرد.ر ر ریل نمى بازهمنداررته باررند،  باهمالزم را ری میاه جمعيتاگر  گيرد ورریل نمى
و  رمانند ت ارت و بازا صادی  ه از لوازم زندگى ر ری است؛ائت  عاليت ار و صرنعت اسرت؛ جعنى گردو وباز

 عنصر رشمهای  َلن و بزرگ است. ختمان و سراختمانسرا عنصرر پن م .صرنعت به تناسرز زندگى رر ری
؛ جعنى وجود نظمى  ه بر مبنای نقشه اجن ن ادهای ر ری را با همدج ر ارتبا  دهد و است ر ری هوجود نقشر

 رهنگ در تعرجف  ه  است وجود  رهنگ مشترک عنصر هفتم هم  م  ند.نسرخدمات رر ری را با همدج ر م
 کتراخَلئى و زبان اسرت؛ اجن سه عنصر  رهنگ مش گفته ررد اررتراک در عقاجد اسراسرى، اصرولمشرترک 

توان گفت  ه در جاجى ررر ر ررریل گر ته آورد. اگر اجن هفت عنصررر ررریل ب يرند، مىررر ری را به وجود مى
 است.

جعنى  م؛دهيدجنى خود هم اراده مى توضيحى در رابطه با زندگى ر ری بر مبنای مبانى  ق ى و منابع همچنين
اجن ررر ر زندگى  ردند و اجن  ررر ر ررریل گر ت، مردمى درون گيرد؟ و وئتىدگى ررر ری چ ونه ررریل مىزن

های هفت عنصرر در ر ر برئرار رد؛ دولتى بود، حا مى بود، ئانونى بود، مردم انبو  متعاونى بودند و ساختمان
حاال درون اجن ر ر ئوام زندگى  ر ری، صنعت، بازار،  رهنگ مشترک بود همتناسرز با زندگى رر ری، نقشر

ات زندگى  رر ر با اجن ه در اجن  اسرت رر ری به مردمى ابع از من  نند.زندگى ر ری پيدا مىو   رد خصروصيا
 قگانه در آن وجود دارد و بر و امیانات هفت ه ه هم-ر ر خوب بخواهيم  اگر  نيم  ه دجنى خود اسرتفاد  مى

 دارد.نياز رراجطى   نيم، برای اجن  اربرپا را  -استمعيارهای مثبت جک ر ر 

 ه رض  ردجم حا مى وجود دارد، البتاطاعت و نصرررت حا م اسررت؛ جعنى  رررر  اجن زندگى ررر ری اولين
بين اجن حا م و ئانون از جک سررو و مردم آن ررر ر از  هرابط در گام بعد بارررد. و ئانون عدل ، حا م عدلحا م

 ن ادبلیه منظور ما از حا م رررخح حا م نيسررت، -. منظور از ئانون هم جعنى  رمان حا م اسررت سرروی دج ر



اسرررت. پ   حا ميتئانون همان  رمان ن اد   نيم؛را از ئانون اراد  نمىچيزی جز اجن و   -اسرررت حرا ميت
 ]از لوازم اج اد ر ر است.[ -جعنى اطاعت و جاری-اطاعت و نصرت؛  رمان عدل، بعد  و حا ميت

به  استمربو   دج ر  هنوع  و مربو  به حا مان است  ه دسته ؛ جکآجه وجود داردم دو دسرته ئرآن  رجدر 
ئرآن  رجم در تعرجف حا م سرررخن وئتى  نند. زندگى مى حرا ميرتزجر چتر  ره  جىهراآنو مردم و محیومين 

  رماجد: مى چنين گوجدمى

َمُروا ِباْلَمْعُروِن َو َنَ ْوا َعِن ا»
َ
َلَة َو آَتُوا الزَّ اَة َو أ ئراُموا الصرررَّ

َ
ْرِض أ

َ َْ اُهْم ِ ا ا نرَّ ْن َمیَّ ِِ يجَن  ِه الرَّ ْلُمْنَیِر َو ِللَّ
ُمورِ 

ُ َْ   1«عاِئَبُة ا

اگر  و -است حا ميتدر زمين همان ئدرت و  ه تمیين -تمیين در زمين بخشيدجم  هاآن ه اگر به   سرانى
 نند. در چند جای و ن ى از منیر مى معرونامربهو  ز اة اجتای ،نماز ه ردجم، ائام راهم  هاآنرا برای  حا ميت

برای مثال در جای دج ر  نند. مى ز اة صررَلة و اجتای هائامها آنتعرجف ررردند  ه گونه ئرآن  رجم حا مان اجن
  رماجد:خداوند متعال مى

ا َصَبُروا» ْمِرنا َلمَّ
َ
ًة َجْ ُدوَن ِبأ ِدمَّ

َ
  2«ُجوِئُنونَو  اُنوا ِبآجاِتنا  َو َجَعْلنا ِمْنُ ْم أ

ه  نند. جا وئتى ابراهيممى ز اة صَلة و اجتای هائام هانآ آن ا هم توصريف اجن اسرت  ه جا -خود  برای ذرا
ه هخدای متعال ای است  ه  ه منظور همان ادما جا ن از ذرا   :داردعرضه مى - رد  او معيا

نا» نِّا َربَّ َیْنُت  ِِ سررْ
َ
تا ِمْن  أ جَّ ِم  َبْيِتَك  ِعْنَد  َزْرٍع  ذي َغْيرِ  ِبوادٍ  ُذرِّ نا اْلُمَحرَّ َلةَ  ِلُيقيُموا َربَّ ْ ِئَدةً  َ اْجَعْل  الصررَّ

َ
 ِمَن  أ

اِس  َلْيِ ْم  َتْ وي النَّ َمراِت  ِمَن  اْرُزْئُ ْم  َو  ِِ ُ ْم  الثَّ   3«َجْشُیُرون َلَعلَّ

   صَلة بارند.   نند ه ه ائام خداجا  رزندانى به من عطا  ن  ند:دعا مى

و  معرونامربه هانآد:  رماجگوجد، ابتدا مىاسررَلمى سررخن مى هجامع وئتى ئرآن  رجم در تعرجف مردِم  اما
 :  نندن ى از منیر مى

َه َو َرُسوَلهُ » َلَة َو ُجْؤُتوَن الزَّ اَة َو ُجطيُعوَن اللَّ ْوِلي» ، پ «َو ُجقيُموَن الصَّ
َ
ُء اَو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت َبْعُضُ ْم أ

َلَة َو ُجْؤُتوَن الزَّ اَة َو ُجطيُعوَن ا اْلَمْعُروِن َو َجْنَ ْوَن َعِن اْلُمْنَیِر َو ُجقيُموَن الصرررَّ ُمُروَن برِ
ْ
أ وَلهُ َبْعٍض جرَ َه َو َرسرررُ َ  أُول للَّ ئِك
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ای مظ ر عدل است؛ جعنى نماد عدل در هر جامعه ئانون ومظ ر  ه  حا ميتامام و  رًا نیته اجن اسرت؛ظاه
و در اجرای آن  رمان ریل حا م در  رمان   ه آن جامعه اسرت حا ميت -عادل باررد هجامع اگر آن جامعه،-

راد م است. به دليل اجنیه در ادبيات دجنى و نماد اطاعت خداعدل حا م نماد  پ  اجن نماد عدل است گيرد،مى
وئتى ؛ اطاعت خود حا م اسرررت اجن نمادسرررت. حال و  رمان عدل هم  رمان اواز خداسرررت از عدل اطاعت 

 ایصَلة و اجت هبودن حا م به ائام ئرآن  رجم از اجن نماد عدلرود و مى نماد عدل تبدجل بهحا م مطيع خدا رد 
نماد و ای به حقا مردم  ز اة صرررَلة نماد و ای به حقا خدا و حقا الله اسرررت و اجتای هئاما  نرد.تعبير مى ز راة

ر د ليا است. دو عنصرر اسراسرى نماد آن اجن جعنى مطيع خدا بودن  ه ،المعطى ز اة الصرَلة واسرت. اجن مقيم 
 ای استمش ور  هرواجت ابن ابى جعفور  ه رواجت صحيح مانند مخصوصًا عدل راهد رواجات مربو  به عدل و

ر ببين اگ ،خواهى عدالت عادل را بشررناسررى و بف مى رماجد: اگر مىحضرررت مى ؛جد ذ ر  ردجمرا به عنوان مؤ
   5عدل او است.  دهنداجن خود نشان پاجبند به نماز جماعت است رود وى دادمًا نماز جماعت حاضر مى س

را  اوىزندگ رد  و باطن برای اجنیره بردانيم  سرررى عرادل اسرررت خيلى الزم نيسرررت در زندگى او تحقيق 
و اپاجبندی او به موازجن دجنى اسررت، اجن جعنى   دهندر تار او ر تاری اسررت  ه نشرران  هينهم ى  نيم، موررریا

ل وپاجبندی به  آننماد اصلى  است  ه پاجبندی به موازجن دجنى  دهند. پ  ر تار نشراناسرت عادل ئت و نماز اوا
 الز اةمعطى و  صَلةالمقيم وئتى حا م  صَلة نماد اجن اطاعت ال ى است؛ هممخصوصًا نماز جماعت است. ائا

 ررریلمنیر در جامعه دوری از معرون و آن  هنتي  در و  ندعدل مى ه ه ائام  جعنى تبدجل به حا مى رررد رررد
ر را و منیمعرون  ، خود اجن حا مدارررتيم الز اةصررَلة و معطى الحا م مقيم . جعنى وئتى حا م عدل، گيردمى

ار ر ت او بادهد.  ند؛ جعنى نشررران مىمنیر را منیر مىو معرون را معرون  به عبارتى  نددر جرامعره توليرد مى
توضيح  بحث را به رریل مفصلدر مباحث  قه  رهنگ اجن دهد. ليا و را  ظلم را نشران مىعدل خود را  عدل 

 نام منیر جا واژگان معروناز در ئرآن  رجم وئتى . اسرررت  رهنگ اجتماعى به معنای دادجم  ره معرون و منیر
اهل مباحث اجتماعى به آن   ه در عرن اهل دانش و. همين چيزی اسررت  رهنگ رررود، اجن به معنایبرد  مى
همان چيزی اسررت  ه ما از آن به  ،  رهنگتعرجف  نيمو ررررعى  آن را دئيق  ه اگر بخواهيم گوجندمى رهنگ 

  نيم.معرون و منیر تعبير مى

                                                           
ْحَمَد ْبِن َجْحَيى َعْن 5

َ
ِد ْبِن أ َناِدِ  َعْن ُمَحمَّ ْيُ  ِبِسسررْ َ ْيٍل  . َو َرَواُ  الشررَّ

ُ
ى ْبِن أ ِبيِه َعْن َعِلاِّ ْبِن ُعْقَبَة َعْن ُموسررَ

َ
ِن ْبِن َعِلان َعْن أ ى َعِن اْلَحسررَ ِد ْبِن ُموسررَ ُمَحمَّ

ََ َئْوَلُه َ ِسَذا َ اَن َ َيِلَك اَلِزمًا ِلُمَصَلَّ  َق سرْ
َ
ُه أ نَّ

َ
الَّ أ ِِ ِبا َجْعُفوٍر َنْحَوُ  

َ
َمْيِريِّ َعِن اْبِن أ َلى َئْو النُّ ِِ ََ َئْوَلُه َ ِسنَّ ُ   ْسَق

َ
ْن ُجِضيُع َو أ ََلِة ِممَّ ِلِه َو َمْن َجْحَفُظ َمَواِئيَت الصَّ

هِ  هِ  َرُسوَل اللَّ َلى َئْوِلِه َبْيَن اْلُمْسِلِميَن َو َزاَد َو َئاَل َرُسوُل اللَّ ِِ ْن ُجْحِرَق 
َ
ى ِ ا َبْيِتِه َو َرِغَز  َهمَّ ِبأ الَّ ِلَمْن َصلَّ ِِ َعْن َجَماَعِتَنا َو َمْن َرِغَز َعْن اَل ِغيَبَة 

ِلِميَن َوَجَز َعَلى اْلُمْسِلِميَن ِغيَبُتُه َو َسَقَطْت َبْيَنُ ْم َعَداَلُتُه َو َوَجَز ِهْ َراُنُه َو ِِ  َرُ  َ ِسْن َحَضَر َجَماَعَة َجَماَعِة اْلُمسرْ ْنَيَرُ  َو َحيَّ
َ
َماِم اْلُمْسِلِميَن أ ِِ َلى  ِِ َذا ُرِ َع 

ْحَرَق َعَلْيِه َبْيَتُه َو َمْن َلِزَم َجَماَعَتُ ْم َحُرَمْت َعَلْيِ ْم ِغيَبُتُه َو َثَبَتْت َعَدالَ اْلُم 
َ
الَّ أ ِِ  ُتُه َبْيَنُ ْم.ْسِلِميَن َو 
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 سررازد؛اسررت  ه  رهنگ مى حا ميترررود، گياری مىحا م در جامعه پاجه هاجن معرون و منیر به وسرريل
 ند. ليا و منیر را منیر مىمعرون را در جامعه معرون  و منیر چيسررت وگوجد معرون اسررت  ه مى حا ميت

ئ» رماجد: گوجد، مىئرآن  رجم در تعرجف حا مان سررخن مىوئتى 
َ
ْرِض أ

َ َْ اُهْم ِ ا ا نَّ ْن َمیَّ ِِ يجَن  َلَة َو الَّ اُموا الصررَّ
ُمورِ »  رماجد:مى بعردو « آَتُوا الزَّ راةَ 

ُ َْ ِه عاِئَبُة ا َمُروا ِباْلَمْعُروِن َو َنَ ْوا َعِن اْلُمْنَیِر َو ِللَّ
َ
 و معرونامربهجعنى  ؛«َو أ

ر ز منیو ن ى ا معرونامربه به عبارتى ؛گيرددر جامعه رررریل مى ةز ا صرررَلة و اجتای هز منیر بعد از ائامن ى ا
 گيرد.ریل مى او هبعد از  عل حا م و عدل و ر تار عادالن

ْوِلياُء َبْعٍض : » رماجدمى، آجدمىسررراج جامعه به وئتى اما 
َ
ُ ْم أ ُمُروَن »اجن ا « َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت َبْعضررُ

ْ
 َجأ

َلةَ  وَلهُ  ِباْلَمْعُروِن َو َجْنَ ْوَن َعِن اْلُمْنَیِر َو ُجقيُموَن الصررَّ َه َو َرسررُ ه اجن  رهنگ اسررت  « َو ُجْؤُتوَن الزَّ اَة َو ُجطيُعوَن اللَّ
نگ امام  ره  ند. وئتىرا در جک جامعه درست مى و اطاعت رسول و پاجبندی به ئانون ز اة صَلة و اجتای هائام

گ همين  رهناهد  رد، خوپاجبند به ئانون  وسامان داد، خود همين  رهنگ عمومى مردم را نمازخوان  را توليد و
ب به آداب ررر ری  ب به آداب مىدرسررت  -رررناسررانبه تعبير جامعه-عمومى مردم مؤدا  ند. آنچه مردم را مؤدا

 . ند، همين  رهنگ سياسى استمى -همان آداب ررعى است ناخوا خوا  ه -ر ری 

اهيم ائتصرراد سررالم خومى اگرگيری روابَ اجتماعى اسررت؛ جعنى زجرجن ررریل ه رهنگ آن الج در حقيقت
مان ه جعنى در چارچوب ئانون بودن  ه رهنگ سررالم باررد، چون ائتصراد سررالم ئبل از آن داررته بارريم باجد 

وَلهُ » َه َو َرسرُ َه »اجن وئتى اسرت. « ُجطيُعوَن اللَّ وَلهُ ُجطيُعوَن اللَّ  هایه در عرصهچ ائتصراد و هچه در عرصر« َو َرسرُ
يری گریلهمرا  با گر ته بارد. در جامعه رریل « أَمُروا ِباْلَمْعُروِن َو َنَ وا َعِن اْلُمْنَیرِ »گيرد  ه رریل مى دج ر

جاری  او راگيرد  ه مردم حا م ریل مى حا ميتوئتى  به عبارتى؛ گيرداالمام رریل مى ةنصرر رهنگ عمومى 
  نند.

و ن اد حا ميت  اری  ه خود حا م  اوليندر جامعه پيجر ته رررد،  و اجن حا م ررریل گر ت حا ميتاگر 
 انون است؛به ئ حا ميتدی ن ادهای سازی پاجبنليا جیى از رراجَ  رهنگ باررد ئانون است.پاجبند باجد به آن 

رد و به ئانون پاجبند با حا ميتاد اجن است  ه ن  ررر  اولينسرازی  نيم در جامعه  رهنگجعنى اگر بخواهيم 
جن  ند اترجن خطرهاجى  ه جک جامعه را ت دجد مىليا جیى از خطرناک .باردمنیر  و ترکمعرون  خود او نماد

ون شررمارند جا به ئانجا ئانون را سرربک ب ؛دنندارررته باررر یسرررو اربا ئانون خيلى  يتىحا ماسررت  ه ن ادهای 
ز به ن اد حیومتى بدهد نباجد د. مثًَل اگنپاجبند نباررر باجد  هچنانآن ومتى ن اد حی بار ررر رداری خواسررت م وا
تياز ام يتىحا م. جعنى اگر ما  اری  ردجم  ه ن ادهای دارررته باررردرا  برخوردی  ه با مردم عادی دارد يرازآنغ

  ه ایمعهو جائانونمند  هجامع ا نه برای ما، دج ر نباجد انتظارای همه خوب است امئانون بر و گفتند خواسرتند
 در آن ریل ب يرد را دارته باريم. رهنگ مستحیم 



ه سمت پاجبندی به ئانون مردم را ب  رهنگ عمومى است  ه آورد و،  رهنگ عمومى را به وجود مىحا ميت
گيرد.  رهنگ معرون و منیر در جامعه  رهنگ عمومى ریل مى و  ندمردم را پاجبند به ئانون مى  شراند ومى

 نند  ه وائعًا اجن  رهنگ در روان وئتى امر مى و  نند و ن ى از منیر معرونامربهگيرد  ه مردم یل مىوئتى ر
مردم ن ادجنه ررد  باررد، مردم جک  ار غير رررعى را  ه ببينند مثل اجن اسرت  ه جک موجود وحشتناک را در 

ود وحشتنا ى بياجد مردم چه برخوردی با ناگ ان جک موج روجمرا  مى در ر ر ه  اگر ند. اآلنا خود دجد هجامع
جامعه  را در  رهن ى جا جک  ار ضررردا  رهن ى  ه جک  ار غير نند مىوئتى  عين همين برخورد را  نند؟آن مى

 درست را در جامعه ن ادجنه  نيم. اگر ما بتوانيم  رهنگ دجنِى البته مَلحظه  نند. 

َلَة َو آَتُوا الزَّ اةَ »اجن تفاوت تعبير  ه  دليرلبره هر حرال  ئاُموا الصرررَّ
َ
ْرِض أ

َ َْ اُهْم ِ ا ا نَّ ْن َمیَّ ِِ يجَن  َو »بعد و « الَّ
َمُروا ِباْلَمْعُروِن 

َ
تشرریيک تعبيری جا  نسرربت به ن اد حا ميتصررَلة  ه ه اجن ائامبه اجن ج ت اسررت اسررت « أ

َلة است. صَلة در  رهنگ دجنى جعنى آن  سى  ه مقيُم  حا ميتتوصريفى است. ن اد  ا نماد در رواجات م والصا
 نى ىامر ممن در هر آنچه  ؛گوجد: خداوندامى -نماز درست-خواند نماز مى جعنى  سى  ه ؛اطاعت خدا اسرت

جعنى من خاضع برای خدا  ،همه و او، حمد او، ذ ر او  او، س د ئيام او، ر وع مطيع تو هسرتم، خاضرع است،
َلة است. ست و آن وئت حا ما هستم. نماز نماد اطاعت خداهستم، مطيع خد    مقيم الصا

َلة هم نیت تعبير به  واطاعت خدا هم  دارد وهم خود او نماز را برپا مى مقيم جعنى جالبى اسررت؛ همقيم الصررا
د  وارد ررر  ه در رابطه با توصرريف نماز رواجاتى وبه متون ئرآنى اگر دارد. برپا مىرا در جامعه  ئانون عدل ال ى

واها» مثًَل چنين وارد ررد  اسرت:اسرت مراجعه  نيد،  ت ُردَّ ما سرِ واها ِذا ُردَّ الصَلة » ،6«ِذا ُئِبَلت ُئِبَل ما سرِ
جِن  آمد  است  ه  اجن موارد چيزی است  ه در رواجات و در آجاتو امثال « ِبِه ُجطاُع الله َو ُجعصرى» و 3«َعُموُد الدِّ

چنين نمازهای اجن جا رسررول ا رم اط ار هليا اجنیه ادما  ای خدا اسررت؛اطاعت و خضرروع بر ادنماز نم
نماد اطاعت خدا بودند و تمام اجن  هابه دليل اجن بود  ه آن آن نوا ل و هاانرد؛ آن نماز ررررزد خوانرطوالنى مى

 را لبرجز  رد  بود. ها آن يترخص ههمبرای خدا و اطاعت خضوع 

                                                           
ْيِن ْبِن 6 ى َعِن اْلُحسرَ ِد ْبِن ِعيسرَ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
َبا . َو َعْن َجَماَعٍة َعْن أ

َ
ِبا َبِصيٍر َئاَل َسِمْعُت أ

َ
ِعيٍد َعْن َ َضاَلَة َعْن ُحَسْيِن ْبِن ُعْثَماَن َعْن َسَماَعَة َعْن أ سرَ

ُز  َجْعَفرٍ  َل َما ُجَحاسرَ وَّ
َ
نَّ أ ِِ َواِ ِل  َه ُجِتمُّ ِبالنَّ نَّ اللَّ

َ
ََلِة ُجْطَرُ  ِمْنَ ا َغْيَر أ ْ ٍو ِ ا الصرَّ َذا  ِبِه اْلَعْبُد َجُقوُل ُ لُّ سرَ ِِ ََلَة 

نَّ الصررَّ ِِ َواَها  ََلُة َ ِسْن ُئِبَلْت ُئِبَل َما سرِ الصرَّ
هُ  ِرَئة  َتُقوُل َحِفْظَتِنا َحِفَظَك اللَّ اُء ُمشرررْ اِحِبَ ا َو ِهاَ َبْيضرررَ َلى صرررَ ِِ ِل َوْئِتَ ا َرَجَعْت  وَّ

َ
َذا اْرَتَفَعْت ِ ا َغْيِر َوْئِتَ ا ِبَغْيِر ُحُدوِدهَ  اْرَتَفَعْت ِ ا أ ِِ َلى ا َرَجَعْت َو  ِِ  

ُه. َعَك اللَّ ْعَتِنا َضيَّ  َصاِحِبَ ا َو ِهاَ َسْوَداُء ُمْظِلَمة  َتُقوُل َضيَّ
 801، ص: 4وسادل الشيعة، ج

ِبا َجْعَفرٍ 3
َ
ْمٍر َعْن َجاِبٍر َعْن أ ْيِف ْبِن َعِميَرَة َعْن َعْمِرو ْبِن ررِ َذا َئاَل: . َ َعْن َعِلاِّ ْبِن اْلَحَیِم َعْن سرَ ِِ جِن َمَثُلَ ا َ َمَثِل َعُموِد اْلُفْسَطاِ   ََلُة َعُموُد الدِّ الصَّ

َذا َماَل اْلَعُموُد َو اْنَیَسَر َلْم َجْثُبْت َوِتد  َو اَل ُطنُ  ِِ ْطَناُب َو 
َ َْ ْوَتاُد َو ا

َ َْ .َثَبَت اْلَعُموُد َثَبَت ا  ز 
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 ههمعدل و تبعيت از ئانون در سرررت پ  باجد اجن ن ادجنه بودن اطاعت خدا ونماد عدل  حا ميت هرحالبه
ى بى .بارداز مردم ر تحیومتى جلو ن ادهای رناک خطبسيار  يتىحا مو ن ادهای  حا ميتئانونى در ن اد ت لا

مردم  ه هاجى را ئانونىی از اجن بىبسيار . جک تحليل ئطعى اجن است  هئضاوت و ئضا، مخصوصًا ن اد اسرت
ه پاجبندی ب ،باجد  هچنانآن نند مراجعه مى يتىحا موئتى به ن ادهای  دهند ناررررى از اجن اسرررت  هان ام مى

 اثر مثبت دارد.نيز طور  ه عی  آن هماناثر منفى دارد   ار در روحيه جامعه بينند. اجنئانون را نمى

م ه جعنى هم نسبت به حقا خدای متعال و معطى الز اة است؛ َلة ومقيم الص ،و حا م حا ميتن اد  بنابراجن
 والجتگيرد.را در نظر مى والجت طولى جدی اسررت. جا به عبارتى هم والجت عرضررى و هم حق مردمنسرربت به 

 ند. تار آن اج اد مىرا بر مبنای عدل  منسررر ِم  هجک جامع تاروپودآن وئت اجن  ؛جرک تراری دارد و جک پودی
ى  خدا، رسررول، ه رررامل  و اجن والجت طولى اسررتبا  با خدا ارت ه  پود جامعه رررود و مى قيه  ىولامام و حتا

ردم، با م حا ميتاجن ر تار  .د نحا م با مردم چ ونه ر تار مى والجرت عرضرررى اسرررت جعنى مردم با همدج ر و
يجَن آَمُنوا» . لياررررودررررامل مىهم را  ر تار مردم با همدج ر ُه َوِلاُّ الَّ يجَن » ،8«اللَّ وُلُه َو الَّ ُه َو َرسرررُ ُیُم اللَّ ما َوِليُّ نَّ ِِ

ْمِر ِمْنُیم»و  9«آَمُنوا
َ َْ وِلا ا

ُ
وَل َو أ سررُ طيُعوا الرَّ

َ
َه َو أ طيُعوا اللَّ

َ
َو : »ا وئتى  رمودام همه والجت طولى هسررتند، 10«أ

ْوِلياُء َبْعٍض اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت َبْعُض 
َ
   دهد.اجن والجت عرضى است  ه پود نظام اجتماعى را ریل مى« ُ ْم أ

ِئاُم »آن عدل باررررد، باجد  تاروپودبخواهيم جرک نظام اجتماعى مبتنى بر عدل داررررته بارررريم  ه  اگرپ  
َلة اجن والجت عرضى را برای ما  هم ز اة اطاعت در آن مقام طولى است، اجتایصَلة،  ناجه از  هائام  نيم. «الصرَّ

آورد د مىهم در آن نظام والجت عرضى به وجو خدا را هم در آن نظام والجت طولى وآورد؛ جعنى حقا به وجود مى
 احیام ررع ساری است.  هدر هم جاهمهو اجن 

ر جامعه ب  ند؛ جعنى معرون را درن به معرون امر مىجا ا تاد بعد بر مبنای اج حا ميتدر ن راد عردل  وئتى
 ند و مردم را بر عدل تربيت مر مىا دهد وتعميم مى گر رررد  اسررتجلو  حا ميتن اد  مبنای عدلى  ه در خود

جعنى مردم را  ،د. وئتى  رهنگ عمومى را اج اد  ندررررو نرد  ه در اجن صرررورت  رهنگ عمومى اج اد مىمى
و  معرونامربه پ دهد. س را به مردم جاد مىادای حقوق ال ى و حقوق نا  ند ومى الز راةمعطى و نمرازخوان 

 و معرونامربهجامعه باجد  اما درخود حا م اسررت،  ز اة صررَلة و اجتای هر حا م بعد از ائامن ى از منیر در ر تا

                                                           
ُه  752: البقرة. 8 اُغوُت ُجْخِرُج اللرَّ ْوِليراُمُهُم الطَّ

َ
يجَن َ َفُروا أ وِر َو الرَّ َلى النُّ ِِ ُلمراِت  يجَن آَمُنوا ُجْخِرُجُ ْم ِمَن الظُّ ولِئَك َوِلاُّ الرَّ

ُ
ُلماِت أ َلى الظُّ ِِ وِر 

وَنُ ْم ِمَن النُّ
اِر ُهْم  ي ا خاِلُدوَن  ْصحاُب النَّ

َ
 أ
ُه  55 :. الماددة9 ُیُم اللَّ ما َوِليُّ نَّ َلَة َو ُجْؤُتوَن الزَّ اَة َو ُهْم راِ ُعوَن ِِ يجَن ُجقيُموَن الصَّ يجَن آَمُنوا الَّ  َو َرُسوُلُه َو الَّ

ْمِر ِمْنُیْم َ ِسْن َتناَزْعُتْم  ا 59 :. النساء10
َ َْ وِلا ا

ُ
ُسوَل َو أ طيُعوا الرَّ

َ
َه َو أ طيُعوا اللَّ

َ
يجَن آَمُنوا أ َ ا الَّ جُّ

َ
وَراْ جا أ ْن ُ ْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ ٍء َ ُردُّ ِِ ُسوِل  ِه َو الرَّ َلى اللَّ ِِ ِه ُ  

وجَلً 
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
 َو اْلَيْوِم اآلِْخِر ذِلَك َخْير  َو أ



 الز اةى معطو صَلة المقيم  هصرَلة بارد؛ جعنى باجد  رهنگ به وجود بياجد، بعد جامع هن ى از منیر ئبل از ائام
 به وجود بياجد.

اجن والجت والجت عرضى است منت ا تا والجت طولى در جامعه ریل ن يرد والجت عرضى هم ریل نخواهد 
ْوِلياُء َبْعٍض »مردم   رماجدمى ؛والجت عرضررى غير از والجت طولى اسررتالبته گر ت. 

َ
ُ ْم أ  اجنم ه، جعنى «َبْعضررُ

طر ه در والجت طولى والجت جک والجت طر ينى است امااست. اجن والجت  هم او ولىا اجن وست ولىا اورخح 
ْوِلياُء َبْعٍض » آن هم هليا ئرجن اسررت.

َ
ُ ْم أ ُمُروَن » رماجد: مى بعدازآن اسررت  ه «َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت َبْعضررُ

ْ
َجأ

 اجن او ند، هم ن امر مىآن را به معروهم اجن  طر ينى است؛ معرونامربهپ   ،«َو َجْنَ ْوَن َعِن اْلُمْنَیر ِباْلَمْعُروِن 
را از منیر ن ى   ند و  قَ او مردمها را به معرون امر مى نرد، نره اجنیره  قَ جرک نفر آنرا بره معرون امر مى

 نند. در و ن ى از منیر  معرونامربههمدج ر را باجد همه  طر ينى اسررت وو ن ى از منیر  معرونامربه  ند.مى
بخواهيم جامعه دارررته اگر  ؛بارررد طر هتواند جکنمىاصررًَل  يشرره اجن تبادل وجود دارد وتماعى هممسررادل اج
والجت در  ؛است خَلن با ت طولى راجن با ت ب هالبته همدو طر ه بارد.  رابطه در زندگى اجتماعىبارريم باجد 

حالت عرضى همه همدج ر  در ند، اما دج ر محیوم امر نمى  ند وحا م است  ه امر مى ،با ت طولى جعنى آمر
  نند. را امر مى

م هآورد.  رهنگ زجرجن زندگى ر ری را به وجود مى  ه ن اد در زندگى رر ری، اجن  رهنگ اسرت بنابراجن
جعنى آنچه در  ،ایهر جامعه« ما ُجنَیر» جعنى آنچه خوب و پسرندجد  است و ،«ما ُجعَرن»جعنى معرون و منیر. 
رهنگ ؛  گونه تعرجف  ردجم رهنگ را اجنبنای استدالل و بر مبنای رواهد زجادی ما بر م .جامعه ناپسرند است

جد، آگاهى در سياست مى سندهای اجتماعى است  ه البتهپسندها و ناپ ههای اجتماعى جا منظومارزو همنظوم
گاهى در  آجد،آجد، گاهى در سرراختمان مىآجد، گاهى در غيا مىآجد، گاهى در پورررش مىگاهى در ائتصرراد مى

 ست.پسندها و ناپسندها مه رهنگ منظو اجن موارد  رهنگ است زجرا هآجد. هم راد با جیدج ر مىر تار ا

 زمانى نسررربتاً  ها تعوجض  رهنگ پروسرررررررود امعوض مى البته اجن  رهنگ ئابل تغيير هم اسرررت و گاهى
 رود.عوض چيزی نيست  ه به اجن سادگى جا به اجن سرعت  طوالنى نياز دارد و

دجن جعنى نظام اجتماعى، جعنى همان چيزی  ه سررراختار روابَ  به  رهنگ بيان ررررد  ه مربو در مباحث 
ت آن مىاجتماعى را رریل  ساز هستند.  رهنگ  ه ساخته حا مان  رهنگ اجن اسرت  ه ملوک وهم دهد. علا

ورو جامعه، ر تارهای پروگيرد و ائتصاد جامعه، آموزول مىررد بر اسراس اجن  رهنگ نظام اجتماعى رری
يات الج هاجنا هسررازی، همسرراختمان  يا خوردن، نحوغ  پورررش، نحو   ردی، ر تارهای اجتماعى، نحو  هت لا

بر مبنای چه معياری چيزی را ما زجرجن  رهن ى اسرت  ه عبارت است از همان معيارهای پسند و ناپسندها  ه 



ها  رهنگ هر جامعه است و اجن را حا م به ها و ناپسرندجد پسرندجد  هدانيم. اجن منظومناپسرند مى جاپسرندجد  
 آورد. اجن را به وجود مى يتىحا مهر در حقيقت آورد. وجود مى

در حقيقت آغاز جک  حضرررت ابراهيم اسررت؛ ىم م همسررئل حضرررت ابراهيم هدر ئرآن  رجم مسررئل

رررود. اجن ختم مى آغاز و به امام زمان ای اسررت  ه از ابراهيمای اسررت  ه اجن مرحله جک دور مرحله
ت تعبير مىریل  دور  دور  رود. دهى همان چيزی است  ه در ئرآن  رجم از آن به اما

  رماجد: حج مى  سور هدر آخرجن آجخداوند 

جِن ِمْن » ِه َحقَّ ِج اِدِ  ُهَو اْجَتباُ ْم َو ما َجَعَل َعَلْيُیْم ِ ا الدِّ ُدوا ِ ا اللَّ ْبراهيَم َو جراهرِ ِِ بيُیْم 
َ
َة أ ُهَو  َحَرٍج ِملَّ

اُ ُم اْلُمْسِلميَن  مَّ َلَة َو  ِمْن َئْبُل َو  ا سرَ ئيُموا الصَّ
َ
اِس َ أ ُسوُل َر يدًا َعَلْيُیْم َو َتُیوُنوا ُرَ داَء َعَلى النَّ هيا ِلَيُیوَن الرَّ

ِه ُهَو َمْوالُ ْم َ ِنْعَم ا صيُر  ْلَمْولىآُتوا الزَّ اَة َو اْعَتِصُموا ِباللَّ  . 11«َو ِنْعَم النَّ

اُ ُم » مَّ بيُیْم »، «ُهَو سررَ
َ
َة أ  و آن پدر ابراهيم پدر آغازجن ؛عرجف رررد  اسررتجامعه تجک پدر برای اجن « ِملَّ

اُ ُم اْلُمْسِلميَن »و اسَلمى  هجامع گياربنيان است و گياربنياناو  است،   رد  است.« ُهَو َسمَّ

   دهد؛بقر  اجن روند را نشان مى  در سور در آن دعای حضرت ابراهيم

ميُع اْلَعل» ْنَت السررَّ
َ
َك أ نَّ ِِ ا 

ْل ِمنَّ نا َتَقبَّ ماعيُل َربَّ سررْ ِِ ْبراهيُم اْلَقواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َو  ِِ ْذ َجْرَ ُع  ِِ نا َو اَو  ْجَعْلنا يُم * َربَّ
ِلَمًة َلَك  ًة ُمسرْ مَّ

ُ
ِتنا أ جَّ ِلَمْيِن َلَك َو ِمْن ُذرِّ نا َو اْبَعْث  يِ ْم ُمسرْ بَّ حيُم * َر اُب الرَّ وَّ ْنَت التَّ

َ
َك أ نَّ ِِ ِرنا َمناِسَینا َو ُتْز َعَلْينا 

َ
َو أ

يِ ْم  ُمُ ُم اْلِیتاَب َو اْلِحْیَمَة َو ُجَز ِّ ْنَت اْلَعزجُز اْلَحیيم َرُسواًل ِمْنُ ْم َجْتُلوا َعَلْيِ ْم آجاِتَك َو ُجَعلِّ
َ
َك أ نَّ ِِ»12.   

 گياریبنيانای جک جامعه رود وررروع مى رد  ه از همين ابراهيم و اسرماعيلک آغازی دااجن روند ج

 ابراهيمرخح امام اسرت  ه آغاز آن آغاز آن چيسرت؟  ررود ومى گياریبنيانجامعه از   ا  ررود. اجنمى
 .   نداست. اجن امام بيت پيدا مى

  رماجد:خداوند متعال در ئرآن  رجم مى

ذْ  َو » نا ِِ
ْ
أ ْبراهيَم  َبوَّ ْن  اْلَبْيِت  َمیاَن  ِِلِ

َ
ِرْ   ال أ ْيئاً  با ُتشرررْ ْر  َو  ررررَ اِدفيَن  َبْيِتاَ َط ِّ ِع ا َو  اْلقاِدميَن  َو  ِللطَّ  لرُّ َّ

ُ ودِ   .  13«السُّ

 آجد. اجن اهل البيت آنامام به وجود مى هجک اهل البيتى برای اجن خان و آمد ت  ه درست رد بعد خانواد  بي
س رسول  سلولاسرَلمى اسرت. اجن  هجامع ومسرلم  همر زی توليد آن جامع سرلول مر زی آمد تا به وجود مقدا
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 گياربنياناست  ه  ب دج ر جامعه همين رسول ا رمجدجد اَ   برسد. در اجن دور مصطفى محمدا رم 
مر زی   اجن خانواد  خانواد بازهماز نو ت دجد  رد  اسررت. نو را اجشرران  هجامع جعنى همان اسررت نو، هاجن جامع

دارند.  آن اسررَلمى و در اج اد با ت هگيری جامعدر ررریل م مىجاج ا   اسررت  ه اهل بيت رسررول خدا

ل باجد خود رسول ا رم تاروپوددارد، اجن  تاروپوداسَلمى  هجامع بيان رداجنیه  در اجن بيت مر زی  ه  را اوا

مر زی هستند. از  هآن هست  ؤمنين،  اطمه، حسن، حسينالماميرهسرتند به وجود بياورد.  اهل البيت
 گيرد.مر زی هم جامعه ریل مى هاجن هست

 :  رمودليا رود؛ از اجن ا ر ر اسَلمى رروع مى و گيردریل مى منينمؤ خانواد ، بيوت جنبعدازا

ذْ  َو » ْبراهيُم  ئاَل  ِِ ْهَلهُ  اْرُزْق  َو  آِمناً  َبَلداً  هيا اْجَعْل  َربِّ  ِِ
َ
َمراِت  ِمَن  أ هِ  ِمْنُ ْم  آَمَن  َمْن  الثَّ  اآلِْخرِ  اْلَيْوِم  َو  ِباللَّ

ُعهُ  َ َفَر  َمْن  َو  ئاَل  َمتِّ
ُ
ْضَطرُّ ُ  ُثمَّ  َئليَلً  َ أ

َ
لى أ ارِ  َعياِب  ِِ   14«اْلَمصيُر  ِبْئَ   َو  النَّ

  رمود: در جاجى دج ر جا 

ذْ  َو » ْبراهيُم  ئاَل  ِِ ْن  َبِناَّ َو  اْجُنْبنا َو  آِمناً  اْلَبَلَد  َهَيا اْجَعْل  َربِّ  ِِ
َ
ْصنامَ  َنْعُبَد  أ

َ َْ  .  15«ا

مر زی ر ر  همردمى  ه هسررت اولينررود و ررروع مى بلد اسرَلمى از امام گيرد؛اجن بلد از اجن ا رریل مى
ُرُ  اللُه َتْط يراً »، همان بيتى  ه انددهند همان بيتىاسررَلمى را تشرریيل م در جک باجد . اجن بيت هسررتند 16«ُجَط ِّ

اِدفيَن »بارد، ط ارت  هخان ْر َبْيِتاَ ِللطَّ  جنعدازاببيت همين خانواد  است.  وبيت همين امامت  ،اجن بيت«. َو َط ِّ
ررررود، بر مبنای آن عدل در جامعه برپا گياری مىآن  رهنرگ ط رارت و  رهنرگ عردل برای جرک جامعه پاجه

ای متعال از همان آغاز به دليل اجنیه خد ؛ نداج اد مى امام زمان و  امل راررررود  ره اجن عردل پراجانى مى
اجن تقصررير خود مردم  رررود اماعدل برپا  هآن جامع -جعنى دعوت  رد  بود  ه مردم  مک  نند-خواسررت مى

 است  ه از اطاعت و نصرت  وتاهى  ردند. 

 و سلم وصلى الله على محمد و آله
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َحزاب:16 ولى َو َئْرَن  ا 22 . ا

ُ َْ ِة ا َج اْل اِهِليَّ ْجَن َتَبرُّ ُه ِلُيْيِهَز َعْنُیُم  ُبُيوِتُینَّ َو ال َتَبرَّ ما ُجرجُد اللَّ نَّ ِِ َه َو َرُسوَلُه  ِطْعَن اللَّ
َ
َلَة َو آتيَن الزَّ اَة َو أ ِئْمَن الصَّ

َ
َو أ

َرُ ْم َتْط يراً  ْهَل اْلَبْيِت َو ُجَط ِّ
َ
ْجَ  أ  الرِّ


