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Abstract:  

The evolution of the humanities through the software movement and 
theorizing has been a necessity in recent years; it requires a reference to 
the authentic and valuable sources of the Qur'an and hadith, because it 
is based on the infallible Word. And a few verses from the Holy Quran, 
the principles and foundations of all the sciences can be deduced from 
the Quran. The methodological and principled use of the Holy Qur'an 
for theorizing in the humanities is another important issue that should 
be given special attention so that the researcher in the dreaded field of 
interpretation of the Qur'an is not immersed and the Quranic theory 
actually formulated. (Not that the Qur'anic masking of Western 
theories). The purpose of this article is to discover the Islamic 
foundations of people-government interaction, using a qualitative 
approach, based on a method of research in Sharif al-Mizan's 
interpretation and problem-based deliberation in the Holy Qur'anic 
verses, out of 272 verses and 73 themes, ten-fold principles of public 
interaction and the government was conceptualized. These concepts, 
after being endorsed by the experts, are: The central monotheism in 
interactions, the rhubarb along the absolute sovereignty of God and the 
obedience to the commandments of God and God, the resurrection of 
interactions, the belief in the presence of God, the belief in the primacy 
of society over the individual, the pursuit of right and obligation, the 
righteousness rather than the plural, Theism, the sovereignty of the 
senses, the freedom of principle, fraternity and reform. 
Keywords: The Holy Quran, Islamic Humanities, Interdisciplinary Studies, 
Principles of People-Government Interaction, Islamic Government 
Administration. 
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  چكيده

اي هكه در سال است يضرورتپردازي، افزاري و نظريهتحول علوم انساني از طريق جنبش نرم
الزمه اين تحول، رجوع به منابع اصيل و ارزشمند قرآن و  .اخير مورد توجه قرار گرفته است

 مباني و اصولاز قرآن كريم،  يمتعددچرا كه بر اساس كالم معصوم و آيات  باشدميحديث 
مند و اصولي از قرآن كريم براي قابل برداشت است. استفاده روش كريم كليه علوم از قرآن

ود تا اي شدر علوم انساني نيز مسئله مهم ديگري است كه بايد به آن توجه ويژه پردازينظريه
مده از برآ واقعبهاي نشده و نظريه ورغوطهپژوهشگر در ورطه هولناك تفسير به رأي و التقاط 

هدف اين مقاله كشف مباني اسالمي تعامل مردم و حكومت است كه با قرآن تدوين كند. 
محور پژوهشي در تفسير شريف الميزان و تدبر مسئلهاس روش داللترويكرد كيفي و بر اس

گانه تعامل مردم و مضمون برآمده از آنها، مباني ده 73آيه و  272در آيات قرآن كريم، از دل 
عبارتند از: توحيد محوري در تعامالت، ربوبيت در . اين مفاهيم پردازي شدحكومت مفهوم

، معادمحوري در تعامالت، باور ت از فرامين خدا و ولي خداو اطاعامتداد حاكميت مطلق خدا 
جاي  گرايي بهبه حضور در محضر الهي، باور به تقدم جامعه بر فرد، تالزم حق و تكليف، حق

 .گرايي، حاكميت عقل بر احساسات، آزادي در محدوده اصول، برادري و اصالحكثرت

  واژگان كليدي
اي، مباني تعامل مردم و حكومت، العات ميان رشتهقرآن كريم، علوم انساني اسالمي، مط

    .حكومت اسالمي

                                                 
 سالم)دانشگاه امام صادق تيريو مد يدانشكده معارف اسالم اريدانش ه ا  latifi@isu.ac.ir، تهران، ايران.                       (ع
 تهران، ايران.                     مدرس تيو اقتصاد دانشگاه ترب تيرياستاد دانشكده مد ، hdanaee@modares.ac.ir  
 مسئول) (نويسنده، تهران، ايران. مدرس تيدانشگاه ترب يدولت تيريمد يدكتر يدانشجو  

fatemeh.rahmani213@gmail.com  



  1398تان پاييز و زمس)، 25ياپي(پ اولشمارة زدهم، سيسال                         244 

 
 

  طرح مسئله
منبع براي ايجاد تحولي عميق در علوم انساني و  ترينمهممتون اسالمي و باالخص قرآن 

پردازي در آن است؛ چرا اين متون از منبع وحي سرچشمه گرفته كه در صحت و حقيقت نظريه
)ر اكرمآن هيچ ترديدي نيست. قرآن و سنت پيامب ه و آ ل اهللا ع سالم)و اهل بيت او ( ه ا لي و مهم ، منابع اص(ع

ز هاي الهي است كه فقط اهم مديريت از ديدگاه اسالم، نبز فهم سنتاند. به تعبيري ففهم دين
طريق مراجعه به قرآن، به منزله مبنا و رصد سنت پيامبر، به مثابه جلوه احكام، و پيگيري سيره 

سالم)اهل بيت ه ا رتو و اين همه در پگردد به منزلت معرف و مفسر قرآن و سنت پيامبر، ميسر مي (ع
  شود. حاصل مياعتماد به عقل 
گيري مديريت به مثابه دانش انساني و پيوستن تدريجي دانشمندان مسلمان به خيل با شكل

و  سازيدانشمندان مديريت، عالئق اين دانشمندان به باورهاي ديني خود در تالش براي شبيه
شتر بيهايي كه متأسفانه در گر شد؛ تالشانطباق دستاوردهاي علمي با باورهاي مذهبي جلوه

الم اند، ابتدا اسغرب و شرق گفته دانشمنداناي انفعالي بود، با اين دعوي كه آنچه موارد، گونه
 ).22-23صص ،1393 گفته است(پورعزت،

 كه هر باشدميهاي مديريت دولتي رابطه مردم و حكومت اصول نهضت ترينمهميكي از 
ه اند. نهضت مديريت دولتي سنتي كيك بر اساس مباني خاصي كه دارند به تنظيم آن پرداخته

دانست، در تالش بود ) مي1(پاروزن كارهعنوان همهرجوع، و دولت را بهعنوان اربابمردم را به
صورت محدود، مردم را در امور عمومي دخالت دهد؛ اين نهضت وسيله مباني قانوني و بهتا به

 ,Osborne, 2006( مردم در نظر داشتاي مناسب براي مشاركت محدود عنوان انگيزهقانون را به

p. 25; Rosser, 20120, p.84(  
به دولت، و با هدف حداكثر  2نهضت مديريت دولتي نوين با نگاه مشتري به مردم و راهبر

كردن كارايي ايجاد شده و مانند بخش خصوصي، سود و منفعت شخصي را مبناي مشاركت 
دانست؛ كند) ميمانند مشتري كه كاال خريد مي(در محدوده خريد خدمت  مردم در امور محدود

از نظر اين نهضت، مردم براي حداكثر كردن سود و منفعت شخصي در امور عمومي مربوط به 
  ). Wiesel & modell, 2014, P.34( كنندمي خود، مشاركت

دانست، نهضت خدمات دولتي نوين كه مردم را شهروندان و مالكان اصلي حكومت مي
مشاركت حداكثري مردم در امور داشته و معتقد بود با افزايش بلوغ سياسي شهروندان اعتقاد به 

                                                 
1- Rowing  
2- Streeing  
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 ,Denhart, 2010, P.98; John, 2003( كردانگيزه الزم براي مشاركت را در آنان ايجاد  توانمي

P.5.(  
شود هر يك از سه نهضت مديريت دولتي، مباني خاص خود را طور كه مالحظه ميهمان

كه  طوراست، درواقع همانمباني بر اساس دكترين و فلسفه خاصي تنظيم شدهدارند كه اين 
ود كه شكند، هر فعاليتي بر اساس يك فلسفه و يك دكترين خاص انجام ميشفريتز نيز بيان مي

حكومت نيز در هر سه نهضت بر اساس -، تعامل مردمگيردمياز يك ايدئولوژي خاص نشئت 
ند كاست و اين فلسفه خاص هر نهضت است كه بيان ميم شدهفلسفه و دكترين خاص خود تنظي

  ).Shafritz & borick, 2008, P.124( چطور بايد با مردم تعامل برقرار كرد

  ضرورت تحقيق. 1
يك از مباني قانون، سود و منفعت شخصي و افزايش بلوغ گذشت زمان نشان داده است كه هيچ

موثر براي مشاركت بوده و فقدان مشاركت عميق و شهروندي، نتوانسته است مبنايي مناسب و 
هاي بسياري تأكيد شده است كه در پژوهشطوريشود، بهمؤثر در امور عمومي هنوز احساس مي

 كه مشاركت عمومي مردم در جوامع آمريكايي بسيار محدود بوده و اثربخشي الزم را ندارد
)king et al, 1998, p.29.(  

م و مانع در ايجاد رابطه مؤثر بين مرد ترينمهماني عميق و اصيل، شايد بتوان گفت، نبود مب
تنها حكومت است، درواقع مشاركت مردم در امور عمومي نيازمند مباني ارزشمندي است كه نه

اي خطير براي آنان مبدل سازد، مردم را به مشاركت ترغيب كند بلكه مشاركت را به وظيفه
بود امور عمومي را وظيفه خود بدانند و هم مسئولين دادن كه هم مردم تالش براي بهطوريبه

هاي خود تلقي كنند. اطالعات به مردم و درگير كردن آنان در امور  عمومي را ركن اصلي برنامه
ايجاد چنين باوري بين مردم و مسئولين مسلماً مبنايي فراتر از قانون، سود و منفعت شخصي و 

 جامعه در بحران مديريت و حل راهبردهايبايد گفت كه خواهد. در واقع بلوغ شهروندي مي

 راهگشا حال عين در و نباشد مغاير اسالم اساسي اصول با كه شود اعمال ايگونهبه بايد اسالمي

باشيم(دياري  سيره معصومان و قرآن از برگرفته الهي و اسالمي الگويي دنبال به بايد بنابراين .باشد
  .)2،ص1397خيرانديشي،بيدگلي و 

نظير ترين دين و قرآن نيز كتابي بيترين و جامععنوان خاتم اديان الهي، كاملدين اسالم به
ًقا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ « :باشدمي حلَْقِّ ُمَصدِّ ِ  ما اين كتاب ؛ و»أَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب 

ود و هاي پيش از خكننده كتابكه تصديق سوي تو نازل كرديم درحاليدرستي بهرا به(قرآن) 
   .)48(مائده:اه صادق بر (حقانيت همه) آنان استگو
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سالم)ادقامام صدر مورد برتري و جامعيت قرآن،  ه ا أَنـَْزَل ِفی  ِإّن اهلّلَ تـََبارََک َو تـََعاَىل « فرمايند:مي (ع
ْسَتِطيع َعْبٌد أن يـَُقوُل َلْو َکاَن ء َحّىت َو اهللِّ َما تـَرََک اهلّلُ َشْيئاً َحيَْتاُج ِإلَْيِه اْلِعَباُد َحّىت َال يَ ُکّل َشیْ   اْلُقْرآِن تِْبَيانَ 

 ايگونههخداوند، بيان هر چيزي را در قرآن نازل كرده ب؛ »َهَذا أُْنزَِل ِفی اْلُقْرآِن ِإّال َو َقْد أَنـَْزَل اهلّلُ ِفيهِ 
، 89، جق1417مجلسي، هاي بشر را فروگذار نكرده است (يك از نيازمنديكه به خدا قسم هيچ

  ).9، ح81ص
طرف و از طرف ديگر تأكيد بر اين امر حكومت ازيك - با وجود اهميت مباني تعامل مردم

(ازجمله  اهكه هر حكومت و نهضتي بايد بر اساس دكترين و فلسفه خاص خود به تنظيم سياست
 - حكومت) بپردازد، تاكنون به بررسي مباني تعامل مردم - هاي تنظيم تعامل مردمسياست

فت به عبارت بهتر بايد گ .است حكومت بر اساس فلسفه و دكترين خاص قرآن پرداخته نشده
 كليه به پاسخگويي راهكار و بوده كريم قرآن در دانشي و علم هر كلي مباني و اصولكه 

 قابل كريم، قرآن آيات مفاهيم به توجه خالل از نيز مدرن جوامع مستحدثه مسائل و نيازمنديها
  .است برداشت
 توجه كنار در بشري، دانش مختلف هايحوزه انديشمندان است شايسته روي اين از

 و هدايت كلي راهنماي عنوانبه آسماني كتاب اين به خود، علمي رشته مباحث به تخصصي
 سمت به هدايت و راهنمايي تابلوهاي عنوانبه را آن وحياني هايآموزه و كرده توجه نيز سعادت

لذا در اين مقاله تالش داريم  .)3ص ،1397 دوست،(عترتدهند قرار مدنظر فالح، و صالح مسير
  پردازيم. ب الميزانبه واكاوي مباني رابطه مردم و حكومت از منظر قرآن و بر اساس تفسير شريف 

 حكومت - مند به بررسي مباني تعامل مردمجهت كه به طور خاص و روشاين مقاله از اين 
هاي قرآني در حوزه تعامل مردم و پردازد جديد و متمايز است؛ ساير پژوهشاز منظر قرآن مي

شود به صورت مختصر به بررسي مشاركت از منظر حكومت كه در بخش بعد به آن اشاره مي
  اند.شف مباني قرآني تعامل مردم و حكومت نكردهيك اقدام به كو هيچ قرآن پرداخته

 تحقيقپيشينه . 2

اني به بررسي مبكنون پژوهشي به صورت خاص و كامل كه در بخش قبل عنوان شد تا طورهمان
ها به صورت جزئي و حكومت از منظر قرآن كريم نپرداخته است  ساير پژوهش-تعامل مردم

به موارد ذيل اشاره  توانمياند كه رآن پرداختهمختصر به بررسي مشاركت عمومي از منظر ق
  نمود: 

 منظر از مردم، اجتماعي سياسي مشاركت جايگاه«خود تحت عنوان  مقاله) در 1396ملكي(

به بررسي اهميت و ميزان مشاركت سياسي مردم در  »البالغه نهج و قرآن آيات بر تكيه با ديني،
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كند كه دين اسالم كه ديني پرداخته و بيان مي البالغهسرنوشت خودشان از منظر قران و نهج
اجتماعي است اهميت بسياري به مشاركت عمومي قائل بوده و آزادي، برابري، انتقادپذيري را 

  داند.شرط مشاركت عمومي اثربخش ميپيش
بيان  »تحليل مشاركت اجتماعي از منظر قرآن«) در مقاله خود تحت عنوان 1396( حقدل

عناصر مشاركت در قرآن بوده و دين اسالم كه ماهيت  ترينمهمكند كه مشورت و شورا مي
  اجتماعي دارد با دعوت مردم به مشورت سعي در افزايش مشاركت عمومي در جامعه دارد. 

 در عمومي مشاركت«) در پژوهش خود تحت عنوان 1393( اصالني و فتاحي زفرقندي 

كردن اين امر هستند كه در حكومت  مشخص به دنبال »تكليف؟ يا حق اسالمي؛ حكومت اداره
 تكليف نوعي را آن توانمي يا است حكومت برابر در همگاني حقي صرفاً  اسالمي، مشاركت

پرداخته و نشان  ديني مشاركت اقسام و تعريف ابتدا به منظور همين كرد به قلمداد نيز شرعي
مهم و اساسي است آنها در نهايت بيان كردند كه دادند كه نقش مردم در حكومت اسالمي نقشي 

 امت آحاد تكليف و وظيفه و نيست حق صرفاً  اسالمي حكومت اداره در مردم فعاالنه مشاركت

 .شودمي محسوب

الگوي مشاركت شهروندي در «) در مقاله خود تحت عنوان 1393محمدخاني و همكاران(
 اساس بر شهروندي مشاركت الگوي كند كه بيان مي »البالغهمديريت دولتي مبتني بر تعاليم نهج

 اساس بر تعاملي الگويي داراي و گيردمي شكل اسالمي حكومت اساسي و بنيادين هايارزش

 همكاري و تعامل حسن نهايت با متقابل تكليف و حق اداي تحقق جهت طرفيني اصالح قاعده

 ايجاد ديگر بخشي الگوهاي ساير و شهروند دولت تعاملي فرايند الگو آن اساس بر و باشدمي

 .شودمي

 تحقيقروش . 3

ي به پژوهشرويكرد اين پژوهش كيفي است كه از دو راهبرد كيفي تدبر مسئله محور و داللت
صورت ترتيبي بهره برده است. بنابراين در اين پژوهش در گام اول بر اساس روش تدبر مسئله 

با مسئله پژوهش را شناسايي كرده و بر اساس محور به محضر قرآن مشرف شده آيات مرتبط 
هشي پژوتفسير الميزان به فهم و كدگذاري آيات پرداختيم. در گام دوم بر اساس روش داللت

گام  هاييافتهمرتبط با مسئله پژوهش براساس  هايداللتبه كشف  )14ص ،1395 فرد،دانايي(
پردازي و يي به كدگذاري، مفهوماول پرداختيم در اين مرحله بر اساس نظر عالمه طباطبا

در حوزه مباني تعامل مردم و  هاداللتبندي آيات پرداخته و در مرحله چهارم به كشف مقوله
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هاي پژوهش را به تأييد خبرگان حوزه مديريت دولتي و حكومت پرداخته، در نهايت يافته
  مديريت اسالمي رسانديم. 

  تدبر در قرآن آشنايي با روش .3-1
پشت و  ، به معني انديشيدن در"ُدبُر"از ريشه  "َتدبُّر"رآن با تفسير قرآن تفاوت دارد. ق تدبر در

كشف  اشرا در نظر دارد كه نتيجه "انديشيعاقبت"و  "انديشيژرف"اي امور است كه ماور
آيد. پس در امر تدبر در قرآن، كاوش حقايقي است كه در ابتداي امر و نظر سطحي، به چشم نمي

و تفكر در كشف مفاهيم و روابط ناپيداي موجود در هر يك از آيات و ارتباط آيات با يكديگر 
پور فر در بيان تمايز بين تدبر و تفسير است. نقي مدنظرو آن آيات با آيات ديگر سورِ قرآن 

  هاي بارزي وجود دارد:تفاوت است و ميان آن دو نويسد كه تدبر غير از تفسير مصطلحمي
مندي از ترجمه و فهم توانند شركت كنند و صرف بهره، همه اقشار مردم ميدر تدبر الف)
به مجتهدين فهم قرآن اختصاص دارد كه  تفسير آنكهكند؛ حالاي تدبر، كفايت ميمعاني، بر

 ده است:ذيل بيان ش حداقل به كليدهاي علمي تدبر مجهز هستند. اين نكته در آيات

َءُهُم اْألَوَِّلنيَ « َ َِْت آ بـَُّروا اْلَقْوَل أَْم َجاَءُهْم َما ملَْ  خدا و قرآن بزرگ) ؛ آيا در اين سخن (»أَفَـَلْم َيدَّ
كنند (تا حقانيت آن را درك كنند) يا آنكه كتاب و رسول تنها بر اينان آمده و فكر و انديشه نمي

  .)68: نمؤمنو( بر پدران پيشين آنها نيامده؟
نند يا بر كنمي آيا منافقان در آيات قرآن تفكر ؛»أََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقـَْفاُهلَا«

  ).24: محمد( اندجهل و نفاق) زدههاي (دلهاشان خود قفل
 اْألَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمهُ الَِّذيَن وهُ ِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىل أُوِيل َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اْألَْمِن َأِو اْخلَْوِف أََذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّ «

؛ و (منافقان) چون امري به آنان »َيْسَتْنِبطُونَهُ ِمْنُهْم َوَلْوَال َفْضُل اهللَِّ َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتهُ َالتـََّبْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِليًال 
ند، در سازمسلمين) است (و بايد پنهان داشت) آن را منتشر ميبرسد كه باعث ايمني يا ترس (

ا دادند همانصورتي كه اگر آن را به رسول و به صاحبان حكم كه از خودشان هستند گزارش مي
نه اين بود كه فضل خدا شامل و اگر  كردندانديشي ميآنان كه اهل بصيرتند در آن واقعه صالح

  .)83:نساءبيان شده است(، كرديدمه شيطان را پيروي ميحال شماست، همانا به جز اندكي ه
و قلبي خويش را  بيند و درمان درد فكر، شخص خود را مخاطب آيات ميدر تدبر ب)

  شناسد.تفسير، مفسّر، خود را مبلغ و بيانگر آيات ميجويد اما در مي
آنكه در حال شود؛مي ، ژرفاي آيات و نتايج و پيامدها و لوازم آيات بررسير تدبرد ج)
 شود.، لزوماً اين مسائل پيگيري نميتفسير
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ازي سفكري است كه با قرائت آهنگين و يا استماع آيات، زمينه - تدبر، جرياني روحي د)
كارگيري آن ختم و بهيابد، به استخراج داوري درد خويش شود، با كاوش در آيات، ادامه ميمي
قرائت، فهم، عمل)؛ اين مسئله با توجه به ( جه آن استقرائت، زمينه آن و عمل، نتيشود كه مي

سالم)حديث معصوم ه ا فسير، آنكه در تشود، حالوم ميروشني معلبه »حق تالوت«در توضيح معني  (ع
 آن مقدمه و اين نتيجه الزامي نيست.

تهدان، مجهم آنكه تفسير به مسلمانان، آن در تدبر، كافر و مشرك نيز شركت دارند حال هـ)
 اختصاص دارد.

در بسيار از موارد تدبر، رجوع به احاديث، لزومي ندارد بلكه امكان نيز ندارد، چراكه  و)
به  خواهدآنجا كه متدبِّر، كافر و مشرك است و مي -اين كار به تخصص نياز دارد؛ بلكه گاهي
سالث معصومآنكه در تفسير، رجوع به احادي حقيقت دست يابد اصالً معني ندارد؛ حال ه ا امري  م)(ع

 توان به تفسير پرداخت.ها نمياساسي و ضروري است و بدون احاديث و تسلط بر آن

ان نيست. واقعيت تفسير لزوماً همس تدبرِ تخصصي با حقيقت تفسير وحدت دارد ليكن با )ز
اش رابطه ،بنابراين، تدبر با حقيقت تفسير رابطه عموم و خصوص مطلق دارد اما با تفسير مصطلح

تفسير مصطلح را در پي دارد و نه هر تفسير ، عموم و خصوص من وجه است كه نه هر تدبري
ضمن خويش  را در ، تدبر تخصصيتفاسير مصطلحمصطلحي با تدبر همراه است بلكه بعضي از 

 .)1390، ، به نقل از لطيفي1371 پورفر،به همراه دارد(نقي

  محورروش تدبر مسئلهآشنايي با . 3-2
مرحله تشرف به محضر ( طور كه عنوان شد در اين پژوهش از دو راهبرد تدبر مسئله محورهمان

اج مرحله كشف و استخر( پژوهشيقرآن و كشف مفاهيم قرآني مرتبط با موضوع) و روش داللت
 سازمان، واقعي فضاي و مديريت دانش در مديران و ) استفاده شده است، پژوهشگرانهاداللت

 براي ايشان .مواج هستند خاص هايمسئله با باشند مواجه كلي موضوعات با آنكه از بيش

 و مشخص را نزاع محل بفهمند، خوبيبه را مسئله اوالً بايد مسئله، حل و درست گيريتصميم
  .كنند صادر ارزشي، نظام به توجه با را آن با متناسب حكم سپس،
 عنوان با توانمي مسائل) به پاسخگويي براي كريم قرآن در تدبر (براي را راهبرد اين 

 برداشته زير هايگام محور،مسئله تدبر راهبرد در .كرد بنديصورت محورمسئله تدبر راهبرد

   :شودمي
  پژوهش؛ موضوع انتخاب .1
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 محيط در واقعي مسائل به توجه با مسئله) (واسازي مسئله دقيق تعريف و شناخت .2

  مديريت؛ دانش متعارف ادبيات در يا و سازماني
 مسائل؛ يا و مسئله تدوين .3

 ؛تك آياتتدبر در تك و قرآن كل كامل مرور بر تأكيد با مبين قرآن به مسئله عرضه .4

 نگارش نكات تدبري هر آيه با ذكر آيه؛ .5

 بندي مفهومي نكات تدبري ذيل مقوالت كلي؛دسته .6

 .)12ص، 1390 (لطيفي، ايجاد شبكه مفهومي از مقوالت براي پاسخ به مسئله .7

 

 پژوهشيروش داللتآشنايي با . 3-3

شود همه رشتهدر محافل علمي، وقتي فلسفه، ايده، چهارچوب، نظريه يا مدلي جديد مطرح مي
گيري چه روشي براي اين بهره اي خود بهره گيرند.ها تمايل دارند از آنها براي توسعه دانش رشته

گذاري، آرامش رواني، روابط مشيخط داري،وجود دارد؟ براي مثال دين چه پيامي براي حكومت
سالم)البالغه امام علينهج الملل و...دارد؟روابط بين اجتماعي، ه ا براي تعامل حكومت و مردم چه  (ع

  رهنمودي دارد؟ 
واقعيت آن است كه قرآن و ساير كتب آسماني به صورت مستقيم به همه موضوعات مطرح 

ها تالش شود همه رشتهاي مطرح ميطور وقتي فلسفههمين اند.هاي مختلف نپرداختهدر رشته
ها براي يك رشته خاص و كنند از آن در توسعه و تعالي رشته خود بهره بگيرند زيرا فلسفهمي

 هايداللتشوند و صبغه عمومي دارند. لذا در اين پژوهش براي كشف موضوع خاص مطرح نمي
 پژوهيداللت انجام شود. مراحلپژوهي استفاده ميحكومت از روش داللت - قرآني تعامل مردم

  :كرد بيان چنيناين توانمي خالصه طور به را
  نظري مبدأ در كليدي هايايده يافتن .1
 كليدي هايايده آن اعتبارسنجي .2

 موردنظر يمسئله براي مناسب هايداللت تعيين .3

 ).6ص ،1395 فرد،(دانايي هاداللت اعتبارسنجي .4

 از منظر عالمه طباطبايي تعامل مردم و حكومت. مباني اسالمي 4

تعامالت اجتماعي نيز مانند هر عمل ديگر نيازمند مباني اصيل و عميق است تا اجرايي شود، 
اي قوي هستند كه از يك مردم براي تعامل با حكومت و مشاركت در امور عمومي نيازمند انگيزه
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 به اجتماع و امور اجتماعي بسيار تأكيد مبناي اصيل سرچشمه بگيرد. دين مبين اسالم نيز كه
تنها  ازنظر عالمه طباطبايي گرفته استرا براي تنظيم تعامالت مردم در نظر  ، مبانيداشته است

ها و درنتيجه تنها ضامن اجراى قانون همانا اخالق عاليه انسانى است، چون علت حفظ اراده
از اخالق مناسب با خود استمداد كند، و اين تواند اراده، در بقايش و استدامه حياتش تنها مى

  شده است. النفس كامالً روشنمعنا در علم
پس اگر سنتى و قانونى كه در جامعه جريان دارد، متكى بر اساسى قويم از اخالق عاليه 

عكس اگر چنين ها در آسمان دارد و بهها در زمين و شاخهماند كه ريشهباشد، بر درختى مى
كن شود. وليشده و دستخوش بادها مىماند كه خيلى زود از جاى كنده ه خارى مىنباشد به بوت

اسالم سنت جاريه و قوانين موضوعه خود را بر اساس اخالق تشريع نموده و در تربيت مردم 
  ).221، ص4، ج1374بر اساس آن اخالق فاضله، سخت عنايت به خرج داده است(طباطبايي، 

د مؤثر واقع شود بايد در نفس ثبات و استقرار داشته باشد و اخالق فاضله نيز اگر بخواه
ثبات و استقرارش نيازمند ضامنى است كه آن را ضمانت كند و جز توحيد يعنى اعتقاد به اينكه 

القى بنابراين تنها كسانى پايبند فضائل اخ .كندتضمين نمى ،براى عالم تنها يك معبود وجود دارد
وجود خدايى واحد و داراى اسماى حسني، خدايى حكيم كه خاليق  شوند كه معتقد باشند بهمى

دارد و شر منظور رساندن به كمال و سعادت آفريد، خدايى كه خير و صالح را دوست مىرا به
 كند تا در بينزودي خاليق اولين و آخرين را در قيامت جمع مىو فساد را دشمن، خدايى كه به

آخرين حد جزايش برساند، نيكوكار را به پاداشش و بدكار را  آنان داورى نموده و هركسي را به
به كيفرش. پرواضح است كه اگر اعتقاد به معاد نباشد هيچ سبب اصيل ديگرى نيست كه بشر را 

نظر هاى طبيعى نفس صرفبهرهاز پيروى هواى نفس بازبدارد، و وادار سازد به اينكه از لذائذ و 
  . )223، ص4، ج1374 طباطبايي،كند(

از طرف ديگر بايد عنوان كرد كه، تعامل مردم و حكومت نيازمند منطقي اساسي است تا 
مردم بر اساس آن منطق، انگيزه الزم را براي مشاركت عمومي داشته باشند، ازنظر عالمه طباطبايي، 
دين اسالم منطق تعامالت عمومي مردم را منطق تعقل قرار داده است نه منطق احساس، چراكه 

كند، درنتيجه هر زمان كه پاى احساس، انسان را تنها به منافع دنيوى دعوت و وادار مى منطق
ور گشته نفعى مادى در كار بود و انسان مادى آن را احساس هم كرد آتش شوق در دلش شعله

شود و اما اگر نفعى در عمل نبيند خمود و سرد سوي انجام آن عمل تحريك و وادار مىو به
 شود كه حق را در آن ببيند و تشخيصسوي عملى تحريك مىمنطق تعقل، انسان بهاست، ولى در 

داند، حال چه اينكه سود مادى هم در دهد، چنين كسى پيروى حق را سودمندترين عمل مى
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 تر استنزد خدا است بهتر و باقى انجام آن احساس بكند و يا نكند، چون معتقد است آنچه
  .)234، ص4، ج1374(طباطبايي، 

ند كه ااز نظر عالمه طباطبايي مباني تعامل مردم و حكومت بر اساس اين اصول تنظيم شده
 :پردازيمتفصيل به بيان اين مباني ميدر ادامه به

  توحيد محوري در تعامالت. 4-1
همه مسائل اسالمى كه در قرآن مطرح است اعم از عقايد و اخالق و احكام به توحيد خداى 

به عبارت بهتر توحيد سنگ بناي تمام قوانين و احكام اسالمي، ازجمله احكام گردد. سبحان برمي
  د:شواجتماعي اسالم است، آيات توحيد قرآن بسيار زياد است كه به برخي از آنها اشاره مي

َا ِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد  َفَمْن َكاَن « َ َبَشٌر ِمْثُلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ َا َأ ْرُجو ِلَقاَء َرِبِّه فَـْلَيْعَمْل َعَمًال َصاِحلًا يَـ ُقْل ِإمنَّ
 ؛ بگو: جز اين نيست كه من مانند شما بشري هستم (دعوي احاطه به»َوَال ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َرِبِّه َأَحًدا

هاي نامتناهي و كليه كلمات الهي نكنم، تنها فرق من با شما اين است) كه به من وحي جهان
ما خداي يكتاست، پس هر كس به لقاي (رحمت) پروردگارش اميدوار رسد كه خداي شمي

  ).110است بايد نيكوكار شود و هرگز در پرستش خدايش احدي را با او شريك نگرداند(كهف:
اُء َو ُتِذلُّ َمْن شُقِل اللَُّهمَّ ماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتشاُء َو تـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتشاُء َو تُِعزُّ َمْن تَ «

ى، به هر ؛ بگو (اى پيامبر) بارالها اى خداى ملك هست»ٍء َقِديرٌ ُكلِّ َشيْ   َتشاُء بَِيِدَك اخلَْْريُ ِإنََّك َعلى
گيرى و به هر كس بخواهى دهى و از هر كس بخواهى مىكس بخواهى ملك و سلطنت مى

و ت به دستى، خدايا هر خير و نيكويى كنبخشى و هر كه را بخواهى خوار مىعزت و اقتدار مى
  ).26عمران:است و تو بر هر چيزى توانايى (و من كه سراپا حاجتم ديگر چه بگويم) (آل

ْآلِخَرِة قـُُلوبـُُهْم ُمْنِكَرٌة َو ُهْم ُمْسَتْكِربُوَن « ِ ُم ما ال َجَرَم َأنَّ اهللََّ يـَْعلَ  *ِإهلُُكْم ِإلٌه واِحٌد َفالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن 
ه به آخرت ايمان ؛ خداى شما خداى يكتاست، كسانى ك»ُيِسرُّوَن َو ما يـُْعِلُنوَن ِإنَّهُ ال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكِربِينَ 

قطعا خدا آنچه را نهان كنند و  .) خو كرده و خودشان مستكبرندندارند دلهايشان به انكار (حق
 .)22-23(نحل:ندارد د و خدا، مستكبران را دوستدانآنچه را عيان كنند مى

  فرمايند: باره ميعالمه طباطبايي دراين
بينى مخصوص، ايدئولوژى خاصى را به دنبال دارد، زيرا اعتقاد هر جهان«

 به مادّيت هر چه در جهان موجود است سنّت اجتماعى را طوري تنظيم
ها هاى محسوس و مادى همراه بوده و به آنها و كمالكند كه با لذّتمى
ها را كند كه بتپرستى طوري سنّت گذارى مىاند، و اعتقاد به بتبرس
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راضى سازد، ولى اعتقاد به خداوند سبحان و قيامت طوري سنّت پردازى 
كند كه هم سعادت دنيا را تأمين كند و هم سعادت آخرت را بنابراين مى

هاى گوناگون زندگى اجتماعى در اثر اختالف اصول اعتقادى صورت
  ).25، ص1، ج1374طباطبايي، ( »باشدى مىجوامع بشر

اجراي كليه قوانين ازجمله قوانين اجتماعي نيازمند انگيزه و اعتقادي راسخ است، انگيزه و 
اعتقادي كه انسان را بر اجراي اين قوانين تشويق كند، توحيد و اعتقاد به يگانگي خدا و اينكه 

ن زجمله قوانيانگيزه براي اجراي قوانين اسالم ا ترينمهمشود، همه امور به دست خدا تدبير مي
  فرمايند:باره ميعالمه طباطبايي درايناجتماعي اسالم است. 

يله وسوسيله ايمانى كه آن ايمان بهرسد مگر بههيچ قانونى به ثمر نمى«
وسيله توحيد ضمانت شود. بنابراين، اخالق كريمه حفظ و آن اخالق هم به

رخت سعادت آدمى را رشد داده و شاخ و برگ توحيد اصلى است كه د
ها را هم بارور ساخته جامعه روياند، و آن شاخهاخالق كريمه را در آن مى

سازد ... ايمان به خدا را چون مند مىبها بهرههاى گرانبشريت را از آن ميوه
درختى معرفى كرده كه داراى ريشه است كه قطعاً همان توحيد است. و 

ها معرفى كرده كه در هر آنى به اذن پروردگارش ردنينيز داراى خو
هايى اند. و نيز داراى شاخهها عمل صالحدهد، و آن ميوههايش را مىميوه

معرفى نموده كه همان اخالق نيكو از قبيل تقوا، عفت، معرفت، شجاعت، 
  ).210، ص11، ج1374(طباطبايي، » عدالت و رحمت و نظاير آن است

ه و تعهد افراد به جامعه قي الزم براي مشاركت عمومي را به وجود آوردتوحيد مبناي اخال
دهد، درواقع زماني كه جامعه توحيدي بوده و به اخالق بندگان خدا) را افزايش ميو مردم (

تنها اجراي دستورات الهي پيرامون مشاركت اجتماعي را وظيفه فاضله توحيدي زيبنده باشد، نه
اجتماعي سبب بهبود ود كه مشاركت شبلوغ نيز در جامعه ايجاد ميداند، بلكه اين خود مي

بنابراين اعتقاد به اينكه ملك و حكومت شود. (بندگان خدا) و خشنودي خدا مي وضعيت مردم
اي ايجاد دهد، در افراد چنان انگيزهاز آن خدا بوده و اوست كه مالكيت و حكومت را به افراد مي

و كمك به بهبود حكومت را كه از آن خداست، وظيفه خود   كند كه مشاركت اجتماعي مي
(جهاد، انفاق و...) درواقع نوعي كمك به  دانند، ازنظر اين افراد هر نوع مشاركت اجتماعيمي

(مال،  چيزاز طرفي باور به اينكه مالك همه ها هست،خداوندي است كه مالك و صاحب آن
 كند.تر ميبخشتر و لذتومي را براي مردم راحت، مشاركت عمباشدمي..) خدا جان، اوالد و.
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  ربوبيت در امتداد حاكميت مطلق خدا و اطاعت از فرامين خدا و ولي خدا. 4-2

ل مالكيت است، اص ريزي شدهدومين مبنا كه كليه قوانين اجتماعي و فردي اسالم بر مبناي آن پايه
ها چيز بوده و مالكيت انسانمالك همه ، بر مبناي اين اصل خداباشدميو حاكميت مطلق خداوند 

اعتباري بوده و به اذن خدا صورت گرفته است، اين اصل، حكومت را نيز از آن خدا دانسته و 
جمله زداند؛ اعتقاد به اين اصل اثري عميقي بر كليه رفتارهاي انسان اتنها خدا را اليق حكومت مي
  رفتارهاي اجتماعي وي دارد.

عمومي در بين افرادي كه اوالً حكومت را از آن خدا دانسته و هاي واقع مشاركت در
تر بوده، ثانياً تر و خودجوشمشاركت خود را نوعي كمك به خدا و حكومت وي بدانند عميق

از طريق ها را (.) خدا است انگيزه بذل آن(جان، مال و.. چيز انساناعتقاد به اين امر كه مالك همه
بيت ابتدا به ترند، دين اسالم نيز كتر ميزكات و...) براي فرد راحتمشاركت عمومي مانند جهاد، 

چيز از آن خداست انگيزه الزم براي مشاركت شهروندان خود پرداخته و با آموزش اين امر كه همه
  فرمايدبه صراحت مالكيت را از آن خدا دانسته و مي ذيل آيه .كندتر ميرا براي افراد راحت

َو ُتِذلُّ َمْن  اِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتشاُء َو تـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتشاُء َو تُِعزُّ َمْن َتشاءُ ُقِل اللَُّهمَّ م«
ى، به هر ؛ بگو (اى پيامبر) بارالها اى خداى ملك هست»ٍء َقِديرٌ ُكلِّ َشيْ   َتشاُء بَِيِدَك اخلَْْريُ ِإنََّك َعلى

گيرى و به هر كس بخواهى دهى و از هر كس بخواهى مىمىكس بخواهى ملك و سلطنت 
و ت به دستكنى، خدايا هر خير و نيكويى بخشى و هر كه را بخواهى خوار مىعزت و اقتدار مى

  .)26عمران:و من كه سراپا حاجتم ديگر چه بگويم(آلاست و تو بر هر چيزى توانايى 
  فرمايند:باره ميعالمه طباطبايي دراين

 تعالى خداى است، حقيقي مالكيت عالم به نسبت تعالى خداى مالكيت«

 به عالم اجزاى همه در تواندمي او است، عالم شئون و اجزاء تمامى مالك

 خداى مورد در نيز اعتبارى مالكيت. نمايد تصرف بخواهد كه طورى هر

 تعالى خداى هست چه هر مالك چيزى هر اينكه براى است، صادق تعالى

 كند، تمليك توانستنمي نبود هاآن مالك خودش خدا اگر و داده، او به

فرمود: و چيزي از مال خدا را كه به شما ارزاني كرده  خودش كه همچنان
  ).200، ص3، ج1375(طباطبايي،  »به آنان بدهيد

بنابراين اعتقاد به اينكه ملك و حكومت از آن خدا بوده و اوست كه مالكيت و حكومت را 
كند كه مشاركت اجتماعي و كمك به بهبود اي ايجاد مي، در افراد چنان انگيزهدهدبه افراد مي

 دانند، ازنظر اين افراد هر نوع مشاركت اجتماعيحكومت را كه از آن خداست، وظيفه خود مي
از  ها هست،(جهاد، انفاق و...) درواقع نوعي كمك به خداوندي است كه مالك و صاحب آن
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، مشاركت عمومي را براي باشدميمال، جان، اوالد و ..) خدا ( چيزمالك همهرفي باور به اينكه ط
  كند.تر ميبخشتر و لذتدم راحتمر

ني مبا ترينمهملزوم اطاعت از خدا و اولياي الهي نيز يكي از از طرفي بايد عنوان كرد كه 
تي نار باور به اينكه حعمل به كليه فرامين اسالم ازجمله فرامين اجتماعي آن است، اين باور در ك
 اي قوي درشود، انگيزهاگر در مسير اين اطاعت گزندي به افراد برسد، پاداش آن دريافت مي

كند، زيرا اوالً مردم منشأ و منبع كليه دستورات فردي و اجتماعي را منشائي الهي افراد ايجاد مي
اهر ظاور دارند كه حتي اگر بهدانسته كه خير و سعادت دنيوي و اخروي را در پي دارد؛ ثانياً ب

  گزندي نيز متوجه آنان شود، پاداشي بيش از آن گزند در انتظار آنان است. 

  معاد محوري در تعامالت. 4-3
معاد سومين مبناي اصلي براي عمل به كليه دستورات اسالم ازجمله دستورات اجتماعي آن 

(تعامل مردم با حكومت)  ماعي اسالماست، درواقع معاد انگيزه الزم براي عمل به دستورات اجت
كند. پيامبران نيز با استراتژي انذار و تبشير مردم را به عمل به دستورات ديني تشويق را فراهم مي

 النَِّبيَِّني كاَن النَّاُس أُمًَّة واِحَدًة فَـَبَعَث اهللَُّ « :كردند كه منشأ اين استراتژي همان اعتقاد به معاد استمي
رِينَ  حلَْقِّ لَِيْحُكَم بـَْنيَ النَّاِس ِفيَما اْخَتَلُفوا ِفيِه وَ  ُمَبشِّ ِ  َما اْخَتَلَف ِفيِه ِإالَّ َو ُمْنِذرِيَن َو أَنـَْزَل َمَعُهُم اْلِكتاَب 

ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما ِِْذنِِه َو ا الَِّذيَن أُوتُوُه ِمْن بـَْعِد ما جاَءتْـُهُم اْلَبيِّناُت بـَْغياً بـَْيَنُهْم فَـَهَدى اهللَّ ْخَتَلُفوا ِفيِه ِمَن احلَْقِّ 
د به ؛ مردم قبل از بعثت انبياء همه يك امت بودند خداون»ِصراٍط ُمْسَتِقيمٍ  اهللَُّ يـَْهِدي َمْن َيشاُء ِإىل

خاطر اختالفى كه در ميان آنان پديد آمد انبيايى به بشارت و انذار برگزيد و با آنان كتاب را به 
اند حكم كنند اين بار در خود حق نازل فرمود تا طبق آن در ميان مردم و در آنچه اختالف كرده

اين اختالف پديد نيامد مگر از ناحيه كسانى كه اهل آن بودند و  دين و كتاب اختالف كردند و
شان در اختالف حسادت و طغيان بود در اين هنگام بود كه خدا كسانى را كه ايمان آوردند انگيزه

در مسائل مورد اختالف به سوى حق رهنمون شد و خدا هر كه را بخواهد به سوى صراط 
  ). 213كند(بقره:مستقيم هدايت مى

  فرمايند:باره ميالمه طباطبايي دراينع
كنيد بعثت انبياء مقارن و توأم با بشارت و تهديد كه مالحظه مىطوريبه«

است، كه همان فرستادن كتابى است مشتمل بر احكام و شرايعى كه 
برد. و از همين باب كفار اگر اصرار داشتند بر اختالفشان را از بين مى

ن نبود كه بخواهند تنها معاد را انكار كنند، اصالت زندگي مادي، براى اي
بلكه بيشتر براى اين بود كه از زير بار احكام شرع خارج گردند، چون 
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اعتقاد به معاد مستلزم آن است كه زندگى دنيا را با عبوديت و اطاعت از 
قوانين دينى منطبق سازند، قوانينى كه مواد و احكامى از عبادات و معامالت 

د. و سخن كوتاه آنكه اعتقاد به معاد مستلزم تدين به دين، و سياسات دار
و آن هم مستلزم پيروى احكام دين در زندگى است، و مستلزم آن است 
كه در تمام احوال و اعمال مراقب روز بعث و معاد باشند، لذا معاد را انكار 
كرده و اساس زندگى اجتماعى را بر صرف زندگى دنيا قراردادند، بدون 

  ).180، ص2، ج1374(طباطبايي، » نظرى به ماوراي آن داشته باشنداينكه 
اي قوي براي عمل به شود، معاد باوري سبب ايجاد انگيزهطور كه مالحظه ميهمان

داند كه اوالً بايد به كه به معاد و روز جزاء اعتقاد دارد، ميدستورات اجتماعي اسالم است، كسي
ازجمله فرامين اجتماعي آن) عمل كرد، ثانياً بر اين باور است ( تمام فرامين الهي و اولياي الهي

هاي خود را نه در دنيا بلكه در آخرت و از خدا طلب كند، كه بايد پاداش كليه جهادها و تالش
معروف و نهي از منكر، كمك به همنوع و.. نيازي به پاداش چنين شخصي براي جهاد، انفاق، امربه

  كند. صورت خودجوش به اين امور عمل ميبلكه بههاي بيروني ندارد، و محرك

  باور به حضور در محضر الهي. 4-4
العالمين است و همه عالم از اوست، خدا حي و ناظر، بيني توحيدي اسالم، خدا ربدر جهان

بيني همه اميال، افكار و اعمال انسان در محضر سميع و بصير و لطيف و خبير است. در اين جهان
   فرمايد:باره مي ست. قرآن كريم در اينالهي حاضر ا

َ َال يـَْعَلُم َكِثريًا نَّ َوَما ُكْنُتْم َتْسَتِرتُوَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َمسُْعُكْم َوَال أَْبَصارُُكْم َوَال ُجُلودُُكْم َوَلِكْن ظََنْنُتْم أَ «  اهللَّ
داشتيد براي اين نبود كه گوش و چشمهاي مي؛ و شما كه (اعمال زشت خود را) پنهان »ِممَّا تـَْعَمُلونَ 

كرديد كه اعضاي شما هم شاهد شما و پوست بدنهايتان امروز شهادت ندهند (زيرا تصور نمي
كرديد) به گمانتان كه اكثر اعمال زشتي كه (از خلق) اعمال شما هستند) و ليكن (گناه را پنهان مي

  .)22اه نيست(فصلت:كنيد از خدا هم پنهان است و بر آن آگپنهان مي
سرار غيب آسمانها و ؛ خدا به ا»ِإنَّ اهللََّ َعاِملُ َغْيِب السََّماَواِت َواْألَْرِض ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ «

  ). 38زمين داناست و به افكار و انديشه دلها هم كامال آگاه است(فاطر:
هند؛ درفتاري را از خود نشان نميتنها هر مسلماّ وقتي انسان چنين نگاهي داشته باشد، نه

از جمله فرامين اجتماعي) عمل كند؛ اين نگاه ( يكند به كليه فرامين الهبلكه تا حد توان سعي مي
دون بشود افراد صورت دروني (باعث مي پذيري افراد شده وسبب افزايش تعهد و مسئوليت
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د، بپردازند. عالمه طباطبايي كنترل بيروني) به مشاركت با مردم كه همان بندگان خدا هستن
  فرمايند:باره ميدراين

هرگاه افراد خود را در محضر الهي ببينند و به اين باور برسند كه همه «
ها آن شود و بهدقت ثبت و ضبط ميافعال و رفتار و حتي نيات ايشان به

 گاه بهدر دنيا به اجمال و در آخرت به تفصيل رسيدگي خواهد شد هيچ
تخطي از دستورهاي منطبق با فطرت الهي را نخواهند داد.  خود اجازه

عامل هدايت  ترينمهمهمچنين، ايمان به اينكه انسان در محضر خدا است 
  ).256، ص19، ج1374(طباطبايي، »و رشد او است

  تقدم جامعه بر فرد و اينكه جامعه مبنا و اساس الزم براي تربيت و تعالي فرد است. 4-5
تعامالت مردم و حكومت بر اساس ديدگاه قرآن و بر مبناي نظرات عالمه پنجمين مبناي 

طباطبايي، مبناي اجتماعي بودن بالفطره انسان بوده و اينكه انسان در بستر اجتماع به كماالت 
كند، آيات بسياري ذات اجتماعي انسان را بيان كرده و تأكيد دارد كه انسان الهي دست پيدا مي

ي طي مدارج كمال را ندارد و اجتماع بايد اين بستر را براي وي محيا كند، طور فردي توانايبه
  شود:در زير به برخي از اين آيات اشاره مي

اى اهل ايمان در كار  ؛» أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِربُوا َو صاِبُروا َو راِبطُوا َو اتـَُّقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ «
و يكديگر را به صبر و مقاومت سفارش كنيد و مهيا و مراقب كار دشمن بوده دين صبور باشيد 

  .)200عمران:و خدا ترس باشيد، باشد كه پيروز و رستگار گرديد(آل
و اين است راه راست من، از ؛ »َو َأنَّ هذا ِصراِطي ُمْسَتِقيماً َفاتَِّبُعوُه َو ال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فَـَتَفرََّق ِبُكمْ «

پيروي كنيد و از راههاي ديگر كه موجب تفرقه شما از راه اوست متابعت نكنيد. اين است آن 
  .)153(انعام: سفارش خدا به شما، شايد پرهيزكار شويد

يعًا َو ال تـََفرَُّقوا« نشويد  قتفر؛ همگي به ريسمان الهي چنگ بزنيد و م»َو اْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ مجَِ
 ).103(آل عمران

َا أَْمُرُهْم ِإَىل اهللَِّ ُمثَّ يـُنَ « ؛ »ُئُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْفَعُلونَ بِّ ِإنَّ الَِّذيَن فَـرَُّقوا ِديَنُهْم وََكانُوا ِشَيًعا َلْسَت ِمْنُهْم ِيف َشْيٍء ِإمنَّ
آنان كه دين را پراكنده نمودند و (در آن) فرقه فرقه شدند (چشم از آنها بپوش) چنين كسان به 

نيايند، (و از دست آنها غمگين مباش كه مجازات) كار آنها با خداست و بعد از اين به  كار تو
 .)159گرداند(انعام:كردند آگاهشان ميآنچه مي

  فرمايند:باره ميعالمه طباطبايي دراين
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هيچ شكى نيست در اينكه اسالم تنها دينى است كه بنيان خود را بر «
احت اعالم كرده و در هيچ شانى از شئون صراجتماع نهاده و اين معنا را به

ز به آياتى كه ا توانميباره بشرى مسئله اجتماع را مهمل نگذاشته دراين
ه شدمنظور سعادت زندگى اجتماعى و پاكى آنان نازلناحيه پروردگار به

 .)214-217، صص 4، ج1374طباطبايي، (» اشاره كرد

ع و اينكه جامعه عاملي مؤثر در تربيت و طور كه مالحظه شد باور به اهميت اجتماهمان
باور  اي داشته باشد، اينتعالي فرد است، سبب شده است كه اسالم به امور اجتماعي تأكيد ويژه

تنها امري ضروري بدانند بلكه براي شود كه مديران اسالمي تعامالت اجتماعي را نهسبب مي
بب تربيت و تعالي فرد كه هدف اصلي بهبود آن نيز تالش كنند، چراكه اين جامعه است كه س

  .شودخلقت است، مي
اللهي ، هدف از خلقت انسان در عالم، رسيدن به كمال و نيل به مقام خليفهكريمنظر قرآن  از
يَها َو َيْسِفُک فِ َو ِإْذ َقاَل َربَُّک لِْلَمالِئَکه ِإنِّی َجاِعٌل ِفی اْألَْرِض َخِليَفة َقاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد « :است

(به ياد آر) وقتي كه  ؛ و»الدِّماَء َو َحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَک َو نـَُقدُِّس َلَک قَاَل ِإنِّی َأْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ 
اي خواهم گماشت، گفتند: آيا كساني در پروردگارت فرشتگان را فرمود كه من در زمين خليفه

كنند و خونها بريزند و حال آنكه ما خود تو را تسبيح و  زمين خواهي گماشت كه در آن فساد
دانم كه شما كنيم؟! خداوند فرمود: من چيزي (از اسرار خلقت بشر) ميتقديس مي

  ).30دانيد(بقره:نمي
 :از طريق توجه و تربيت انسان قابل احصاء هستاللهي و رسيدن به كمال و مقام خليفه

تِِه َو يزَكِّيِهْم َو يَعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو احلِْْكَمةَ  يْتُلوا َعَليِهمْ  منکُ مِ  سوالً رَ « خدايي كه ميان عرب  اوست ؛»آ
دانستند) پيغمبري بزرگوار از همان مردم برانگيخت امّي (يعني قومي كه خواندن و نوشتن نمي

ازد سكند و آنها را (از لوث جهل و اخالق زشت) پاك ميكه بر آنان آيات وحي خدا تالوت مي
آموزد و همانا پيش از اين همه در ورطه و شريعت و احكام كتاب سماوي و حكمت الهي مي

  .)2:جهالت و گمراهي آشكار بودند(جمعه
پذير است، درواقع اين تربيت و تعالي نيز تنها در ظرف جامعه و درون جامعه پاك امكان

ن اي است براي رسيده، وسيلهبايد گفت باور به اهميت جامعه و اينكه تعامالت اجتماعي جامع
شود كه اين تعامالت را امري ضروري دانسته و براي تر، سبب ميتر و متعاليبه هدفي بزرگ

بهبود آن تالش كنيم، چنين باوري در مقايسه با اين باور كه تعامالت اجتماعي و درگير كردن 
براي قدرتمند شدن  اي استافراد در امور اجتماعي خود هدف است و يا اينكه خود وسيله
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حكومت؛ اثري متفاوت بر عنايت به اين تعامالت دارد؛ تزريق باور به اينكه مشاركت اجتماعي 
شود، در بين مديران جامعه و مردم، هم بر رفتار مسئوالن تبع تعالي فرد ميسبب تعالي جامعه و به

ورند و آمعه را پديد ميتأثير گذاشته و آنان با جديت بيشتري لوازم مشاركت بهتر مردم در جا
 تنها به نفع حكومت و مديران بلكههم بر مردم تأثير گذاشته و آنان نيز مشاركت اجتماعي را نه

 كنند.به نفع خود و جامعه دانسته و با انگيزه بيشتري در آنان شركت مي

  تالزم حق و تكليف. 4-6
ًا ها تنظيم شود، مسلمفطرت انسان(اعم از قوانين فردي و اجتماعي) وقتي بر اساس  هر قانوني

تناسب م ها در تنظيم قوانين و اينكه قوانين تنظيم شدهاجرا خواهد بود، توجه به فطرت انسانقابل
براي هر حقي تكليفي معين شود و براي هر تكليفي نيز حقي در نظر با اصل حق و تكليف بوده(

ز ماعي اسالم نيمهم در تنظيم قوانين اجت برد، اينها را باال ميگرفته شود) ضمانت اجرايي آن
  است. رعايت شده

)خداوند متعال خطاب به رسول اكرم ه و آ ل اهللا ع حلَْقِّ نَـ «فرمايند: مي ( ِ حلَْقِّ أَنـَْزْلناُه َو  ِ َزَل َو ما َو 
رًا َو َنِذيراً  ا جز شده است و تو ر ؛ قرآن را به حق نازل كرديم، و به حق نازل:أَْرَسْلناَك ِإالَّ ُمَبشِّ

   ).105ايم(اسراء:رسان نفرستادهيمنويدبخش و ب
ْهلُدى«است؛  چون قرآن از ناحيه حق نازل شده ِ اوست  ؛»قِّ َو ِديِن احلَْ  ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه 

خدايي كه رسول خود را به هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه اديان عالم تسلط و برتري 
  )33دهد هر چند مشركان ناراضي و مخالف باشند(توبه:

حلَْقِّ « است؛ آن بر اساس فطرت و حق تنظيم شدهقركليه قوانين  ِ و خدا به ؛ »َو اهللَُّ يـَْقِضي 
خوانند هيچ حكم (و اثري) در جهان نتوانند كند و غير او آنچه را به خدايي ميحق حكم مي

  .)20شنوا و (به احوال بندگان) بيناست(غافر:داشت، خداست كه (دعاي خلق را) 
 قابل اجرا خواهد بود و وظيفه پيامبر تنها انذار و تبشير است نه چيز ديگري.لذا احكام قرآن 

ها تدوين شده و از جانب حقي كه هيچ باطلي در راه اگر قوانين بر اساس فطرت انسان در واقع
قوانين كه مردم خواهد داشت، قوانين اجتماعي (ايي ندارد، نيز تنظيم شود، مسلماً ضمانت اجر

  :كند) نيز زماني ضمانت اجرايي خواهند داشت كهرا به مشاركت اجتماعي تشويق مي
از جانب يك منشأ به حق صادر شود، منشائي با توجه به فطرت انسان و بر اساس  ؛اوالً

  حق قوانين اجتماعي را تنظيم كرده باشد، 
  فرمايند:باره ميطباطبايي درايناصل بر اساس اصل تالزم حق و تكليف باشد، عالمه  ؛ثانياً
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حسب فطرت تابع هر چيزى است كه به نحوى آن را داراى انسان به«
حسب فطرت تابع داند، پس خود انسان هم كه بهواقعيت و خارجيت مى

امرى است كه خارجيت  حق  .حق است، خودش نيز مصداقى از حق است
و واقعيت داشته باشد، امرى است كه انسان در مرحله اعتقاد خاضعش 

، 4، ج1374(طباطبايي، » شود و در مرحله عمل از آن پيروى كند
 .)163-165صص

  گراييگرايي به جاي كثرتحق. 4-7
ها در برابر حق خاضع بوده و از آن تبعيت طور كه در اصل قبل نيز عنوان شد، انسانهمان
ند، كعبارت بهتر انسان به طور فطري در برابر حق تواضع دارد و از آن اطاعت ميكنند، به مي

(از جمله قوانين اجتماعي) تبعيت آن قانون، از حق  مبناي اسالم نيز براي تدوين كليه قوانين
 :كثريتكند نه نظر ا، در واقع دين مبين اسالم در تدوين قوانين خود از نظر حق تبعيت ميباشدمي

حلَْقِّ َو لِكنَّ َأْكَثرَُكْم لِْلَحقِّ كارُِهونَ َلَقدْ « ِ ردم آورديم ما راه خدا و آيين حق را براي شما م؛ »ِجْئناُكْم 
  ). 78و ليكن اكثرتان از قبول حق كراهت (و اعراض) داشتيد(زخرف:

  فرمايند:باره ميعالمه طباطبايي دراين
حق موافق ميل بيشتر مردم نيست، و در جاى ديگر مسئله پيروى از «

خواست اكثريت را رد نموده و فرمود: پيروى از خواست اكثريت، سر از 
حلَْقِ «آورد، و آن اين آيه است كه: فساد درمي ِ لِْلَحقِّ   َو َأْكَثُرُهمْ  َبْل جاَءُهْم 

 َمْن ِفيِهنَّ َبْل وَ  َسَدِت السَّماواُت َو اْألَْرضُ ُهْم َلفَ كارُِهوَن، َو َلِو اتـََّبَع احلَْقُّ َأْهواءَ 
شان حق را آورده، ؛ بلكه پيامبر براي»أَتـَْيناُهْم ِبذِْكرِِهْم فـَُهْم َعْن ِذْكرِِهْم ُمْعِرُضونَ 

اما چه بايد كرد كه بيشترشان از حق كراهت دارند، با اينكه اگر قرار باشد 
ها و ق پيرو خواست مردم باشد آسمانمردم پيروى حق نكنند، بلكه ح

شوند، از اين باالتر اينكه ها هست همه فاسد مىزمين و هر كس كه در آن
د ما براى آنان هوشيارى آورديم، و ايشان از هوشيار شدن خو

و جريان حوادث هم مضمون اين آيه را تصديق  )71اند(مومنون:گريزان
تر شتههم انبابروز بيشتر و رويكرد و ديديم كه چگونه فساد ماديگرى روز 

 ؛ با»ذا بـَْعَد احلَْقِّ ِإالَّ الضَّالُل َفَأىنَّ ُتْصَرُفونَ َفما« شد و در جاى ديگر فرموده:
اينكه بعد از حق چيزى به جز ضاللت نيست، ديگر از حق به كجا 

  .)170-172، صص4، ج1374 (طباطبايي، »)32گريزند(يونس:مى
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كه مبناي تنظيم قوانين در اسالم پيروي از حق است نه پيروي از  در نهايت بايد عنوان كرد
 كند حال اين حق مطابق نظر اكثريتنظر اكثريت و اسالم در تنظيم مقررات خود به حق توجه مي

باشد، خواه نباشد. مسلماً رعايت اين اصل سبب افزايش ضمانت اجرايي قوانين شده و انگيزه 
  دهد.زايش ميمردم براي اجراي قوانين را اف

  حاكميت منطق بر احساسات. 4-8
مبناي قوانين اسالم بر اساس تعقل است نه احساس، در واقع اسالم قوانين فردي و اجتماعي 

  :كندريزي كرده و مردم را نيز به تعقل دعوت ميخود را بر مبناي تعقل پايه
ً ِفيِه ذِْكرُُكْم أَ َفال تَـ « تابي كه مايه شرافت ؛ همانا ما به سوي شما امت ك»ْعِقُلونَ َقْد أَنـَْزْلنا ِإلَْيُكْم ِكتا

نيد؟ كو عزت شماست فرستاديم، آيا نبايد در اين كتاب بزرگ تعقل كرده و حقايق آن را فهم 
  ).10(انبياء:
يُل ِإالَّ « جنِْ ؛ اي »ْن بـَْعِدِه َأ َفال تـَْعِقُلونَ مِ   َأْهَل اْلِكتاِب ِملَ ُحتَاجُّوَن ِيف ِإْبراِهيَم َو ما أُْنزَِلِت التَّْوراُة َو اْإلِ

كنيد (كه هر يك او را به خود نسبت اهل كتاب، چرا در آيين ابراهيم با يكديگر مجادله مي
دهيد)؟ در صورتي كه تورات و انجيل شما فرستاده نشد مگر بعد از ابراهيم؛ آيا تعقل مي
  .)65عمران:كنيد؟ (آلنمي

به منافع دنيوي سوق داده و تنها اموري را كه منفعت فردي و منطق احساس انسان را تنها 
داند، ولى در منطق تعقل، انسان به سوى عملى دنيوي افراد در آن تأمين شود را مناسب مي

شود كه حق را در آن ببيند و تشخيص دهد، چنين كسى پيروى حق را سودمندترين تحريك مى
ر انجام آن احساس بكند و يا نكند، چون معتقد داند، حال چه اينكه سود مادى هم دعمل مى

  تر است.نزد خدا است بهتر و باقىاست آنچه كه 
  آورند:اي ميعالمه طباطبايي از منطق تعقل خداي تعالي در قرآن نمونه

و بگ فرمايد:آوريم كه مىرا نمونه مىكالم خداى تعالى  "تعقل"ز منطق ا«
ما مقدر كرده، سرپرست ما او است، رسد مگر آنچه كه خدا براى به ما نمى

و مؤمنين بايد كه بر خدا توكل كنند، بگو آيا جز رسيدن يكى از دو خير 
را براى ما انتظار داريد نه، شما هر چه براى ما آرزو كنيد هرچند كشته 
شدن ما باشد به نفع ما است، ولى ما انتظار داريم عذابى از ناحيه خدا و يا 

يد ما هم با شما آيد، حال شما انتظار خود را بكشبه دست خود ما بر سر 
َلى اهللَِّ ُقْل َلْن ُيِصيَبنا ِإالَّ ما َكَتَب اهللَُّ لَنا ُهَو َمْوال َو عَ «شما در انتظار هستيم: 

بَُّص ِبُكْم َأْن َحنُْن نـَرتََ  ُقْل َهْل تـََربَُّصوَن بِنا ِإالَّ ِإْحَدى اْحلُْسَنَيْنيِ وَ  فَـْلَيَتوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ 
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َّ َمَعُكمْ  َْيِدينا، فـََرتَبَُّصوا ِإ ِ ؛ بگو: هرگز جز »ُيِصيَبُكُم اهللَُّ ِبَعذاٍب ِمْن ِعْنِدِه َأْو 
آنچه خدا براي ما خواسته به ما نخواهد رسيد، اوست موالي ما، و البته 

) كه در اين آيه 51(توبه:در هر حال بايد بر خدا توكل كننداهل ايمان 
گويند واليت بر ما و نصرت يافتن ما از آن خدا و به دست او ؤمنين مىم

است، ما جز ثوابى را كه خدا در برابر اسالم آوردن و التزام دينى، بما وعده 
مان خواهيم، (حال چه با كشته شدنمان و چه با پيروزيداده، چيزى نمى

 .)164-166، صص4ج ،1374 (طباطبايي،» بدست آيد)

يزي رايد عنوان كرد كه قوانين اجتماعي و فردي اسالم بر مبناي منطق تعقل طرحدر نهايت ب
داند كه داراي قوه تعقل هستند و همواره نيز است، در واقع اسالم مردم را افرادي بالغ ميشده

كند، رعايت اين منطق ضمانت اجراي قوانين اجتماعي و فردي اسالم آنان را به تعقل دعوت مي
كند، به عبارت بهتر اگر همه افراد جامعه از قوه تعقل خود استفاده كنند، مسلماً به را تضمين مي

اين درك خواهند رسيد كه قوانين اسالم به نفع خود آنان است(نفع دنيوي و اخروي) و همين 
 شود.امر سبب تشويق آنان به اجراي اين قوانين مي

 (آزادي بندگي) آزادي در محدوده اصول. 4-9

مباني اسالم، اصل آزادي مشروط مردم است، در واقع از نظر قرآن انسان در  ترينمهميكي از 
چيز در محدوده عبوديت خدا آزاد است، از نظر عالمه طباطبايي اسالم حريّتي به بشر داده همه

كه قابل قياس با حريّت تمدن عصر حاضر نيست و آن آزادى از هر قيد و بند و از هر عبوديتى 
گيرى از رزق طيب و ديت براى خداى سبحان است، در واقع اسالم بشر را در بهرهبه جز عبو

مزاياى زندگى و در مباحات، آزاد گذاشته، اما اين شرط را هم كرده كه در همان طيبات افراط و 
   .يا تفريط نكنند

هاي خدا را و: چه كسي زينتبگ؛ »ِمَن الّرِْزقِ ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اهللَِّ الَِّيت َأْخرََج ِلِعباِدِه َو الطَّيِّباِت «
كه براي بندگان خود آفريده حرام كرده و از صرف رزق حالل و پاكيزه منع كرده؟ بگو: اين 
نعمتها در دنيا براي اهل ايمان است و خالص اينها (يعني لذات كامل بدون الم، و نيكوتر از اينها) 

خود را براي اهل دانش چنين مفصل و روشن بيان در آخرت براي آنان خواهد بود. ما آيات 
   ).32كنيم(اعراف:مي

پس بايد عنوان كرد كه آزادي در اسالم در محدوده اصول و مباني اسالم است نه آزادي بي 
  فرمايند:باره ميقيد و شرط و مطلق، عالمه طباطبايي دراين
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ه دى كاسالم در تشريع خود جز بر دين توحيد تكيه نكرده، دين توحي«
اش توحيد صانع، و نبوت انبيا، و روز رستاخيز است، و گانهاصول سه

همين اصل است كه مسلمانان و يهود و نصارا و مجوس و باالخره اهل 
كتاب بر آن اتحاد و اجتماع دارند، پس حريت هم تنها در اين سه اصل 

 لتواند در غير آن باشد، زيرا گفتيم آزادى در غير اين اصواست و نمى
  ).212، ص4، ج1374(طباطبايي،  »يعنى ويران كردن اصل دين

در نهايت بايد گفت آزادي بي قيد و شرط نه تنها سبب عدم انسجام جامعه شده بلكه جامعه 
رساند، چرا كه اين نوع آزادي حق هر رفتار غيراخالقي و تعرضي را را به انحطاط و هالكت مي

براي اعمال خودسرانه انسان قائل نخواهد بود، در چنين ها داده و هيچ محدوديتي را به انسان
گيرد بلكه حتي زندگي اجتماعي نيز با مشكل مواجه تنها تعامل اجتماعي شكل نميشرايطي نه

گانه توحيد، نبوت و معاد را براي جامعه تجويز شود، اما اسالم آزادي در محدوده اصول سهمي
ه ه سبب تعالي در جامععامالت سازنده در جامعه شده بلكتنها سبب ايجاد تكند، آزادي كه نهمي

  شود.نيز مي
  شود تا:اين نوع آزادي سبب مي

دچار تضاد طبقاتي نشود چراكه بر اساس اصل توحيد همه مخلوق خدايند و جامعه  ؛اوالً
  اند و هيچ برتري بر يكديگر ندارند، يكسان

بر اساس اصل نبوت مردم موظف به اطاعت از فرامين انبياء خدا بوده و اين اطاعت  ؛ثانياً
  تر در جامعه شده، سبب ايجاد انسجام بيشتر در جامعه و ايجاد تعامالت سازنده

هاي خود را نه تنها در دنيا بلكه ها و تالشبر اساس اصل معاد مردم نتيجه مشاركت ؛ثالثاً
شود، اين آزادي محدود خود منشأ آزادي طور كه مالحظه مي، همانبايد در آخرت جستجو كنند

را ايجاد  ترتر و متعاليتر، مشاركتياي منسجمها) بوده و جامعه(آزادي از قيد ساير عبوديت مطلق
  كند.مي

  برادري و اصالح. 4-10
َا «رند، در نگاه اسالمي همه افراد با هم برادر بوده و نسبت به يكديگر عطوفت و محبت دا ِإمنَّ

َ َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ  نها مؤمنين برادر يكديگرند پس بين ؛ ت»اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكْم َو اتـَُّقوا اهللَّ
اين  .)10برادران خود اصالح كنيد و از خدا پروا كنيد، شايد مورد رحمش قرار گيريد(حجرات:

الت سازنده بين مردم شده و انگيزه الزم براي كمك به همنوع را در مردم نگاه سبب افزايش تعام
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كند. از طرفي ديگر اين نگاه سبب افزايش يكپارچگي و وحدت بيشتر در جامعه شده ايجاد مي
  .دهدو انسجام اجتماعي را افزايش مي

   فرمايند:باره ميعالمه طباطبايي دراين
بت مايه محمبتني بر اخوت است و با جاندر نگاه قرآني، نظام تعامل افراد «

يابد. در نگاه اسالمي مؤمنان و معتقدان به هدف مقدس با يكديگر قوام مي
  ). 470-473، صص18، ج1374طباطبايي، » (برادرند

 هايداند، زمينه الزم براي مشاركتدر واقع نگاه اسالمي كه همه افراد را برادر يكديگر مي
  دهد.ه و انگيزه مشاركت و  كمك به يكديگر را در جامعه افزايش مياجتماعي را هموارتر كرد

  گيرينتيجه
) 30: رومال( شده در اين مقاله تالش شد تا بر اساس كالم وحي كه بر مبناي فطرت انسان نازل

به بررسي مباني تعامل مردم و حكومت پرداخته شود، بدين منظور به بررسي آراي عالمه 
  پرداختيم.  الميزانريف طباطبايي در تفسير ش

ت ربوبيت در امتداد حاكمي ،توحيد محوري در تعامالت :گانهنظر عالمه طباطبايي اصول ده از
، معادمحوري در تعامالت، باور به حضور در و اطاعت از فرامين خدا و ولي خدامطلق خدا 

رايي، گجاي كثرتگرايي به باور به تقدم جامعه بر فرد، تالزم حق و تكليف، حق محضر الهي، 
حاكميت عقل بر احساسات، آزادي در محدوده اصول، برادري و اصالح، مباني اسالم بر عمل 

  .باشدميبه هر قانوني ازجمله قوانين اجتماعي 
اعتقاد به توحيد و معاد و تربيت مردم بر مبناي معاد باوري و توحيد باوري عامل  .1

است، دعوت مردم به مشاركت اجتماعي در انگيزشي مهمي براي مشاركت اجتماعي در مردم 
تر خواهد بود، چراكه مردم اي كه مردمي معاد باور و توحيدباور داشته باشد، بسيار راحتجامعه

بر اساس اصل توحيد باوري)، بلكه به دانند (اي اصلي خود ميرا وظيفه تنها عمل فرامين الهينه
مشاركت اجتماعي را دارند چون به روز جزا و واسطه اصل معادباوري هم انگيزه الزم براي به

  كنند، باور دارند. اينكه پاداش مشاركت خود را حتماً دريافت مي
اي براي خدمت به خلق خدا و عمل به اي مشاركت اجتماعي وسيلهدر چنين جامعه .2

 دفرامين خداست. به همين دليل دين اسالم مبناي كليه احكام خود ازجمله احكام اجتماعي مانن
 داند،معروف و نهي از منكر و... را باور عميق مردم به توحيد و معاد ميجهاد، زكات، انفاق، امربه

چراكه تنها مردمي انگيزه الزم براي بذل جان و مال خود را در راه خدا دارند كه اوالً به وحدانيت 
  نند. كدر آخرت جستجو مي تنها در دنيا، بلكهخدا معتقد بوده و ثانياً پاداش كليه اعمال خود را نه
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اصل باور به حضور دائمي در محضر الهي سبب افزايش تعهد افراد شده و رفتارهاي  .3
اصل تقدم جامعه بر فرد و اعتقاد به اينكه جامعه  .دهدها افزايش ميمثبت اجتماعي را در آن

تماعي كام اجاي به كليه احويژهسبب شده تا اسالم نگاه  ،بستري مناسب براي كمال مردم است
داشته و اين احكام را عاملي براي ترقي جامعه و مردم بداند، اين نگاه در مقابل نگاه فردگراي 

تواند سبب توجه بيشتر به مشاركت اجتماعي مردم باشد، چراكه در اين نگاه مشاركت غربي، مي
تبع عه و بهاي براي رسيدن به هدف واالتر كه همان كمال جاماجتماعي هدف نيست بلكه وسيله

. اين نگاه مشاركت اجتماعي را نه براي اهداف جزئي مانند بهبود دموكراسي، باشدمي كمال انسان
  خواهد بلكه هدفي واالتر براي آن در نظر دارد. كسب قدرت بيشتر و ... نمي

اصل برادري و محبت نيز سبب افزايش انس و الفت بين مردم شده و انگيزه الزم براي  .4
  دهد. مي ها افزايشمشاركت اجتماعي را در آنتعامالت و 

اصل حاكميت و مالكيت مطلق خدا و اينكه حكومت و مالكيت از آن خداست و ساير  .5
شود، اوالً مردم مشاركت در امور حكومت را نوعي كمك به مالكيت ها اعتباري است، سبب مي
ثانياً مردمي كه خدا را مالك كند، اي قوي در آنان ايجاد ميخدا دانسته كه اين عامل، انگيزه

اين باور در مقايسه با  .دانند، در بذل مال و جان و زمان خود انگيزه بيشتري دارندچيز ميهمه
تري بر مشاركت و دانند اثر عميقميرا تنها منتسب به حاكمان و مردم باوري كه حكومت 

  تعامالت اجتماعي دارد. 
اولياي الهي نيز مبناي مهم ديگريست كه سبب بهبود اصل لزوم اطاعت از فرامين خدا و  .6

شود، اين باور كه بايد به كليه فرامين الهي هاي عمومي ميتعامالت اجتماعي مردم و مشاركت
ازجمله فرامين اجتماعي آن عمل شود، و پاداش اين عمل را نيز هم در دنيا و هم در آخرت، 

اً سختي باشد(مانند فرمان جهاد يا انفاق مالي شود حتي اگر دستوري ظاهردريافت كرد، سبب مي
  دل انجام داده و منتظر نتيجه آن در آخرت باشند.  و و جاني) افراد آن را با جان

شود كه قوانين اجتماعي اوالّ بر مبناي حق و فطرت اصل تالزم حق و تكليف سبب مي .7
في كليفي و در مقابل هر تكليتنظيم گردد، ثانياً به اين مهم توجه شود كه در مقابل هر حقي، ت

نيز حق وجود دارد، رعايت اين اصل در تنظيم قوانين اجتماعي ضمانت اجراي قوانين را نيز 
كند چرا كه مردم نسبت به قوانيني كه اوالً از منشأ حق ساطع شده باشد و ثانياً انطباقي بيشتر مي

  .دهندبين حق و تكليف آنان وجود داشته باشد، رغبت بيشتر نشان مي
 شود تا در تنظيم قوانين اجتماعيگرايي نيز سبب ميگرايي در مقابل كثرتاصل حق .8

 سبب جذب اصلاين  .تر از رعايت نظر اكثريت باشدمهم ،(زكات، جهاد، انفاق و...) رعايت حق
يد جاي منطق احساس نيز تأكمنطق تعقل به .شودها ميبيشتر مردم به قوانين و رعايت بهتر آن
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اكه در ، چرها تعقل باشدگيري و رفتار آنيماي تربيت كرد كه مبناي تصمكه بايد جامعه دارد
تي ح ،(اعم از اجتماعي و فردي) اگر بر مبناي حق باشد جذابيت اجرا دارد منطق تعقل هر عملي

(اجتماعي يا فردي) را سود  اگر منفعت مادي در كار نباشد، اما منطق احساس شرط انجام امور
  .داندعت دنيوي ميو منف

كند كه آزادي مردم آن در محدوده اي تربيت ميمبناي آزادي در محدوده اصول، جامعه .9
اين جامعه ظرفيت و انگيزه الزم براي مشاركت  .گانه توحيد، نبوت و معاد باشداصول سه

ق خلاجتماعي و تعامل بهتر با يكديگر را دارد، چراكه معتقد است همه مردم از يك خداي واحد 
  .(اصل توحيد) اندشده

د شومانند زكات، جهاد و... چون از طريق انبياء و اولياي الهي ابالغ مي اصول اجتماعي .10
(اصل نبوت)، و درنهايت پاداش  پس سبب سعادت دنيوي و اخروي جامعه و فرد خواهد شد

اصل ( جو كرد(زكات، انفاق و..) را نه در دنيا بلكه در آخرت بايد جست رعايت قوانين اجتماعي
  .معاد)

  

اي از نمونه  داللت  عنصر رديف
  آيات قرآن

اي از تفسير نمونه
  الميزان

توحيد محوري   1
  در تعامالت

 ترين عنصر ساختاعتقاد به توحيد مبنايي
  حكومت است. - تعامل مردم

  5حمد
  6-4بقره
  4-3يونس

  25ص ،مقدمه
  210ص، 11ج
  213ص، 11ج

2  

ربوبيت در
امتداد حاكميت 

خدا و مطلق 
اطاعت از 

فرامين خدا و 
 ولي خدا

ه شود كباور به حاكميت مطلق خدا سبب مي
مردم حكومت را  متعلق به خدا دانسته و با 
انگيزه بيشتري به فرامين ولي خدا اطاعت 

  كرده و به تعامل با حكومت بپردازند.

-26عمرانآل
27  
  2-1ناس

  7حديد

  200ص، 3ج
  218ص، 15ج

معاد باوري در   3
 تعامالت

اعتقاد به معاد به عنوان مقصد نهايي ذيل
حاكميت مطلق خدا انگيزه بخش براي 

حكومت -مشاركت عمومي و تعامل مردم
 است

  60انعام
  3سبأ
  7-1زلزال

  180ص، 2ج
  388ص، 9ج
  212ص، 10ج

باور به حضور   4
 در محضر الهي

باور به حضور دائم در محضر الهي كه مكمل 
انگيزه مشاركت عمومي اعتقاد به معاد است، 

دهد، اين باور در كنار را در مردم افزايش مي

  4حديد
  38فاطر
  22فصلت

  256ص، 19ج
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باور به توحيد و حاكميت مطلق خدا سبب
  د.شواثربخشي تعامالت مردم با حكومت مي

5  

اهميت اجتماع 
و اينكه جامعه 
مبناي رشد و 
 تعالي فرد است

ظرفباور به اهميت جامعه و اينكه جامعه
شود كه رشد و تعالي مردم است سبب مي

اي به هم مردم و هم مسئولين اهميت ويژه
 ايمشاركت عمومي قائل بوده و آن را وسيله

براي اهداف بزرگتر(تعالي فرد و جامعه) 
 بدانند.

  200عمرانآل
  46انفال
  9توبه

  217-214ص، 4ج
  235-230ص، 4ج

تالزم حق و   6
 تكليف

ر(يعني بمبناي حققوانين اجتماعي اگر بر
مبناي فرامين خدا و اولياي خدا و فطرت 
انسان) تدوين شوند و بين حق و تكليف 

ا (يعني متناسب ب تناسب وجود داشته باشد
هر حقي تكليفي و متناسب با هر تكليفي 
حقي در نظر گرفته شود) ضمانت اجرايي 

 بااليي خواهند داشت.

  105اسراء
  33توبه

  

  269ص، 7ج
-269ص، 13ج

270  

7  
گرايي حق

-جاي كثرتبه

  گرايي

در تدوين قوانين اجتماعي بايد به حق توجه 
شود نه كثرت، يعني قوانين اجتماعي بايد بر 
مبناي حق تدوين شود نه بر مبناي خشنودي 

 عده زيادي از مردم.

  78زخرف
  71مومنون
  32يونس

  172-170ص، 4ج

8  
حاكميت عقل 
  بر احساسات

 

انين اجتماعي بر مبنايطراحي و تدوين قو
نه منطق احساس) سبب افزايش منطق عقل (

 شود.ضمانت اجرايي آنها مي

  110انبياء
  65عمرانآل

  32انعام
  165-164ص، 4ج

9  

آزادي در
محدوده 

اصول/آزادي 
 بندگي

گانهباور به آزادي در محدوده اصول سه
توحيد، معاد و نبوت سبب افزايش انسجام 

عمومي را  اجتماعي شده و مشاركت
 كند.اثربخش مي

  32اعراف
  29بقره
  13جاثيه

  212ص، 4ج

برادري و   10
  اصالح

باور به اصل برادري و اصالح سبب افزايش
انسجام اجتماعي شده و مشاركت عمومي را 

 كند.افزا ميهم
-470ص، 18ج  10حجرات

473  
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 اســالمي؛ حكومت ادارهي در عمومي مشــاركت« ،)ش1393(علي،  ،اصــالني، فيروز؛ فتاحي زفرقندي
  .65-87، صص8شماره  ،سال سوم ،فصلنامه دانش حقوق عمومي ،»تكليف؟ يا حق

ه (البالغه امام عليمي در پرتو نهجمديريت ما: مديريت اســال ،)ش1393(، پورعزت، علي اصــغر ســـالمع  ،)ا
 البالغه.انتشارات بنياد نهجتهران: 

 .سمت نشر، تهران: دولتي مديريت مباني ،)ش1390( ،اصغرعلي پورعزت،

مطالعات فرهنگ  لنامهفص ،»تحليل مشاركت اجتماعي از ديدگاه قرآن« ،)ش1396(، حقدل، محمدعلي
 .22-31صص ،شماره سوم ،دوره دوم ،و هنر

 .نشر سمتتهران:  ،هاي مديريتي در بخش دولتينهضت ،)ش1395( ،فرد، حسندانايي

مدتقي يدگلي، مح ياري ب نديش؛ د حل بحران« ،)ش1397(ابوذر،  ،خيرا هاي  -هاي فرهنگيراهبرد
ــال  ،فصــلنامه علمي مطالعات قرآن و حديث دو ،»اجتماعي جاهليت از منظر قرآن و حديث س

 .79-110صص، 23، پياپياول

ستوفر، پي بريك،ام؛ شفريتز، جي ست ،)ش1390( كري  ،گذاري عمومي در ايالت متحده آمريكاسيا
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 .79-110صص

ــيروش« ،)ش1390( ،لطيفي، ميثم ــناس ــتقرايي :كريم قرآن در تدبر راهبردهاي ش  هايپژوهش از اس

شتهميان سالمي مديريت اير شه مديريت راهبري، »اخير دهه در ا شماره  ،سال پنجم ،مجله اندي
 .1-33 ، صصدوم

 در شهروندي مشاركت الگوي« )،ش1395مصطفي، ( ،دلشاد تهراني ؛رضا ،محمدخاني، هادي؛ واعظي

سازمان ،»البالغه نهج تعاليم بر دولتي مبتني مديريت صلنامه مديريت  ، سال دوم، هاي دولتيف
 .1-24صص ،7شماره 
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