


شماره  ٨٤ مهر ماه ٩٧

١١

 هرگاه  به  بررسى  اوضاع  امت  اسالم  
ادامه  دهيم، به  مسائلِ  دهشت آورى  
دولت هاى   كه   چرا  برمى خوريم، 
اسالمى  با ديگر ملت هاى  مسلمان  
بيگانه   ملت هاى   مانندِ   نه تن ها 
برخى   در  بلكه   مى كنند،  رفتار 
سختگيرانه ترى   رفتار  موارد  از 
كاال ها  بر  كه   گمرك هايى   دارند. 
وضع   صادراتى   فراورده هاى   و 
شده، محدوديت هايى  كه  نسبت  به  
كارگران  اعمال  مى شود و بهره مند 
نبودنِ  كارگران  مسلمان  از حقوقِ  
كشورهاى   بيشتر  در  نظر  مورد 
ك-ه   دشوارى   شرايط   و  اسالمى، 
مهاجرت   مس-لمانِ   كارشناسان  
و  دارند  كشور ها  ديگر  به   كرده  
منت گذارى   و  اهانت   معرض   در 
و آزار قرار گرفتنِ  آنان  و تأثير 
روابط   بر  رهبران   روابط   تيرگى  
مى ان  ملت ها، مخصوصاً  گروه هاى  
و  دردناك   اين ها  همه   زحمت كش  
زندگىِ   در  عدالت   نبودِ   از  ناشى  
براى   است.  مسلمان   مردمِ   امروز 
واقعيتِ   از  حقيقى   تصويرِ   تكميلِ  
وضعِ   و  مسلمان   جامعه   زندگىِ  
به   پرداختن   از  آن،  در  عدالت  

نمونه هاى  ديگر ناگزيريم. 

شرايط   در  مسلمان   جوانانِ  
از  آنان   مى برند.  سر  به   نابسامانى  
از  و  آينده اند،  نگرانِ   سو  يك  
سوى  ديگر، به  علت  فقدان  نظارت  
دقيق  تربيتى  و اسالمى، در معرِض  
همچنين   دارند.  قرار  انحرافاتى  

است  موقعيت  زنان  و شرايط  مردم  نقاط  دورافتاده  و وضعيت  كشاورزانِ  
بيشترِ  كشورهاى  اسالمى. 

 اكنون، در پايان  سخن  و پس  از برشمردن  درد ها و مشكالت، پيشنهادهاى  
ذيل  را به  كنفرانس  محترم  تقديم  مى دارم: 

١. توصيه  به  همه  علماى  دين  در جهان  اسالم  و به  همه  مؤ منان  و كسانى  كه  
آرزوى  تحقق  يافتن  هدف هاى  اسالمى  را دارند، كه  به  مقتضاى  اوضاع  
كشورشان، از محرومان  و ستم ديدگان  پشتيبانى  كنند و دفاع  از مسائلِ  
آنان  را سرلوحه  كارهاى  خود قرار دهند و براى  تحقق  عدالت  مبارزه  

كنند، هرچند كه  نياز به  تاوان  سنگين  و فداكارى هاى  بزرگ  باشد. 

٢. درخواست  از دولت هاى  حاكم  بر جهان  اسالم  كه  اكنون  كه  استقالل  
يافته اند اين  مرحله  از تاريخِ  خود را مرحله  سازندگى  داخلى  بدانند و با 

اجراى  طرح هاى  گوناگون، نيك بختى  محرومان  را فراهم  آورند. 

٣. درخواست  از دولت هايى  كه  در همايِش  عمومىِ  كشورهاى  اسالمى  
گرد هم  مى آيند كه، با ايجاد طرح هايى، به  توسعه  مناطق  و طبقات  محروم  
مهاجرانِ   و  متخصصان   كارگران،  شرايط   بهبود  براى   قوانينى   تنظيم   و 
مقيم  بپردازند. همچنين  بايد قوانين  ويژه اى  در امور گمرك  و صادرات  
و واردات  تنظيم  كرد، به  گونه اى  كه  به  برقرارى  هرچه  كامل ترِ  عدالت  

مى انِ  ملت هاى  اسالمى  منجر شود. 

و  اقتصادى   عدالت   مورد  در  همه جانبه اى   دقيق  و  پژوهِش   اجراى    .٤
اجتماعى  در اسالم  و اهميت  و جايگاه  آن  در دين، سپس  ترويج  آن  از 
طريق  رسانه هاى  جمعى  و كتب  درسى، به ويژه  در دانشگاه هاى  ذى ربط  از 

حيث  مسائل  اجتماعى  و در مدارس  دينى. 

 چند پيشنهاد

 نابسامانى هاى  ديگر



انقالب اسالمى خواستگاه در قلوب مردم دارد...
مطالبات هر جامعه ، برآيند تجربيات تاريخى ، استعداد ها و امكانات اجتماعى و طرز تلقى و رويكرد آن نسبت به حوزه هاى 

سياست ، اقتصاد و فرهنگ است . بنابر اين هنگامى كه يك جامعه نفى استبداد و استعمار را به عنوان وجه سلبى ، و تاسيس
عدالتخوانه و اجراى قوانين اسالم را به عنوان وجه اثباتى مطالبات خود اعالم مى كند نمى توان براين انتخابش خورده گرفت 

و سرزنشش كرد ، كه چرا نظام سياسى و حقوقى ديگرى براى چاره مشكالتش برنگزيد .
جامعه شناسى تفهيمى ، توجه به عمل نيت مندانه را وظيفه ى پژوهشگر جامعه وتاريخ مى داند و براين است كه درك وارزيابى 

خواسته و عمل جامعه بدون قرار گرفتن در جايگاه  آن جامعه ميسر نيست . گزينه ى سياسى جامعه ، ريشه در پيشينه ى 
تاريخى آن جامعه دارد. 

ملتى كه به هر دليل آيينى را به عنوان كامل ترين برنامه زندگى فردى و اجتماعى خود برگزيده و آن را بخش مهمى از 
هويت خود مى داند و به همين دليل آن را به عنوان هدف نهضت اعالم كرده و اجرايش را مى خواهد ، نمى توان خورده 

گرفت. 
از نظر قوانى علمى به ويژه اصول علم جامعه شناسى ، چنين گزينه اى براى جامعه ايران امرى طبيعى  است و يا اگر غير از اين 

بود و يا بشود ، بايد سوال برانگيز باشد . 
اگر نظامي  بر دوش  مردم  و بر پايه ي  اعتقادات  و احساسات  و خواست  و اراده ي  آنها نبود، اين  بنا ماندني  نيست . اين ، يكي  از 

اصول  ما بود و دايما اين  مطلب  تكرار شد. 
اصل  ديگر اين  بود كه  تحميل  يك  فكر و عقيده  و نظم  اجتماعي  بر مردم ، كار موفقي  نيست . مخصوصا آن  وقتي  كه  اين  فكر و 
عقيده ، با دين  و عقيده ي  ديني  مردم  منافات  و مخالفت  داشته  باشد. اين ، جزو اصول  فكري  و اسالمي  ماست . آنچه  كه  باالخره  

باقي  مي ماند، اعتقاد قلبي  و ديني  مردم  است .

به همين دليل است كه معتقديم جمهورى اسالمى همان نظام خواسته شده ى مردم است كه قلبا و اعتقادا مردم به آن پيوسته و 
خواستار آن هستند . مردم  اصلند. هر نظامي  كه  بر پايه ي  ميل  و اعتقاد مردم  نباشد ، مجبور مى شود عقب نشيني  كند.

راه هاى ارتباط با مافــهرســت
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سخنرانى  امام  موسى  صدر در نهمين  همايش  انديشه اسالمى  «ملتقى  
الفكر االسالمى » كه  در تلمسان  (يكى  از شهرهاى  الجزاير) در تاريخ ٢٦ 
ژوئيه١٩٧٥ مطابق  با١٧ تير١٣٥٤ برگزار شد. اين  همايش  همه ساله  در
كشور الجزاير و با شركت  دانشمندان  برجسته اسالمى  در رشته هاى  
ازجمله  مى شود.  برگزار  ادب   و  هنر  فلسفه،  اقتصاد،  تاريخ،  فقه، 
دانشمندان  سرشناسى  كه  در اين  همايش  شركت  كرده اند، مى توان  از 
شيخ  محمد ابوزهره  از االزهر، معروف  دواليبى  رئيس  مجلس  اسالمى  
الجزاير، شيخ  محمد غزالى  از استادان  االزهر و دكتر عمر فروخ  عضو 

همايش  نهم  نام  برد.
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دين  و مؤ سسه هاى  دينى  و علماى  دين، مخصوصاً  از آن  دسته  از علماى  
و براى  احقاق  حقوق   بيدادگرى ها سكوت  مى كنند  برابر  دين  كه  در 
مردمِ  زيرِ  ستم  مبارزه  نمى كنند، شده  است. خالصه  سخن  اينكه  اين  جدايى  
در كوشش هايى  كه  به  منظورِ  تحقق  عدالت  در جوامع  اسالمى  صورت  
مى گيرد، نابسامانى هايى  به  وجود آورده  و مشكالت  اجتماعى  و سياسى  و 

اعتقادى  بسيارى  به  جاى  گذاشته  است. 
قاعده  و  از  به  صورت  جزئى  و جدا  هرگاه  عدالت، در برخى  جوامع، 
به  جاى   زيربناى  اعتقادى - اسالمى  تحقق  يابد، مشكالت  بزرگ ترى  
اين  نوع  عدالت  موجباتِ  متعارف  و فرهنگىِ  خود را  مى گذارد. زيرا 
همراه  مى آورد و شكل  خاصى  از مصرف  را به  جامعه  تحميل  مى كند و، در 
نتيجه، شيوه اى  تازه  از زندگى  را در پيشاروى  انسان  مى نهد كه  او را به  

گمراهى  مى كشاند. 

 مسئوليتِ  علماى  دين  در اين  زمينه  بسيار بزرگ  و دقيق  و فورى  است. زيرا 
آنان  در راه  خدمت  به  اسالم  و مسلمانان، به ويژه  محرومان  و ستم ديدگان، 
امين  مردم اند و تنها آنان اند كه  مى توانند از مبارزه  و پيكار محرومان  
و ستم ديدگان  در داخل  جامعه هاى  اسالمى  تصوير درستى  به  دست  دهند 
و شائبه  تندروى  و الحاد را از آن  بزدايند و به ويژه  از خدشه دار شدن  
تالش هايى  كه  براى  احقاق  حقوق  صورت  مى گيرد، جلوگيرى  كنند. زيرا 
كه  ستمگران  و غاصبانِ  حقوقِ  ملت ها به  متهم  كردن  اين  جنبش ها به  الحاد 
يا طائفه گرايى  عادت  كرده اند و بهترين  راه  حل  براى  اين  سالحِ  ويرانگر 

پشتيبانى  علماى  دين  از جنبش ها و حمايت  از آنهاست. 

 

 مسلمانان  امروز نه تن ها تصور درستى  از عدالت  اقتصادى  و اجتماعى  اسالم  
و خطرهاى  ناشى  از آن -- ازجمله  گسست  و فقدان  دورنماى  همه جانبه  
عدالت -- ندارند، بلكه  واقعيتِ  اجرا نشدنِ  عدالتِ  اقتصادى  و اجتماعى، 

جز در موارد نادر و كمياب، به خوبى  نمايان  است. 
عدالت   از  و  شرافتمندانه   زندگى   از  اسالمى   جامعه   در  كه   آنان   شمار 
محروم اند رو به  فزونى  است  و احساس  محروميت  آنان  بر اثر ريخت  و 

پاش ها و تظاهر به  ثروتمندى  و رفاه، عمق  بيشتر مى يابد. 
به   به  گونه اى  است  كه   شرايط  زيستى  مسلمانان  در كشورهاى  مختلف  
تفاوت  ژرف  در سطوح  زندگى  منجر شده  است. اين  امر ناشى  از پيدايش  

ثروت هاى  طبيعى  و افزايش  بهاى  
مواد خام  در اين  كشور ها بوده  است. 
بالطبع، چنين  فرايندى  به  فقير تر 
شدن  ملت ها و ثروت اندوزى  دسته  

ديگر مى انجامد. 
اقتصادى   نابسامانى هاى   اين همه  
و  تلخ   واقعيت هاى   و  اجتماعى   و 
چشم   برابر  در  روشنى   به   دردناك  
بدون   است،  شده   نمايان   همگان  
براى   توجيهى   هيچ گونه   آنكه  
تأخير در تطبيق  و اجراى  عدالت  
به   منتسب   ملت هاى   اين   در  ميان  

امتِ  واحد، وجود داشته  باشد. 

كشورهاى  ثروتمند عرب  در كمك  
به  بودجه  نظامى  كشورهاى  درگير 
با اسرائيل  سهمى  داشته اند، ولى  اين  
منافعى   اندازه  يك دهم   به   كمك ها 
آورده   فراهم   برايشان   جنگ   كه  
سهيم   اين،  بر  عالوه   است.  نبوده  
عرب   ثروتمندِ   كشورهاى   بودنِ  
ضرورت   اسرائيل،  با  جنگ   در 
ملت هاى   به   كمك   و  همكارى  
مسلمانى  راژ كه  با فقر و گرسنگى  
و عقب ماندگى  دست  به  گريبان اند، 
منتفى  نمى كند. براى  تحقق  عدالت  
تنها كمك  و بخشش  كافى  نيست، 
ارتقاى   بهره   بدون   وام هاى   بلكه  
از  سطح  زندگى  ملت هاى  فقير را 
توسعه   طرح هاى   اجراى   طريق  

ممكن  مى سازد. 
را  بهره   بدون   وام   دادن   اسالم  
تشويق  كرده  و يك  درهم  قرض  را 
از نظر پاداشِ  الهى  بر تر از يك  درهم  

صدقه  دانسته  است. 

 مسئوليت  بزرگ 

 اختالف  طبقاتى
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جوانى،  دوران   زندگى،  روزهاى  
تندرستى، پيروزى  و كاميابى. درِ  
بازار، كارگاه، كارخانه، كشتزار، و 
اداره  و ساير عرصه هاى  زندگى  بر 
روى  ايمان  بسته  شده  و خارج  از 

دايره  نفوذِ  آن  است. 

پديد  را  بينش   اين   كه   كسانى  
بودند،  آن   داعيه دارِ   و  آوردند 
مى خواستند  محيطى   خود  براى  
كه  ايمان  و خداوند ناظر بر اعمال  
و  آزمندى ها  به   تا  نباشند  آنان  
دهند  مى دان   خود  نفس   هواى  
استثمار  بى رحمانه   را  انسان ها  و 
كنند و ابزارهاى  كسب  درآمد و 
منافع  را بدون  قيد و شرط  و بدون  
پايبندى  به  شيوه هاى  شرافتمندانه  
كسانى   بگيرند. آرى،  اختيار  در 
و  داشتند  خواسته هايى   چنين   كه  
مادى   تمدن   و  فرهنگ   پيام آور 
غرب  بودند، همان هايى  بودند كه  
مسئوليت هاى   و  دينى   احساسات  
سرِ   بر  مانعى   را  روحى   و  معنوى  
راهشان  مى دانستند و پس  از پايان  
دادن  به  دوران  فلسفه  اسكوالستيك  
به   آن   طرفداران   قمع   و  قلع   و 
دينى   احساسات   ساختن   ريشه كن  
آن   بارقه هاى   كردن   خاموش   و 
در سراسر دنيا ادامه  دادند. سپس  
سرمايه دارى   نظام   براى   را  عرصه  
كه  همان  رسالت  نامقدس  آنان  بود 
باز كردند، تا كارش  را با آزادى  
مطلق  و بدون  هيچ  گونه  التزام  و 
و  صنعت   به   و  كند  آغاز  تقيدى  
بپردازد،  توليد  افزايش   و  توليد 
فروش   و  مصرف   براى   سپس   و 

كاالهاى  توليدى  خود به  جستجوى  بازار رود و استعمار و استثمار كند 
و جنگ ها به  راه  اندازد و تمدن ها و فرهنگ ها را پايمال  كند و فقر و 

نيازمندى هاى  ساختگى  را براى  ملت ها به  ارمغان  آورد. 

اينان  سرانجام، آن  طور كه  پيدا است، گورِ  تمدن  خود را خواهند َكند 
و تمدنِ  بشرى  را نابود خواهند كرد. زيرا با عمل  خود، در بسترِ  زندگى، 
خالَ  آرمان شناختى  و فقرى  در حدِ  كفر و تضادهايى  را سبب  شده اند كه  
هم  براى  ملت هاى  جهان  و هم  براى  خود دشوارى هاى  پيچيده  و دردهاى  

عالج ناپذيرى  به  وجود آورده  است. 

  با اين  توضيحات، به  بررسى  وضع  ملت هاى  اسالمى  باز مى گرديم. انسان  
از عدالت  دور و عبادات  از مضمون  خود تهى  شده  و به  صورت  مراسم  

خشكِ  بى روح  درآمده  است. 

قرآن  كريم  بار ها تأكيد كرده  است  كه  عبادت ها و به ويژه  نماز، هرگاه  
همراهِ  زكات  يا برآورده  كردنِ  نيازِ  نيازمندان  و همسايگان  و نزديكان  

نباشد، پس  واى  بر چنين  نمازگزارى. 

فََويلٌ  لِلُمَصلينَ  الذينَ  ُهم  َعن  َص التِهِم  ساهونَ  الذينَ  ُهم  يُراؤ ونَ  و يَمنَعونَ  
الماعونَ  

پس  واى  بر آن  نمازگزارانى  كه  در نماز خود سهل انگارند؛ آنان  كه  ريا 
مى كنند و از دادن  زكات  دريغ  مى ورزند. 

شايد برخى  از علماى  دين، با دعوت  و تبليغ  يا با سكوتشان، در نشاندنِ  
عبادت  به  جاى  عدالت، سهيم  بوده  باشند. اين  در حالى  است  كه  اسالم  اعالم  

داشته  است: 

افضل  العبادات  كلمه  حق  عند سلطان  جائر 

برترين  عبادت  سخنِ  حق  گفتن  در برابر سلطان  ستمكار است. 
عدل  ساعه  خير من  عباده  سبعين  سنه   

روشن  است  كه  نتيجه  اين  روش  تربيتى  بى نهايت  خطرناك  بوده  است، چرا 
كه  نبودِ  عدالت  در جوامع  از مرحله  خطرهاى  سياسى  و اجتماعى  گذشته  
و به  مرحله  انحرافات  ايدئولوژيك  رسيده  و موجب  نااميدى  بزرگى  از 

سكوت  علما
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  الف. عدالت  در اسالم، در همه  زمينه ها، به ويژه  در زمينه  اجتماعى  و 
اقتصادى، نه تن ها متكى  بر ايدئولوژى  اسالمى  است، بلكه  اصوالً  خود  
پايه اى  از پايه هاى  ايدئولوژىِ  اسالمى  است، و تأثير شگرفى  بر موازين  
و اركان  ديگر دارد. عدالت  در همه  زمينه هاى  زندگىِ  فردى  و اجتماعىِ  
هستى   جهانِ   كه   مى نمايد  چنان   كريم   قرآن   در  و  است   جارى   انسان  

برآيندى  از عدالت  است. 

جهان  از ديدگاه  اسالم  بر اساس  حق  و عدالت  استوار است و انسانى  كه  
روشِ   در  بايد  است،  كاميابى   خواهان   و  مى كند  درك   را  خود  رسالت  
خويش  عادل  و همسو با جهان  باشد وگرنه  موجودِ  بيگانه  و رانده شده  
و شكست خورده اى  خواهد بود كه  به  زودى  در هاله اى  از فراموشى  گم  

خواهد شد. اين  اصل، به  يك  سان، بر فرد و جامعه  صدق  مى كند. 
شايد از بارزترين  آياتى  كه  بر اين  پيوند تأكيد مى كند آيات ٩-٧ سوره  

الرحمن  باشد: 
ماء َرفََعها و َوَضعَ  الميزانَ  أال  تَطَغوا فِى  الميزان  وأقيموا الَوزنَ  بالقِسطِ   و الَسّ

وال تُخِسروا الميزانَ  (الرحمن  / ٩-٧) 
آسمان  را برافراخت  و ترازو را برنهاد تا در ترازو تجاوز مكنيد. وزن  

كردن  را به  عدالت  رعايت  كنيد و كم فروشى  مكنيد. 

ب. عدالت  يكى  از جلوه هاى  بارزِ  ثبوتىِ  خداوند است  و همين  عدالتِ  
آفريدگارِ  جهان  است  كه  بر سراسر جهان  هستى  باز مى تابد. زيرا علت، 
در نظر فالسفه، حدِ  تام  براى  معلول  است، و معلول  حدِ  ناقِص  علت  است. 
«قائماً  بالقسط » مى داند.  افزون  بر اين، قرآنِ  كريم  آفريدگارِ  جهان  را 
مقصود از اين  تعريف  اين  است  كه  عدالتِ  جهان  خود  مفهومِ  قيامِ  خداوند 
به  عدالت  است. اين  مطلبى  است  كه  هيچ  نيازى  به  نتيجه گيرى  فلسفى  يا 
تحليل  علمى  ندارد. اين  شيوه، در حقيقت، همان  روش  معروف  و مورد 
استنادِ  قرآن  كريم  است. زيرا كه  قرآن  نتايج  تربيتى  حقايق  و وقايع  را 
مطرح  مى سازد، بى آنكه  براى  تعيين  حقايق  و تجزيه  و تحليل  ابعاد آن ها 

درنگ  كند يا وارد تاريخِ  وقايع  و جزئيات  آن ها شود. 
 فردى  كه  در اصول  و مبانى  دينى  و اعتقادى  پژوهش  مى كند، به  روشنى  

اصلى   پيش درآمدِ   كه   درمى يابد 
برانگيختنِ   ضرورتِ   اثباتِ   براى  
پيامبران  و استدالل  بر ثبوتِ  معاد 
خداوند  عدالتِ   حساب،  روز  و 
است   مسائلى   از  خود  اين   است. 
و  اصول   در  را  عدالت   اهميت   كه  
مى سازد  روشن   اسالمى   باورهاى  
و ميزان  تأثير اين  اصل  را بر پايه  
انسان   رفتار  در  تربيتى   رهنمودِ  
به  طور اعم  و در عدالت  اقتصادى  
به  طور  و جامعه   فرد  اجتماعى   و 

اخص  بازمى تاباند.  

  
معيارى  كه  قرآن  براى  مساوات  و 
برابرىِ  انسان  با كاركردش  در نظر 

مى گيرد چنين  است: 
ً ال  ما َسعى  و أَنَّ   و أن  ليَس  لالِنسانِ  ا

سعيَهُ  َسوفَ  يُرى  (نجم ٣٩ و ٤٠) 
جز  پاداشى   مردم   براى   اينكه   و 
آنچه  خود كرده اند نيست؟ و زودا 

كه  كوشش  او در نظر آيد. 

نيز  معيار در موضوع  عدالت   اين  
ثابت  است. زيرا وجود عدالت  در 
اسالم  مساوى  است  با وجود ايمان  
در  انسان   كوشش   بدون   ايمان   و 

راه  تحقق  عدالت  اصالتى  ندارد. 
فَذلَِ   بالدينِ   يُكِذبُ   الَّذى   أرأيتَ  
الَّذى  يَدُ عُّ  اليَتيمَ  و ال يَُحُضّ  َعلى  

َطعامِ  الِمسكينِ  (ماعون،٣)

اسالم وعدالت

١. اصول  بنيادى  عدالت  اجتماعى  در ايدئولوژى 

٢. اسالم  ايمانِ  بدونِ  عدالت  را 
به  رسميت  نمى شناسد
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آيا آن  را كه  روز جزا را دروغ  
مى شمَرد ديده اى؟ او همان  كسى  
است  كه  يتيم  را به  اهانت  مى رانَد. 
و مردم  را به  طعام  دادن  به  بينوا وا 

نمى دارد. 
گونه   به   نبوى   شريف   حديث  
ديگرى  از اين  اصل  سخن  مى گويد: 
كسى  كه  شب  با شكم  سير بخوابد 
به   باشد  گرسنه   همسايه اش   و 
ايمان   بازپسين   روز  و  پروردگار 

نياورده  است. 
نشان   اسالمى،   دستور  صد ها 
اجتماعى   عدالت   كه   مى دهد 
دو  نه تن ها  اقتصادى   عدالت   و 
عادى   واجب   دو  و  فرعى   حكم  
پايه   بر  بلكه   نيستند،  معمولى   و 
عقيده  و ايمان  استوارند و از آن ها 
جداشدنى  نيستند. اسالم  ايمانى  را 
زندگىِ   در  عدالت   آن   نتيجه   كه  
فرد و جامعه  نباشد، برنمى تابد. از 
اين  رو عدالت  اقتصادى  و اجتماعى  
در اسالم  ريشه دار، دائمى  و فراگير 
است، زيرا با طبيعت  و هستىِ  مؤ من  
درآميخته  و از درونِ  فرد و جامعه  

مسلمان  سرچشمه  گرفته  است. 

عدالت،  اصلِ   پى ريزىِ   در  اسالم، 
ترسيم   روشنى   خطوط   آن   براى  
مى كند كه  مانعِ  ابهام  و آشفتگى  
مى گردد، و شرايطى  فراهم  مى كند 

كه  تحول  و تكامل  عدالت  را تا مرز بى نهايت  مقدور مى سازد و اين  ويژگى  
اهميت  خاصى  دارد. 

و  فردى   مسئوليت   مى ان   متقابل   ارتباط   فردى.  مسئوليت هاى     الف. 
اجتماعى  براى  تحقق  بخشيدن  به  عدالت، يكى  از ابعاد ترسيم شده  عدالت  

است. بر اساس  اصِل: 

كلكم  راع  و كلكم  مسئولٌ  عن  رعيته 

و بر اساس  وظيفه  امر به  معروف  و نهى  از منكر، هر فردِ  جامعه  مسئولِ  
سالمتِ  جامعه  است. از اين  رو آنچه  از اموال  و امكانات  و تجارب  و حتى  
تندرستى  و نيروى  جسمى  و هرچه  دارد، صرفاً  نتيجه  كوشش  شخص  او 
نيست، بلكه  در پديد آوردنِ  آن ها ديگران، از معاصران  و گذشتگان، 
نيز سهيم اند. فرد مانندِ  درختِ  ميوه  است. درخت  با شاخه ها و برگ ها و 
ريشه هايش  در به وجودآوردن  ميوه  سهيم  بوده  و در اين  راه  از آب  و هوا 
و خورشيد و زمين  و ديگر عوامل  طبيعى  و كوشش هاى  مختلف  بشرى  
بهره  گرفته  است. به  سخن  ديگر، فرد امانت دارِ  اموالِ  خويش  است  و در 
پيشگاه  جامعه  و در برابر نسل هاى  پيشين  و آينده  مسئول  آن  امانت  است. 
بر اساس  اين  تحليل، فرد  حق  ندارد دارايىِ  خود را نابود يا احتكار كند 
يا نسبت  به  آن  بى توجهى  و اهمال  روا دارد. همچنين  نبايد در حق  خويش  
بدى  كند و آسيبى  به  خود برساند، تا چه  رسد به  خودكشى. اين  گونه  
اقدامات  در حقيقت  ستم  و تجاوز به  حقوق  جامعه  است. اين  مطالب، در 
حقيقت، معنى  و مفهومِ  كلمه  استخالف  را، كه  در قرآن  كريم  آمده  است، 

روشن  مى سازد: 

و أنفِقوا مِما َجَعلَُكم  مُستَخلَفينَ  فيهِ 
و از آن  مال  كه  به  وراثت  به  شما رسانده  است  انفاق  كنيد.  

افراد  به   نسبت   نيز  جامعه   ديگر،  طرف   از  جامعه.  مسئوليت هاى    ب. 
مسئوليتى  كامالً  برابر دارد. احاديث  و فتاوا نشان  مى دهد كه  كليه  ساكنان  
يك  دهكده  نسبت  به  فردى  كه  از گرسنگى  مى ميرد، مسئوليت  دارند. 
در حقيقت، اين  مسئوليت  هر نوع  مرگ  و هر گونه  زيان  و آسيبى  را نيز 
در بر مى گيرد. در روايت  آمده  است  كه  «اهل  دهكده  از ذمه  خداوند و 

٣. مسئوليت هاى  فردى  و اجتماعى  
در تحقق  عدالت  اجتماعى 
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حق  ديگران  و به ويژه  نزديكان  بينجامد، چنان  كه  غالباً  هنگام  زياده روىِ  
انسان  در بذل  و بخشش  پيش  مى آيد. شايد از همين  رو است  كه  آيه  كريمه  

مى فرمايد: 

 ً و ال تَجَعل  يَدََ  مَغلولَهً  اًلى  عُنُقَِ  و ال تَبُسط ها ُكلَّ  البَسطِ  فَتَقعُدَ  مَلوماً  مَحسورا
اسرأ / (٢٩)

دست  خويش  را نه  از روى  خست  به  گردن  ببند و نه  به  سخاوت  يكباره  
بگشاى  كه  در هر دو حال  مالمت زده  و حسرت خورده  بنشينى. 

  ج. اَبعادِ  عدالت  اقتصادى  و اجتماعى  و راه هاى  تحقق  آن. در برشمردنِ  
ابعادِ  انسانىِ  عدالتِ  اقتصادى  و اجتماعىِ  اسالم، ناگزير، به  جنبه  فنى  كه  
در خالل  كنفرانس  مورد توجه  قرار گرفته  است، به  طور گذرا و براى  
تكميلِ  صورتِ  بحث، اشاره  مى كنيم. تحريم  ربا روشن  مى دارد كه  شريعت  
اسالم  نمى خواهد سرمايه  به تنهايى  و بدون  كار و تالش  افزايش  يابد و 
براى  صاحبش  سودآور گردد. همين  طور آنچه  در فقه  اسالمى  درباره  
درست  نبودنِ  تعيين  سهمى  براى  ابزار توليد آمده  دليل  بر اين  است  كه  
ابزارِ  توليد نمى تواند در سود و منافع  شريك  باشد، اما كار، كه  در اسالم  
برترين  عنصر از عناصرِ  توليد است، حق  دارد كه، فارغ  از زيان، در منافع  
سهيم  گردد. همچنين  كارگر حق  دارد مبلغ  معينى، بدون  ريسك پذيرى، 

دريافت  دارد. اين  همان  چيزى  است  كه  اجرت  و مزد كار مى ناميم. 
تفكر و تأمل  بيشتر در احاديث  زكات  و آنچه  از امامان  اهل  بيت  و از 
فقهاى  پيشين  وارد شده  است، بُعد تازه اى  به  مسئله  عدالت  مى دهد و به  
روشنى  و صراحت  به  بيمه  افراد فقير، كه  عبارت  از تأمين  نيازهاى  افراد 
تهيدست  از طرف  جامعه  باشد، توصيه  مى كند. البته  نه  آن  فقر و تهيدستى  
كه  نتيجه  سستى  و بطالت  باشد. همچنين  اسالم  بيمه هاى  دوران  كهن سالى  
و كودكى  و بيمارى  را، به ويژه  حوادث  و پيش آمدهاى  ناگهانى  همچون  
هزينه هاى  مسافرانِ  نيازمند و وامداران  و دربندماندگان  و هرآنچه  در 
راه  خدا باشد، الزم  مى داند. مسئوليتِ  بيمه هاى  اجتماعى، در حقيقت، 
همان  مسئوليتِ  كاملِ  جامعه  اسالمى  در شرايطِ  دشوار اجتماعى  است، خواه  
اين  شرايط  دائم  باشد مانندِ  پيرى  و ناتوانىِ  ناشى  از نقص  عضو، يا بر اثرِ  

حوادث  ناگهانى  و در كوتاه مدت  به  وجود آيد. 

جدائىِ  اصلِ  عدالتِ  اقتصادى  و اجتماعى  از ايدئولوژىِ  اسالمى، كه  خود  
گوشه اى  از فاجعه  جدايى  عقيده  از شريعت  است  و گروههاى  مختلِف  
مسلمان  آن  را پذيرفته اند، باعث  گرديده  است  كه  عدالت  ژرفا و كليت  و 

استمرارِ  خود را از دست  بدهد، به  
طورى  كه  امروز عدالتِ  اقتصادى  
مسئله   يك   صورت   به   اجتماعى   و 
اجتماعىِ  محض  و موضوعِ  سياسىِ  

خالص  درآمده  است. 

اين  نوع  عقيده  اسالمى، مجرد از 
نتايج  اجتماعى، نزد اغلب  مسلمانان  
به  صورت  احساسى  ذهنى  درآمده  
كه  نه  بر زندگى  آنان  اثر مى گذارد 
نه  بر رفتار فردى  و اجتماعى  آنان. 
برخى   تصورِ   در  اين  گونه  عقايد، 
شده   قرين   عبادت   با  مسلمان ها، 
پيوند  تنظيم   براى   هم   آن   است، 
براى   و  آفريدگارش،  و  انسان  
آسان  نمودن  سفرِ  مرگ، و ديگر 

هيچ. 

به  درستى  نمى دانيم  كه  اين  توطئه  
از چه  هنگام  پديد آمده  است. آيا 
توسطِ  دوست  جاهل  و نادان  انجام  
ولى   كمين؟  در  دشمنِ   يا  گرفته  
مسلم  است  كه  اين  شيوه  تفكر  پيش  
فكرى   متقابلِ   تأثيرِ   و  ارتباط   از 
بوده   اسالم   دنياى   و  اروپا  مى ان  
است  و پس  از اين  ارتباط  به  شكلِ  
به   نموده،  بروز  مؤ ثرى   و  روشن  
طورى  كه  به  صورت  مكتبى  حاكم  

بر امت  مسلمان  درآمده  است. 

مساجد  و  معابد  در  تنها  خداوند 
و در روزهاى  جمعه  و ماه  رمضان  
تنها در  ايمان   پرستش  مى شود. و 
شرايط  سخت  و دشوار انسان  بازتاب  
ناكامى،  مرض،  هنگامِ   در  دارد؛ 
در  نه   پيرى؛  و  فقر  شكست، 

 گسست  عدالت  اقتصادى  و اجتماعى  از ايدئولوژى  اسالمى 
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ُ  الَغنىُّ   يَبَخل  فاًنَّما يَبَخلُ  َعن  نَفِسه  و ا
و أنتُمُ  الفَُقرأُ  و اًن  تتََولَّوا يَستَبِدل  
قَوماً  غيَرُكم  ثُمَّ  ال يكونوا أمثالَُكم  

(محمد / ٣٨) 
دعوت   را  شما  كه   باشيد  آگاه  
مى كند تا در راه  خدا انفاق  كنيد. 
بعضى  از شما بخل  مى ورزند؛ و هر 
كس  كه  بخل  ورَزد در حق  خود 
بخل  ورزيده  است. زيرا خدا بى نياز 
است  و شما نيازمنديد. و اگر روى  
برتابيد به  جاى  شما مردمى  ديگر 
آَرد كه  هرگز همسان  شما نباشند. 

و ما تُنفِقوا مِن  خيرٍ  يَُوفَّ  اًليُكم  و 
أنتُم  ال تُظلَمونَ  (بقره  / ٢٧٢) 

و هرچه  انفاق  كنيد پاداش  آن  به  
شما مى رسد و بر شما ستم  نخواهد 

رفت. 

تُلقوا  ال  و    ِ ا سبيلِ   فى   أنفِقوا  و 
بأيديُكم  اًلى  التَّهلَُكهِ  (بقره  / ١٩٥) 
در راه  خدا انفاق  كنيد و خويشتن  
هالكت   به   خويش   دست   به   را 

مى ندازيد. 

  ب. انفاق  در مفهوم  قرآنى. هر كه  
بينديشد،  انفاق   كريمه   آيات   در 
به   انفاق،  كه   درمى يابد  به خوبى  
مفهوِم  قرآنىِ  آن، مشاركت  دادنِ  
آنچه   در  است   ديگران   كاملِ  
از مال  و فكر و كوشش   خداوند 
است.  بخشيده   انسان   به   مبارزه   و 
آيات   اين   در  درنگ   و  تفكر 
روشن  مى سازد كه  بازگشت  نتيجه  
خير به  انفاق  كننده  و دورىِ  او از 
ظلم  و هالكت  تنها منحصر به  جزاى  

الهى  كه  در قيامت  عايد انسان  مى شود نيست، بلكه  نتايجِ  اجتماعيى  كه  از 
فعاليت هاى  انسان  برمى آيد نيز جزاى  عمل  به  حساب  مى آيد. اين  پاداش، 
پاداش   و  ادنى »  به  «جزاى   است، در قرآن   اخروى   پاداش   از  كه  پيش  
آخرت  به  «جزاى  اوفى » ياد شده  است. كوتاه  سخن  اينكه  فرد يا گروهى  
كه  براى  ايجاد فرصت هاى  مناسب  زندگى  براى  ديگران  كوشش  مى كند، 
در حقيقت، خيرخواهى  و نيك فرجامى  را براى  خويش  به  ارمغان  مى آورد 
و خطر ستم  و هالكت  و نيستى  را از خود دور مى سازد. امروزه  پيامدهاى  

مثبت  و نتايج  اجتماعى  چنين  رويكردى  كامًال  روشن  و آشكار است. 

آيه  اخير در سياقِ  آياتِ  جهاد آمده  است. پس  مى انِ  انفاقِ  جان  كه  به  
شهادت  مى انجامد و به  هالكت  نينداختن  نفس  كه  از سركشى  و طغيان  
دشمن  يا از ظلم  خودكامگان  سرچشمه  مى گيرد، هماهنگى  كامل  وجود 
دارد و بدين  ترتيب  شبهه  موجود در مورد معناى  آيه  كريمه  زدوده  

مى شود. 

ويژگى  ديگر عدالت  اقتصادى  و اجتماعى  در مكتب  اسالم  اين  است  كه  
به  حد  محدود  تحقق  آن  در جوامع   دارد و  متفاوتى   عدالت  درجات  
خاصى  نيست، بلكه  مانند بسيارى  از هدف هاى  دينى  بيكران  و نامتناهى  
است. اين  بدان  جهت  است  كه  عدالت  وسيله اى  براى  امكان  بخشيدن  به  
تكامل  انسان  است، نه  آنكه  خود  هدفى  باشد كه  كوشِش  عدالت خواهى  

در نخستين  مرحله  آن  توقف  كند. 

نتيجه  چنين  بينشى  آن  است  كه  عدالت  با قدرى  احساسِ  فردى  آغاز 
مى شود و سپس  رشد مى كند و از يك  سو به  كوشش  روزافزونِ  فرد تبديل  
مى گردد و از سوى  ديگر گروه  را كه  دولتِ  ملى  مظهرِ  آن  است  در بر 
مى گيرد. آنگاه  عدالت  با دو بُعد گسترش  مى يابد؛ از يك  سو رفته رفته  همه  
افراد جامعه  را در بر مى گيرد و از سوى  ديگر عمق  پيدا مى كند. زيرا، 
همان  طورى  كه  حِس  عدالت خواهى  رفته رفته  به  صورتِ  كوشِش  پى گير 
و مستمر درمى آيد، تحقق  بخشيدن  به  حد اقلِ  عدالت، مراتبِ  ديگرى  از 
عدالت  را فراهم  مى كند. اين  جريان  تا آنجا ادامه  مى يابد كه  به  برابرى  

بين  افراد جامعه  مى رسد. 

سپس  مرحله  تكافل  و همبستگى  و فداكارى  فرا مى رسد، آنگاه  از اين  
مراحل  هم  مى گذرد و به  صورت  ايثار و ازخودگذشتگى  جلوه  مى كند. 

البته  بايد توجه  داشت  كه  سيرِ  ازخودگذشتگى  نبايد به  فراموش  كردنِ  

نشريه تلنگر بسيج دانشجويى دانشگاه سمنان
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پيامبرش  دور و بيگانه اند»، زيرا آنان  در امانتِ  پروردگار خيانت  كرده  
و عهد و پيمان  خداوند را شكسته اند، چون  مسئوليت هايشان  را در برابر 

فرد مزبور انجام  نداده اند. 
آنچه  از مسئوليت هاى  جامعه  روستايى  در برابر فرد گفته  مى شود عيناً  در 
مورد جامعه  شهرى  و مناطق  و سرزمين هايى  كه  مردم  در آن ها تشكلى  

يكپارچه  دارند، صدق  مى كند. 

حضرت  على (ع ) با تعجب  و استنكار از خود مى پرسد: «آيا من  سير بخوابم  
دوخته  و جگرهايى   به  پشت   از گرسنگى   باشد  شكم هايى   پيرامونم   و 

سوخته؟»     

  ج. مسئوليت هاى  متقابل. افراد جامعه  نيز نسبت  به  يكديگر مسئوليت هاى  
افراد جامعه، همه، پيكره   از ديدگاه  قرآن  و روايات،  دارند.  متقابلى  
به  درد آوَرد روزگار، دگر  واحدى  را تشكيل  مى دهند. «چو عضوى  
عضو ها را نماند قرار» دارايى ها و جان ها و پيمان هاى  مردم  از آنِ  تمامى  
افراد جامعه  شمرده  شده  است. اين  بُعدِ  ديگرى  است  كه  پرتوِ  تازه اى  بر 

جامعه  و تكوين  آن  مى اندازد و از آيات  كريمه  ذيل  برمى آيد: 

ال تَأُكلوا أموالَُكم  بَينَُكم  بِالباِطلِ  (بقره  / ١٨٨) 

اموال  يكديگر را به  ناشايست  مخوريد. 

دقت  كنيد: مال  هر فرد را براى  ديگرى  مال  خود او شمرده  است! 

و ال يَغتَب  بَعُضُكم  بِعضاً  (حجرات  / ١٢) 

و از يكديگر غيبت  مكنيد. 

هر فرد  برخى  يعنى  قطعه اى  از ديگرى  شناخته  شده  است. 

بَعُضُكم  مِن  بَعض  آل  عمران  / (١٩٥)

همه  از يكديگريد. 

  الف. انفاق  و بخشش. در جاى جاىِ  
بر  عدالت   كه   جامعه اى   به   قرآن  
اين   نتايج   به   و  است،  حاكم   آن  
عدالت  و همچنين  خطرهايى  كه  در 
متوجه   آن   نيافتنِ   تحقق   صورت  
جامعه  خواهد شد، اشاره  مى شود. 
زيرا عدالت  به  همه  اين  امكان  را 
مى دهد كه  با كوشش هاى  سازنده  
را  همگان   خود  كمك هاى   و 
بهره مند سازند و پيامدهاى  شايسته  
عدالت  به  همه  بازگردد، در صورتى  
كه  نبود عدالت  در جامعه  به  طور 
بخش   محروميت   موجب   قطع  
بزرگى  از جامعه  از برخى  حقوقش  
همچنين   مى شود،  آن   همه   از  يا 
همه   يا  برخى   شدنِ   تباه   باعث  
استعداد ها و كاهِش  كارايىِ  جامعه  
محروميت   خود  اين   مى گردد. 
كل   بلكه   و  جامعه   افراد  عمومى  
جامعه  را سبب  مى شود، بگذريم  از 
بيمارى ها و خطرهايى  كه  دامنگيرِ  
بلكه   محروم   گروه هاى   نه تن ها 
پيامدهاى   مانند  مى شود،  همه  
سوءِ  تغذيه  و فراهم  نبودن  شرايط  
زندگى  سالم  و همچنين  خطرهاى  
را  محرومان   درونِ   كه   ديگرى  
مى خورد و ادامه  آن ها به  بحران ها 
در  نابسامانى هايى   و  انفجار ها  و 
جوامع  مى انجامد. حال  به  برخى  از 

آيات  قرآن  كريم  مى پردازيم: 

فى   لِتُنفِقوا  تُدَعونَ   هؤُ ألِ   أنتُم    ها 
مَن   و  يَبَخلُ   مَن   فَِمنُكم     ِ ا َسبيلِ  

 ٤. شيوه هاى  تحقُّقِ  عدالت 
اقتصادى  و اجتماعى 


