
 

 

 راه کارهای اصالحی جامعه در اسالم

 "فایق "منهاج اهلل :گارندهن                                                                                                                                                                         

، یوکجرر انحراف و پرتگاهدیگر در  یکی در جستجوی اصالح وانسان دو مسیر را دنبال می کند  ،کنونی معه تعریف شدهجا در
ک درد سرر در کل دولت ها به ی جامعه، حکومت و افرادبرای  خاطر انحراف دگی بشر سابقه دیرنه دارد، از ایناین انحراف در زن

ی را آسیب های هنگفت و ماعی بودهتداب ناهنجاری های اجگرتبدیل شده اند، جامعه بشری همواره شاهد فرو رفتن افرادی در 
ی را روی یابرنامه هر، تجربه نینی را برای اصالح این پدیده از باب تخصص و، هرجامعه قواافراد آن وارد کرده است ای جامعه وبر

را  اسرال دیرن  امرا مسرامانانجامعه شناسی،  ه کار روانشناسی وبرخی طرح قانونی بیان کرده اند، برخی را ،دست گرفته اند
 .ادندقرار د قانون و دستور العمل خویشقرار دانسته، مسیر اصالح  راه حل انحراف و ،آسمانیمنزَّلِ وحی بعنوان یک کتاب 

 اتما  حجت عذاب نمری کنرد. خداونرد متعرال مری یا هیچ امتی را بدون بیان و سنت الهی همین است که اهلل متعال کسی و
 ١٥اإلسراء:  چەئ  ى ائ  ائ  ەئ ى چ  د:نفرمای

 ز آغرازا . انبیاء( روان سازیمبرای آنان مبعوث و) ، مگر این که پیغمبری( مجازات نخواهیم کردو قومی را ) هیچ شخصو ما
ی هنمرایتبایغ دین آمدند تا امرت را را همچنان پیامبران الهی برای هدایت، دعوت و و .برای هدایت بشر مبعوث شده اند بعثت

   ڍ  ڌ   ڍڇ  ڇ   ڇ چ  چ  چ  چ  ڇ چ  د:نتفکیک ببخشند از این جهت اهلل متعال می گویهابدی  ، مرد  خوبی ها را ازهدمون

 ٦٧املائدة:  چڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ
نه خوف مال و بدون هیچ گو) به تما  و کوی پروردگارت بر تو نازل شده است( هر آنچه از س، محمّد مصطفی!) خداای فرستاده

شران را و ای )، رسالت خدا را) بره مررد ( نرسرانده ایو اگر چنین نکنی ،(دعوت کن) و آنان را بدان رسان( بمرد ، به و هراسی
 .مار است، کتمان کلّ بشجانب تو ، و کتمان جزء ازیع اوامر و احکا  بر عهده تو است. چرا که تبایغ جمبدان فرا نخوانده ای
ع هرر ان و در جمآشکارا برای امت رساندند، مکافیت و وجیبه مصاحان و دعوتگر   دین را بصورت واضح وپیامبران الهی پیغا
 ندگی خرویش راانسانها در پرتوی تعالیم اسالمی ز پیا  های الهی را به مرد  برسانند تا ابهامی باقی نماند و فرد جامعه است که

 کجروی بچرخانند. در مسیر اصالح نه در راه انحراف و
 :تثقیف و تقویت ایمان

 اف و، در برابرر انحرربا تهدید و تطمیع دشمنان دیرن اسرتفاده اعیمری کررد هتقویت ایمان، عامل است باید ازآن برای مقابا
خرال  ا زیبا است، جوارح انسان نمایانگر رفترار حسرنه و این ایمان با عمل رشد می کند و یمان را قوی ساخت وکجروی باید ا
 عالی میباشد.

ا ی فراوانی دارد و هم ضرورت شدیدی، تا از یک سرو اسرباب و عوامرل تقویرت ایمران راپرداختن به این موضوع، هم فایده 
 م در آخرتههم در دنیا و  نده، در ایمان است و درجات بندهبشناسیم و از سوی دیگر، آن ها را در خود مهیا کنیم؛ زیرا کمال ب

اسرباب  به وسیاه ی ایمان، باال می رود و سبب هر خیری در دنیا و آخرت، همین ایمان است. قوت ایمان، بدین بستگی دارد که
اسرت و  برای هر هدف و خواسته ای، سبب و راهی برای رسیدن به آن قرار داده tو زمینه های مؤمن شدن را بشناسیم. اهلل

ب تقویت یکی از اسبا .برای بندگانش می باشدعز وجل اهلل  یترین و جامع ترین خواسته و مهم  از آن جا که ایمان، بزرگ ترین
 ایمان، شناخت محاسن و خوبی های دین می باشد؛ زیرا دین اسال ، سراسر نیکوست و عقایدش، صحیح ترین و راست تررین و
 وسودمندترین عقاید است. هم چنین اخالقش، پسندیده ترین و زیباترین اخال  می باشد. اعمال و احکرامش نیرز نیکروترین 

ش او د و آن را پریسرازرا در قاب بنرده، آراسرته مری  ایمان  است. با این نگرش خوب، اهلل عز وجل امیانه ترین اعمال و احک
 [304 ص/صالبی  -ایمان به اهلل ] .محبوب می گرداند؛ همان طور که با این کار بر بهترین بندگانش منت نهاده است

 ٧احلجرات:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  :می فرماید چنانچه اهلل متعال

 .اما خداوند ایمان را در نیرتان گرامی داشته است و آن را در دلهایتان آراسته است ترجمه:
، آگراهی یرافتن از تالوت و خواندن قرآن و تفکر در معانی و احکا  آن، مطالعه سنت پیامبریکی دیگری از راه تقویت ایمان 

ل اعتقادی. احساس قابی بره عیمرت یبه آیات و احادیث و مسا یمقتضای آن و التزا  عقیدتی و عماتفاصیل شریعت، عمل به 



 

 

خداوند، یادآوری روز قیامت و حساب و پاداش و عقاب و سختی های آن، همنشینی با انسان های صالح و نیک؛ و دوری از اهل 
 [5/173فتاوی عاماء بادالحرا  ترجمه کتاب  ] شرّ و فساد، ایمان تقویت می شود.

 متقاعرد از مزایای درسرت دیرن آگراهی داده،بعد از بعثتش در مکه پیوسته تالش می ورزید تامرد  را  رسول معیم اسال 
 کرر پیرامبر اآخرت می باشد، سعادت  واین باور برای مصالح دنیا  وبسازد که پیامش پیا  آسمانی، خودش پیامبر الهی است 

درسرتی  و یخروببپیا  اصرالحی دیرن را  اسال  دعوت کند وتا مرد  را به فرستاد بطرف مدینه را  حضرت مصعب بن عمیر
 .پیا  دین آگاه نماید مرد  را از حقائق و و معرفی کند

وب خر کردنرددریافرت مری شد و صحابه آنررا  نازل میکه  کریم از قرآنی آیتبه یاران خود یاد می داد که هر  اکر  پیامبر
ی م یاران خود برای صحابه و ،شد به دین اسال  مشرف میو هر گاه شخصی  ردندکمیو به آن عمل می کردند ، حفظ میخواندند

  .طربانی «عّلموا أخاکم القرآن » فرمود:

 رد وفره باعث اصرالح ای قرآنی است که تربیتی انسان آموزه چونکه مرجع اساسی !برای برادر خود قرآن را یاد بدهید ترجمه:
 کرده است. بزرگ نیز نصیب در بدل برای ایشان پاداش جامعه می گردد و

خداوند  که انسان حقیقتش را آشکارا به چشم نمی بیند اما ،جامعه  است از وفا  نیا  اصالح فرد در یسالمتی که بخش صفا و
  ٧١٢األنعام:  چڎ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڇچ  چ  ڇ    ڇ  ڇچ  :میفرماید بس بزرگ برای این گروه نصیب کرده ومقا  

سراحت آن  اندوه بره بوده و غم و هااست و زدوده از آفات و بال ی) بهشتپندپذیر و بیدارند( دارالسال  است که) که برای آنان
، سرپرست و ) در دنیا( انجا  می داده اندو خداوند به سبب کاری که ی گیرد،از سوی پروردگارشان بدیشان تعاّق م (راه ندارد و

 .یاور آنان است
 ٢٥ ونس:ي چحئ   مئ  ىئ   يئ  جبچ  بهشت دعوت می کند.به را خداوند انسانها  و
 .( به سرای امن و امان و آرامش و اطمینان دعوت می کند، یعنی) انسان را به بهشتخداوند ترجمه: 

 جامعه در ایجاد زمینه اشتغال

 نیراز زر اشغل او هر قرد مورد نیاز جامعه، راه رسیدن به موقعیت اجتماعی یک فرد مسامان می باشد و اشتغال به کار مفید و
همچنران زمینره جاروگیری از  عزت مسامانان مری گرردد، و آزادی و استقالل و کم کند، موجب تقویت و های جامعه بکاهد و

عرث بری روزگراری خرودش با ، زمانکه شخص بیکار و بیروزگار بود، این بیکاری ویتواندهنجاریهای اجتماعی شده منا مفاسد و
امعره ج ی جبران ناپذیر برای جامعه مسامانان قرار می گیرد، همین فرد بیکار مشکالت فرراوان را درضررو زیان ها خسارات و
مررد  در  یاران را تشویق به کار کردن مینمود تاپیوسته  نیم سالم جامعه می گردد. رسول گرامی سبب اخالل و ببار آورده و

 عزت زندگی کنند.
ارنرد ترا داست، برای کسانیکه توانائی بکار زمینه های اشتغال زائی  وایجاد کار  ی اسالم هایکشور و ها از وظایف دولت یکی

. و شرفیاب شد و تقاضای مساعدت نمرود سال . مرد بیکاری بحضور پیامبر ادر تشویش نباشند پریشان ومسامانان در جهان 
 »رمرود: فچون آن مرد سالم و توانا بود، پیامبر روشن ضمیر اسال  تبر و ریسمانی بعنوان مساعدت و رهنمائی بوی سپرد و امر 

ر بینران اهممکن است بعضی ظر« برو از بیابان هیز  بیاور و در بازار بفروش، و زندگی خود را تأمین و نتیجه را بمن گذارش بده
اری این عمل را یک موضوع فردی و خصوصی بدانند و چنین پندارند که داللت بر مقصود ما نردارد و نمیتروان آن را قرانون ک

ل مری دهرد، در صرورتی کره امرروز گرفت، بخصوص که حقیقت قضیه را یک تبر و یک رشته ریسمان و یک مرد بیکار تشکی
ی پهرن گ جهان استوار است، و با وجود این میایونها کارگر بیکار در این دنیرال زندگی بر اساس گردش کارخانه های بزریوسا

رآورد برکیل یافته، براز هرم از دشت سرگردانند. و در مقابل این گروه دولت هائی با نیم مخصوص و با برنامه های گوناگون تش
 [164 /1اسال  و نابسامانی های روشنفکران ] ل کار و تأمین زندگی بیکاران عاجز مانده اند. یوسا

ار بره مرا را بره انجرا  کر . چون پیامبرانجا  دهدبا جدیت و درستی  آن رافرد مسامان وظیفه دارد که آنچه بر عهده دارد 
 در آن امر می فرماید. به همین نحو شخصی که تحصیل عام می نماید بایرد در مطالعره ی خرود یبهترین نحو و صحت و درست

 ابد.بکوشد چون عهده دار این وظیفه می باشد و باید آن را به بهترین وجه به انجا  رساند تا به موفقیت و برتری دست ی



 

 

ِِ الَّاتاعَ »  د:نرمی فرمای کر کار کردن دست نمی کشد، رسول ا فرد مسامان تحت هر شرایطی که باشد از تدِم ْم ة  ِإْن قَاَمت ََ  َوبِيَتِد َأ
َََّتا يَتْغِرَسَها فَتْلَيْفَعلْ ، فَِإْن َفَِّيَلة    [12981امحد َديث  مَّند ]«  اْسَتطَاَع َأْن اَل يَتق وَم 

 غررس چنانچه تا قبل از برپایی قیامت توانستید آن را یی در دست داشتید تا غرسش نماییداگر قیامت برپاشد و شاخه خرما
 کنید، حتماً آن را غرس نمایید!

ا  هرا وظیفه وجیبه نیر باطل آفریده نشده است باکه برای زمینه های کاری تالش باید کرد و ن در دنیا عاطل وانسان مساما
زت نفس زمینه های شغای ایجاد نماید تا باشد که انسان از پریشان حالی بیرون شده در یک ع فرصت ها و ،تباعاست که برای ا

 جامعه قرار گیرد. برای اصالح فرد ودرست زندگی کرده راه 
 مکافات( ) مجازات وانین الهیتطبیق قو

، از وظیفه حکومت اسرالمی اسرت حیاتی ترین مسائل اجتماعی و الهی یکی از ضروری ترین و حدود اجرایجامعه انسانی  در
ین را هرم اما ا تضمین کننده آن جامعه نخواهد بود. آن امکان پذیر نبوده وبدون تطبیق قوانین الهی بقای جامعه بخاطر اصالح 

چون تطبیرق قروانین  شخصیت انسان نیست. نشان ساخت که اجرای حدود الهی به هیچ وجه زیرپای گذاشتن کرامت وخاطر 
  را مرورد یا آبروی مررد حدود اهلل برکسانی اجرا می گردد که جان، مال، و اساسی دارد، زیرا الهی در اصالح جامعه نقش مهم و

پرا  حکرم  برده و ده ها پریشانی دیگر را بر جامعه انتقال میدهد. بدین اسراس اهلل بین ازنیم جامعه را  تهدید قرار میدهند و
 ١٧٩لبقرة: ا چۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆۆ  چ  می فرماید: زندگی خوانده است و و« حیات »قصاص را در جامعه

ر ددقائق و نکرراتی کره ای صاحبان خرد برای شما در قصاص حیات و زندگی است ) بنابر مصاحت و فاسفه ای کره در آن، و 
پیشره  اخونریزی بپرهیزید و( باشد که تقواحکا  است. این است کره قانون قصاص را برای شما وضع کردیم تا از تجاوز و  ههم

 کنید.
عقل ت، قصاص برای ذاتاً حیات است ... از این گذشتهباکه قاص  . ها نیست، یا سیراب نمودن عطش کرینه قصاص انتقا  نیست

نها ن آچنین فریضه ای، و شر  داشتن و ترس برداشتن دلها از خدا و به جوش و خروش افتاد هفاسف هو اندیشیدن دربارو تدبر 
 .و پرهیزگاری است ادر راه تقو

ت حیاتی که نهفته در قصاص است از همان لحیه ای نمودار می گردد که از جنایت جانیان پیشگیری می شود و می تروان گفر
حیرات  هجنایت زمانی که جنایت می خواهد در آن سر برآورد و آغاز شود، زندگی برمری دمرد و سرچشرم که به جاوگیری از

ن ، کسی که باور دارد که زندگی خود را بهای زندگی کسی می کند که کشته می شود و خونش در پای خوبیرون می جوشد. چه
 [2/50تفَّری فی ظالل القرآن ] گا  بردارد.او می شود، چنین کسی را سزد که تأنّی کند و بیندیشد که عاقالنه 

 یانزمر ،و ایرناهمیت میدهرد زندگی انسان ها نیز های ، بر پیشرفت ی و نیم واصالح جامعهاسال  عالوه بر محافیت از زندگ
 او همراه باشد.اعتقاد صحیح با  فرد ودر درون  واصالح. بدست می آید که جاو هر نوع فساد، تبهکاری گرفته شود

ل، های امروزی نشان دهنده آنست که عد  اجرای حدود الهی چقدر بهای را در جامعه در قبال دارد، مصرف گرزاف پرو تجربه
 گردیده است.جامعه  ماعی که باعث درد سر برای افرادترس، تشویش، رُعب ظام وبی عدالتی های اجت

خبرار نیا  اجتمراع، بررای انسرانها ا کرامت انسان و نیم اجتماع وحفظ آبرو، حثییت و بخاطر تطبیق حدوود الهی و پیامبر
 [1927سنن الرتمذی َديث مشاره  ] «دمه ماله و مل املَّلم على املَّلم َرام عرضه و » کرده می فرماید.

 .جان و مال و ناموس و آبروی هر مسامان بر همه مسامین حرا  است
کنرد، نتعردی  نمایند، کسی باالی دیگر از باب برتری تجراوز ووار زندگی  این سنت الهی است که انسانها در پهاوی هم برادر

ای راهنمائی هر ین ارشادات واما در صورت عد  تمکین به ا محفوظ باشد و حتی خون انسان مصئون و عزت و شرف، مال، آبرو،
 ود.سودمند، راه کاری اصالحی تطبیق حدود است که باید از طرف حاکم نیا  اسالمی بر منصه اجرا گذاشته ش

 تطبیق حدود اهلل راه کار اصالحی

این قضریه  وبود،  ی شدهدزدمرتکب موضوع قطع دست زنی از قبیاه مخزومی که  در اکر پیامبر  همسر صدیقه ةعایش
، که حدود الهی باالیش تطبیق نشود که مایه شر  برای خانواده به اصطالح خودشان اشراف زاده بودمهم بود  یبرای قریش خیا



 

 

سفارش کند. بره ایرن توافرق  گفتند چه کسی جرأت دارد در این مورد پیش پیغمبر جستجوی سفارش گر بیرون شدند ودر 
حضرت اسرامه برن زیرد محبوب پیغمبر خدا است،  زید که عزیز و بن  هیچ کسی چنین جرأت را ندارد مگر اسامه رسیدند که 

تد وِد  » میگویرد. پیشنهاد اسامه نا راحت می شود واز این  پیامبر قضیه را نزد پیامبر باز گو می کند و  َ تدِّ ِمتْن  ََ تَف   ِ   ْْ اي أستامه َأَت
َا َأْهَلَك الاِذيَن قَتْبَلك ْم َأَّنا ْم َمان وا ِإَذا َسَرَق ِفيِهْم ال ، ُث ا قَاَم فَاْخَتَطَب ُث ا قَاَل ِإَّنا الضاتِعيف  َأقَتام وا َعَلْيتِه احْلَتدا َواْا  اَّللِا لَتْو َأنا فَاِطَمتَة ِإَذا َستَرَق ِفتيِهْم  ْارِيف  تَترَم وه  وَ اَّللِا

ِ  َيَدَها ِْ َلَقَطْع َِ ُم َماِد َسَرَق  [متفق عليه ] « بِْن
ه اجرا نشود؟! سپس باند شد و خطبی که حد شرعی و می خواه یکنیحدود خدا شفاعت م هء اجرای حدی ازای اسامه، در بار

ا رها می رفرمود: مات های پیش از شما به خاطر این به هالکت رسیدند که هرگاه یکی از اشراف دزدی می کرد او  ای را خواند و
ا ررا مجازات می نمودند. قسم به خدا اگر فاطمه دختر محمد دزدی کنرد دسرتش  اگر یکنفر ضعیف دزدی می کرد او کردند، و

 .قطع خواهم کرد
ه باالی وی تطبیق می کنم حتی چنین نفرمود کررا حدود اهلل که مثال می زند را  جگر گوشه اش فاطمه پیامبر محبوب
سرمان می کنم، این همان عدالت اصالحی است که نیا  آ که می گوید خود  این حکم را اجرایا امر می کنم با دستور میدهم و

 محفوظ است. و زمین، برپایه آن استوار و
 سوگند می خورد که مجازات شرعی را برهر کسی که باشد، اجرا می نماید هرچنرد بردختررش بینیم که پیغمبر اکنون، می

باشد، به راستی این حقیقتی است که هیچ شک و شبهه ای درآن نیست؛ چون هر وقت قانون در مورد قوی وضرعیف بره طرور 
 ویف مورد تجاوز قوی قرار می گیررد تشویق قوی برای تجاوز به حقو  ضعیف می شود، ضع یکسان اجرا نشود، باعث تحریک و

دن را تمر مرج هائی است که اساس پیشرفت و هرج و ها و یاین امر یکی از عوامل بی نیم امان بسرخواهد برد، و قوی در امن و
 .[40  /نیا  سیاسی اسال  ]از بین می برد. 

 برای اصالحراه کاری  ،عدالت عمر

ای  آمده و گفت: یا امیرالمؤمنین، من با پسر عمرو بن عاص والی مصر مسرابقه ز اهل مصر نزد حضرت عمر بن خطابمردی ا
 »نوشرت:  داده و از او برد  و او مرا با شالقش زده و به من گفت: من فرزند دو بزرگوار هستم! عمر بن خطاب به عمرو بن عراص

ا بره ربن خطاب شال   مردو حاضر گشتند، ع آنزمانیکه «. وقتی نامه ی مرا دریافت نمودی همراه با پسرت در اینجا حاضر شو
 [221 /اخال  اسالمی ] «.اکنون این فرزند دو بزرگوار را بزن! »آن مرد مصری داد تا فرزند عمرو بن عاص را بزند و گفت: 

می اسرالمدیران نیا  هرای  گردانندگان و دین اسال  جامه عمل بپوشد، حکا ،حکیمانه اصالحی  این روش های اعتدالی واگر 
خالها  و، خود کامه گی ها منهد  سازنداست را انسان را به آن عیار کنند، خواهشات نفسانی که بزرگترین بت های درونی  خود
همانند گررگ هرای درنرده بره  آرامش زیست نموده ویک مرد  مان در  کشور های اسالمی بخصوص ماک، مات و کنند، پُر را 

 بود.دنبال پوست کندن دیگران نخواهند 
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