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  چکیده

هایی  ها نشان دهنده وجود اهرم جامعه حجاز پیش از نزول قرآن، قوانین متعددي داشت که نهادینه بودن آن
هاي  و به تبع آن ضمانتامعه از قانون براي الزام به قانون است. با نزول قرآن و اصالح فرهنگ جامعه، در انگاره ج

اجراي قانون تحول بنیادین صورت گرفت. این پژوهش به شیوه اسنادي و توصیفی ـ تحلیلی با بررسی آیات مرتبط و 
هاي اجراي قانون جامعه عصر نزول، چه  قرآن در روند تغییر ضمانتکتب تاریخی، به این سؤال پاسخ داده است که 

ظور ابتدا از طریق بررسی شرایط اعتقادي و اجتماعی این جامعه، روش و رویکردي داشته است. بدین من
هاي الزام قانون در جامعه جاهلی آشکار گردید.  اهرمبه عنوان » گرایی خرافه«و » طلبی منفعت«، »خواهی امنیت«

زنده « ،»رواج علم و عقالنیت«، »رواج وحدت و برادري«سپس روش قرآن در تغییر انگاره جامعه از قانون از طریق 
هاي اجرایی تشریح  دگردیسی ضمانت به عنوان مبناي» خواهی شکنی و عدالت تتابو«و » سات انسانیکردن احسا

هاي  ضمانت«گیري  جاهلی و شکل هاي اجرایی جامعه ویکرد قرآن در اصالح ماهیت ضمانتشد. در پایان تأثیر ر
  در جامعه اسالمی تبیین گردید.» هاي عمومی ضمانت«و » درونی
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  بیان مساله. 1

در نظر حقوقدانان، قانون عبارت است از نظام الزامی که هر آن به اعضاي گروه تحمیل 
تواند به حیات خود ادامه دهد  ). لذا قانون بدون ضمانت اجرا نمی55شود (لوي برول،  می

ترین رکن قوانین بوده و  هاي اجراي قانون در همه جوامع مهم  ). ضمانت100 علیزاده،(
أَلَم «). وجود آیاتی همچون: 207 بدون آن قانونی اجرایی و نهادینه نخواهد شد (موسوي،

وأَنْزَلْنَا «) و 14، مة(القیا» ةٌ بلِ الْإِنْسانُ علی نَفْسه بصیرَ«)، 14(العلق، » یعلَم بِأَنَّ اللَّه یري
یدشَد أْسب یهف یددهاي قرآن به موضوع  دهد که در آموزه ) نشان می25(الحدید، » الْح

  هاي الزام قانون تصریح شده است. اهرم
هاي فکري آن جامعه  قانون تابعی از زیرساخت  هاي الزام در همه جوامع، نوع اهرم

به منافع شخصی اهمیت ویژه قائل است  اي که در جامعه )؛47- 45است (لوي برول، 
چه جامعه به سمت  ها رواج دارد. ولی هر آور بیرونی مانند انواع جریمه هاي الزام اهرم

هاي اجراي قانون  تکامل انسانی حرکت کند، پذیرش قانون در آن بیشتر شده و ضمانت
به اصالح و تغییر ما با توجه هایی درونی مانند تعهد و وجدان خواهد شد. ا غالباً ضمانت

، روش قرآن در ساخت فکري و ماهیت شرایط فرهنگی جامعه عصر نزول توسط قرآنزیر
هاي اجراي قوانین جامعه چه بوده است؟ قرآن چه رویکرد یا  تغییر ماهیت ضمانت

رویکردهایی اتخاذ نمود که با وجود تعصب جامعه بر قوانین پیشینیان، اصالح و تغییر 
هاي الزام قانون در جامعه پیش از نزول  قرار گرفت؟ شناخت نوع اهرم قوانین مورد پذیرش

اي بر کشف الگوي قرآنی تبدیل  ) و همچنین مقدمه4در واقع شناخت زبان قوم (ابراهیم، 
  هاي اجرایی فطري در جوامع است. آور غیرفطري به ضمانت هاي الزام اهرم

آور عرب پیش  ز قوانین الزامصورت خاص تنها یکی ا جداي از مقاالت متعددي که به
و  1»قانون در حجاز عصر جاهلی«است، مقاله  از اسالم را مورد تحلیل و بررسی قرارداده 

                                                                                                                                        
  .1397حمیدرضا مطهري، مجله سخن،  .1
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مصادیقی از قوانین  1»و رسوم دوره جاهلیت از منظر قرآن و تاریخ نگاهی به آداب «مقاله 
فقه «مقاله اند.  هاي بازدارنده عرب جاهلی را تعریف کرده و توضیح داده و از جمله اهرم

نیز به منابع و مبانی قوانین پیش از اسالم پرداخته است؛ در موضوع قوانین  2»جاهلی
گذاري اسالمی را از بعثت  روند قانون 3»تاریخ التشریع االسالمی«قرآنی نیز کتاب 

مداري در قرآن و  اهمیت قانون و قانون«نامه  پایان تاکنون بررسی کرده و $پیامبر
است. اما در  گیري از آیات قرآن پرداخته به امکان وضع قوانین جامعه با بهره نیز 4»حدیث
هاي الزام قانون در جامعه جاهلی، رویکرد قرآن در تغییر  پس از بررسی اهرمرو  پیشمقاله 

  گردد. مانت هاي اجراي قانون تبیین میانگاره جامعه از قانون و به تبع آن تغییر ض
  

 ن در جامعه جاهلیهاي الزام قانو اهرم. 2

هاي آرمانی  دانشمندان حقوقدان، قوانین یک جامعه را اصوالً یک نظام فکري و ارزش
). در جامعه 47-45دانند (لوي برول،  آن دانسته و اعتقاد افراد جامعه را خالق حقوق می

رغم فقدان حکومت مرکزي، اعتقادات و خصوصیات اخالقی و  پیش از نزول نیز علی
گیري آداب و رسوم و قوانینی شد که افراد براساس آن مورد قضاوت  ر به شکلرفتاري منج

) و در طول ایام متمادي انگاره ایشان از 10/155 علی،؛ جواد53 قرار گرفته (ایزوتسو،
  قانون را تشکیل داد.

است که از انگاره قانون تاثیر اي از قوانین جامعه  هاي الزام قانون نیز زیرشاخه اهرم
د. با بررسی آیات قرآن کریم و مستندات تاریخی، انگاره این جامعه از قانون قابل پذیر می

هاي الزام قانون در آن جامعه نیز قابل تشخیص است. در  دستیابی است و به تبع آن اهرم
ا آیاتی که ) ی50(المائده، » یبغُونَ؟ و منْ اَحسنُ منَ اللّه حکْماً ِهلِیَّةِ اَفَحکْم الْجا«قرآن آیه 
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) یا در مقابل شریعت اسالم 49 و 48(المائده، » حکم اهللا«هوا و هوس ایشان را در مقابل 
دهد، به وجود قوانین از جمله قوانین بازدارنده این جامعه اشاره  ) قرار می18(الجاثیه، 
) و قضاوت 2/73 به معناي منع (احمد بن فارس،» حکم«که در منابع عربی واژه  دارد. چرا

نیز به آیین، هنجار، » قانون«) آمده است و در منابع فارسی و عربی واژه 2/160 رشی،(ق
با واژه » حکم«) وجه اشتراك واژه 25/573ضابطه و قاعده معنا شده است. (فاخوري، 

  دانست که قضاوت جزئی از آن است.» ضابطه زندگی«توان عبارت  را می» قانون«
همیت ویژه به مقاومت ایشان در برابر تغییر، اهمچنین بررسی تعصبات جامعه جاهلی، 

اري ایشان به عهد و پیمان، اي، احساس ناامنی شدید در جامعه، وفاد منافع شخصی و قبیله
ها و سایر خصوصیات اخالقی و رفتاري ایشان، قوانین جامعه جاهلی را مشخص  جریمه
ین جامعه در قالب قانون در اهاي الزام  رساند که اهرم بندي می کند و ما را به این جمع می

 گیرند که در ادامه قرار می» گرایی خرافه«و » طلبی منفعت«، »خواهی امنیت«سه دسته 
  گردد: مستنداتی جهت این ادعا ارائه می

  
 امنیت خواهی. 2-1

عامل در جامعه پیش از اسالم ترس از ناامنی و تالش براي ایجاد و استقرار امنیت، 
کریم شرط امنیت، عدم  از نظر قرآناي از قوانین اجتماعی بود.  مهمی براي رعایت دسته

) و زندگی عرب پیش از اسالم به دلیل تعصب نظام 82وجود ظلم در جامعه است (االنعام، 
و عیاران دائما در معرض  1هایی همچون صعالیک اي، کمبود منابع حیات و وجود گروه قبیله

أَولَم یرَوا أَنَّا «فرماید:  در توصیف این ناامنی می ). قرآن5/253 عبدربه،  ناامنی بود (ابن
نًا وا آمرَملْنَا حعج هِملونْ حم النَّاس تَخَطَّفهمچنین قرآن یکی از دو 67(العنکبوت، » ی (

و  3کند (القریش،  بیان می» امنیت«موهبتی که در آستانه ظهور اسالم به آنان هدیه شد را 
برداشت است. این شرایط باعث شد  آیات وجود ناامنی و تبعات آن قابل ) که از این 4

                                                                                                                                        
  گذراندند. افراد طرد شده از قبائل که زندگی را به راهزنی می .1
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ه به امنیت خواهی عاملی براي التزام به آداب و رسوم و جلوگیري از هرج و مرج گردد ک
  هایی اشاره خواهد شد: نمونه
  

  اي از قوانین ستهگیري و اجراي د امنیت خواهی عامل مستقیم شکل. 2-1-1
ها بود. به عنوان  اي از پیمان دستهلی عاملی مستقیم براي الزام به ناامنی در جامعه جاه

اي یعنی حرام شمردن  ترین قراردادهاي بین قبیله گیري یکی از بزرگ نمونه عامل شکل
نیز از این جمله » حکمیت«جنگ در چهار ماه از سال، ناامنی بود. الزام به پذیرش قانون 

کَم چون کسی را  هاي است؛ مانند اختالف معروف خاندان مضر و ربیعه که براي انتخاب ح
). ناامنی، قبائل ضعیف را ملزم 330از خود قبول نداشتند دست به دامان یمن شدند (سالم، 

اند پایبند باشند. به این  هایی که با قبائل قوي براي حمایت نظامی بسته کرد تا به پیمان
ها بسته شد یا حلف  یش و حبشیرگفتند. حلف احابیش که بین ق  می» حلف«ها  پیمان
، »حق جوار«). همچنین طبق سنت 91 اند (جعفریان، خزاعه با عبدالمطلب از این جمله بنی

فرد اشرافی ملزم بود از فردي که به او پناه آورده حمایت کند. لذا این سنت، اهرمی براي 
  ).169نژاد،  (زرگري آوردندگان و تأمین امنیت ایشان بود الزام اشراف به رعایت حقوق پناه

  
  خواهی ضامن دوام قبیله امنیت. 2-1-2

در جوامع بدوي واحد اجتماعی فرد نیست، قبیله است و امنیت و دوام قبیله هدف همه 
افراد خواهد بود؛ لذا افراد ملزم به رعایت قوانین و مقرراتی هستند تا امنیت قبیله حفظ 

دوام قبیله است که از طریق عدم پایبندي به ترین جرم نیز، تعرض به امنیت و  شود و بزرگ
اهمیت امنیت براي الزام به قانون، زمانی مشخص  ).27 لوي برول،(پذیرد  قوانین صورت می

ترین جرم که تعرض به امنیت قبیله است،  شود که در جامعه جاهلی در کنار بزرگ می
که عرب جاهلی   جاییبزرگ ترین مجازات هم برداشتن چتر امنیت از سر مجرم است. از آن

کرد،  نسبت به اعضاي قبیله خود تعصب داشت و تحت هر شرایطی از ایشان دفاع می
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ترین جریمه نیز، برداشتن چتر حمایتی قبیله از سر مجرم باشد. این  منطقی است که بزرگ
هاي  . در بین جریمه اجرایی شد» سقوط المسئولیه«و » طرد«، »خلع«هدف از طریق سنن 

اي نیز، قصاص قتل، عاملی براي حفظ امنیت و حرمت قبیله و افراد است تا  لهبرون قبی
الدم الیغسل إال «). لذا در جامعه عرب شعار 158جامعه را از فروپاشی حفظ کند (علیزاده، 

). براین 256و  10/252 جزو قوانین قرار گرفت (جوادعلی،» القتل انفى للقتل«و » بالدم
مالك عمل بود، نه » قتل«و » خون«استقرار امنیت قبیله فقط اساس در این جامعه براي 

لَا «جزئیات و نه حق. لذا قرآن کریم در موضوع قصاص قتل، ایشان را به رعایت حق: 
یا أَیّها الَّذینَ «) و رعایت جزئیات: 33(االسراء، » تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتی حرَّم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ

(البقره، » کُتب علَیکُم الْقصاص فی الْقَتْلَى الْحرُّ بِالْحرِّ والْعبد بِالْعبد والْأُنْثَى بِالْأُنْثَىآمنُوا 
عنوان جبران ضرر وارد شده بر فرد، عاملی بازدارنده بود؛ اما  ) سفارش کرد. دیه نیز به178

 علی،جواد(میزان دیه عامل مهمی بود. در جامعه عرب درجه قبیله و منزلت افراد در تعیین 
حکام دیه خصوصا در موضوع قتل قرآن کریم با بیان جزئیات ا ).265و  10/246
  ).92اي و متعصبانه را رد کرد (النساء،  هاي سلیقه عمد، اصل دیه را تائید ولی سنتغیر

  

  امنیت خواهی ضامن حفظ آبرو. 2-1-3
اي از آداب و سنن مؤثر بود. عرب  بر الزام دستهدر کنار امنیت جانی، امنیت آبرویی نیز 

سب و شمار نیاکان خود را عامل تفاخر و آبروي خود می دانست. لذا قرآن  پیش از اسالم نَ
) تکاثر به معنی تفاخر 2و  1(التکاثر، » حتَّى زرتُم الْمقَابِرَأَلْهاکُم التَّکَاثُرُ «فرماید:  کریم می

). لذا ایشان از طریق رعایت آداب گذشتگان سعی 4/791به زیاد بودن است (زمخشري، 
أمین و تضمین کنند داشتند خود را به گذشتگان متصل کرده و از این طریق آبروي خود را ت

شده افرادي در جنگ احد و در  ). به خاطر همین خصلت بود که گفته2/863 منظور، ابن(
سب قومی خود می سب و نَ بن هشام، جنگیدند (عبدالملک سپاه اسالم تنها براي دفاع از ح 

). 1/269 کرد (جاحظ، حسب خود افتخار می  ) یا ابوبکر در خطبه خالفتش به14و  4/13
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کردند. از  شمردند و او را از قبیله طرد می ه به سنن را عامل ننگ میتوج ایشان حضور فرد بی
اش  کرد، هویت هر فرد به قبیله آنجایی که قبیله نقش تأمین کننده امنیت را براي افراد ایفا می

  شده بود. به شد، گویی تمام عوامل حیات از او گرفته وابسته بود و اگر فردي از قبیله طرد می
» طرد«اي همچون  کرد به قوانین پایبند باشد. لذا ریشه قوانین بازدارنده می همین خاطر تالش

اي و از دست دادن امنیت فردي است.  خوردن آبروي قبیله  سبب ترس از لطمه به» خلع«و 
جاي  بها براي مقتول به که تسلیم قاتل به قبیله مقتول یا پذیرش خون همچنین از آنجایی
). همچنین 327ها بودند (سالم،  خواهی ملزم به رعایت آداب خوندانستند،  قصاص را ننگ می

) و از طرف دیگر 2/8 دانستند (آلوسی، قبائل از طرفی ازدیاد نسل و نسب را از پسر می
و  58(النحل،   آبرویی پدر و قبیله گردد ترسیدند که دختر در جنگ اسیر شود و باعث بی می
). طبیعتاً قوانین مرتبط با دختر 629کردند (نوري،  گور می به )؛ لذا برخی افراد دختر را زنده59

) 303). قوانین ارث، (عاقل، 33 ،و زن را نیز براساس جایگاه اجتماعی او تنظیم کردند (النور
 ) و طالق (آلوسی،1/60 ) و انواع ازدواج (فروخ،19حق مالکیت مرد نسبت به زن (النساء، 

شد. ریشه الزام و پایبندي به این قوانین  مردان تنظیم طرفه و به نفع  صورت یک ) نیز به2/5
  اي بود. همان تضمین امنیت و آبروي قبیله

  

  امنیت خواهی، ضامن کارآیی سوگند و لعن. 2-1-4
دانست تا به هر قیمتی که شده  عرب براي سوگند، قداست قائل بود و خود را ملزم می

 عتقد بود که تن به پستی داده است (بالشر،صورت م به سوگند خود وفادار بماند. در غیر این
ها استفاده  و تضمین پایبندي به سنت» احالف«). لذا از سوگند براي ضمانت اجرائی 1/38
) از این نمونه است. لذا امنیت حاصل از جا(همان 2و قَسامه 1هاي ایالء کردند. سنت می

بمانند. استفاده فراوان قرآن از  سوگند، اهرمی بود تا افراد را ملزم کند که به قانون پایبند
ها نیز نشان از اهمیت سوگند در لسان عرب دارد. امنیت  سوگند خصوصاً در افتتاح سوره

                                                                                                                                        
  .بستري با همسر سوگند مرد براي عدم هم .1
  کند.   بستگان پدري ذکور که مدعی وقوع قتل هستند، براي اثبات قتل کفایت میسوگند پنجاه تن از  .2
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حاصل از سوگند باعث شد عرب خود را ملزم بداند ادعاي همراه با سوگند را بپذیرد. لذا 
داد به  یح میاز سوگند خوردن بسیار بیم داشت؛ تا جایی که در برخی موارد، متهم ترج

همچنین لعنی که  ).10/279 علی،جواد(جرمِ مرتکب نشده اعتراف کند ولی سوگند نخورد 
شده نیز امنیت ساز و یکی از ابزارهاي ضمانتی بود  روي مکتوبات مالکیتی نوشته

هرحال وجه  اند؛ ولی به ت معانی مختلفی از لعن بیان کردهمنابع لغ ).10/242 علی،جواد(
اجتماعی عرب داراي  این واقعیت است که لعن در روابط رات گویايمشترك همه نظ

کند که خود  مفهومی مشمئزکننده و حاوي انزجار بود. طبیعی است که هر انسانی تالش می
را از شمول در این مفهوم مصون ایمن کند. لذا ترس از ملعون شدن و ایمنی حاصل از آن، 

  ین اجتماعی بود.عامل اصلی بازدارندگی و ضامن اجراي قوان
  

 منفعت طلبی. 2-2

هلی، هاي الزام به رعایت گروه زیادي از آداب و سنن جامعه جا یکی از اهرم
اي، داراي  طلبی ایشان بود. عرب پیش از اسالم در عین عصبیت قبیله خصوصیت منفعت

خصوصیت متضاد منیت و فردگرایی بود. او پیوسته میان این دو قطب متضاد در تردد بود 
کرد. اما به دلیل  براي تأمین منافع خود تالش میها  ). او مانند همه انسان1/31 بالشر،(

داد (البقره،  میدوري از معنویت و کمبود منابع حیات، منافع مادي را در اولویت قرار 
نَ بِاللَّه غَیرَ قَد أَهمتْهم أَنْفُسهم یظُنُّوَوطَائَِفٌة «فرماید:  ). قرآن در توصیف این رفتار می200

) این آیه در مورد منافقانی بود که هنوز افکار جاهلی 154عمران،  (آل» ِهلِیَّةِ الْحقِّ ظَنَّ الْجا
جاي اهتمام به منافع جامعه، صرفاً نگران جان خود  را در ذهن داشتند و در جنگ احد به

کرد و از  تمرکز میبودند. در واقع افکار جاهلی، رفتار را بر جلب منفعت حداکثري م
ه غالب داشت. در چنین وضعیتی، جامع میهاي انسانی و اجتماعی باز پرداختن به ارزش

پذیرفت.  نگر انجام می طلب کرده و اعمالش نیز غالباً با دید ماديآمال خود را در همین دنیا
سو در صورت شکست خوردن، د و از دیگرجنگی سو در کنار دوست خود می لذا از یک
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دانست  اموال دوست زخمی خود را پیش از دشمن امري قانونی و پسندیده می چپاول
). قرآن در آیات مختلف برخی از اعمال دنیامحور ایشان را به تصویر 1/272 علی،(جواد

سو در طبیعت خشک و  ). جامعه عرب قبل از اسالم از یک151کشیده است (االنعام، 
کرد و از  انداخت، زندگی می را به خطر می اي خشن و گرماي سوزان که حیات هر جنبنده

ها به سر  ها و آموزش بهره بوده و در فقدان این هدایت ها از وحی بی سوي دیگر مدت
برد. لذا طبیعتاً فکر ایشان حداکثر به تأمین امنیت و منفعت خویش منعطف شده و  می

کري و فقدان ). این مشغولیت ف224فرصتی براي حرکت در مسیر تکامل نداشت (عاقل، 
آور بیرونی و فیزیکی متمایل  هاي الزام  هاي درونی، جامعه را ناگزیر به سمت اهرم ضمانت

اي از قوانین بدل نمود که به  کرد و منفعت طلبی را به دلیل و اهرمی براي رعایت دسته
  برخی از مصادیق آن اشاره می شود:

  
  اي از قوانین هستگیري و اجراي د طلبی عامل مستقیم شکل منفعت. 2-2-1

که عرب  دلیل اقبال جامعه جاهلی به برخی قوانین، تأمین منافع شخصی بود. چرا
به عنوان مثال سنت قتل اوالد  ).1/262 علی،جواد(و اراده آزاد بود   جاهلی عاشق آزادي

که ایشان قتل فرزندانشان را بر  طلبی داشت. چرا ر منفعتنزد گروهی از ایشان ریشه د
(االسراء، » إِملَاقٍخَشْیَةَ ولَاتَقْتُلُوا أَولَادکُم «دادند:  و روزي خود ترجیح می کاهش رزق

وآتُوا «نمودند:  دیدند و اموالشان را تصاحب می ) برخی نیز یتیمان را به چشم منفعت می31
). 1/37 نی،کردند (صابو ). گروهی هم دختران یتیم را تملک می2(النساء، » الْیتَامى أَموالَهم

). همچنین 127لذا خداوند، جامعه را به رعایت عدالت در حق یتیمان توصیه کرد (النساء، 
کرد. به سنت   هاي طرفین جلوگیري می به حکمیت تن دادند چون از تاراج سرمایه

ق شریک شوند (بینش، مقید بودند چون با آن می 1»استلحاق« توانستند در اموال مستلح 
ن قبیله خود در موضوع قصاص پایبند بودند، چراکه منافع و شوکت فردي و ). به قوانی4/2

                                                                                                                                        
  ملحق کردن فردي در نسب خود براي حمایت از وي یا استفاده از اعتبار و سرمایه او. .1
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اي را مدنظر داشتند و چشمشان  خواهی صرفاً منافع قبیله  کرد. در خون اي را تأمین می قبیله
) و در مقابل یک نفر گاه دو 312و  311بستند (سالم،   را بر ظالم یا مظلوم بودن مقتول می

» طلبی منفعت«وجاهت اجتماعی  ).265و  10/246 جوادعلی،( کشتند را مینفر یا ده نفر 
شد محرومین یا گروه عیاران حق خود بدانند که ثروت توانگران را با زور بگیرند  باعث می

). اجرایی شدن حدود ده نوع نکاح (سالم، 341و عیاري را مایه مباهات تلقی کنند (سالم، 
، بلکه براي هوسرانی و تثبیت مردساالري بود. )، نه براي رفع صحیح نیازهاي جنسی349

هایی  ). این نمونه33؛ النور، 19لذا قرآن آنان از انواع غیرانسانی نکاح منع نمود. (النساء، 
  کرد. است که در آن تالش براي تضمین منافع، ایشان را ملزم به رعایت قوانین می

  
  . منفعت طلبی، ضامن دوام قوانین گذشتگان 2-2-2

که در جامعه جاهلی منفعت مترفین در عدم تغییر قوانین و رسوم بود، این  جاییاز آن
طورکلی، عامل  منفعت طلبی به اهرمی براي الزام جامعه به سنن گذشتگان تبدیل شد. به

اصلی باقی ماندن برخی از قوانین، نیروي کسانی است که از وضع موجود بهره برده و از 
، یعنی طبقه ثروتمند »مترفین«). قرآن کریم نیز 1/450 وزیان،کنند (کات منافع خود دفاع می

). چراکه 23داند (الزخرف،  و ناسپاس، را سردمدار تقابل با تغییرات مورد نظر رسوالن می
بردند. واقعیتی که قرآن کریم براي مأل و سران  مترفین بیشترین بهره مادي را از جامعه می

قَ الْملَأُ منْهم أَنِ امشُوا واصبِرُوا علَى آلهتکُم إِنَّ هذَا لَشَیء وانْطَلَ«اقوام نیز بیان فرموده: 
رَادآیات متعددي از قرآن مؤید این خصلت در جامعه پیش از اسالم است: 6(ص، » ی (
) یا آنجا که 50(المائده، » نَ؟یبغُونَ؟ ومنْ أَحسنُ منَ اللَّه حکْما لقَومٍ یوقنُو ِهلِيَّةِ أَفَحکْم الْجا«
» قَالُوا حسبنَا ما وجدنَا علَیه آباءنَا أَولَو کَانَ آباؤُهم لَایعلَمونَ شَیئًا ولَایهتَدونَ«فرماید:  می

توجهی از قوانین با   ) این مقاومت در برابر تغییر به حدي بود که درصد قابل104(المائده، 
ي مختلفی که براي متعرضان به قوانین درنظر ها مجازاتشد.  ا اجرا میه تهدف حفظ سن

نشان از سختی هرگونه تغییر در قوانین داشت. الزام قانون بود و  هاي اهرمشد، از  گرفته می
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فرد هتاك را چند روز در ، رغم تعصب بر اعضاء خود علی، آنان اي قبیلهدر حوزه درون 
اي  ). در حوزه برون قبیله7/403 علی،انداختند (جواد میله بیرون گرداندند و از قبی بازار می

ننگ و  1»نارالغدر«اي از پیمانی با برافروختن  جانبه قبیله نیز، در صورت خروج یک
ایشان به احترام بزرگان و گذشتگان خود، از زندگی کردند.  رسوایی را نصیب او می

). لذا عرف این 1/267 جوادعلی،دند (کر رضایت داشته و براي تکامل تالش چندانی نمی
) این ثبات و تالش براي حفظ عرف، اهرمی 64 لوي برول،جامعه از ثبات برخوردار بود. (

  براي الزام به قوانین بود.
  

  . منفعت طلبی، ابزار صاحبان قدرت براي الزام جامعه به قوانین2-2-3
هاي  و حاکم کردن ارزش دنبال سهم بیشتر منافع، به تضاد بر سر صورت در نوع بشر

طلبی اوست. در جامعه پیش از اسالم  دلیل شهوت قدرت مورد نظر خود است. این به
). اهرم الزام قانون در 10/157 هاي حق و قانون است (جوادعلی، قدرت، یکی از مالك

دست کسی است که صاحب قدرت و سلطه است. آیاتی از قرآن کریم مستندي بر وجود 
قُلْ إِنَّما حرَّم ربِّی الْفَواحش ما ظَهرَ منْها وما بطَنَ والْإِثْم «ین جامعه بود: طلبی در ا قدرت

) در این آیات، قرآن مالك صحیح حق را معرفی کرده و 33(االعراف، » والْبغْی بِغَیرِ الْحقِّ
) 33(االسراء، » تی حرَّم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّلَاتَقْتُلُوا النَّفْس الَّ«فرماید:  مصادیق آن را نیز بیان می

 از جمله اي قبیله برون هاي سنت در این جامعه، سلطه قدرت اشکال متفاوتی داشت. در

افتاد،  و بیعت که با هدف تجمیع قوا در برابر دشمنان اتفاق  3اخاء القبائل ،2احالف سنت
هاي جوار و استلحاق  کستند. با سنتش نیازي، پیمان را می محض احساس قدرت و بی به

دانستند تا  کردند و خود را ملزم به رعایت قوانین آن می افرادي را در نسب خویش وارد می

                                                                                                                                        
 و فروخـت ا برمی مکه کوه دو از یکی فراز بر منی در حج ایام در دید می غدري و پیمان خیانت مهقبیله کسی که از  .1

 . داشت می آن قبیله غدار برحذر خیانت از را مردم فریاد، با
 ین براي جلب منافع یا دفع خطراتقرارداد طرف .2
 است.» جوار«هاي مختلف و اجراي طوالنی مدت سنت  اتحاد دو قبیله که نتیجه بستن پیمان .3
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که معاویه براي نزدیک کردن هرچه  از نسبشان قوت بگیرند و از ایشان ارث ببرند. چنان
 شهرى، خواند (محمدى رىسفیان و برادر خود  بیشتر زیادبن سمیه به خود، او را زیادبن ابی

که  والء پایبند بودند. چرا  اي نیز به قوانین سنت هاي درون قبیله ). در رأس سنت12/125
ابزار سلطه طبقه اصیل بر موالی و بردگان، سلطه مردان بر زنان و سلطه ثرورتمندان بر فقرا 

جلب منافع بیشتر  ). در سنت والء، قدرتمندان افراد ناتوان را براي14/149 علی،(جواد بود
دادند. قشر ناتوان نیز به دلیل  گرفتند و ایشان را تحت حمایت خود قرار می در اختیار می

ناتوانی در جلب منافع اجتماعی، به این سنت رضایت داشت و مایل بود تحت حمایت 
افراد توانمند باشد. مصداق بارز این سنت، رابطه عبد و مولی به شیوه جاهلی در جامعه 

کند  از نزول بود. سنت رباخواري عرب پیش از اسالم که قرآن از آن گزارش می پیش
)، ابزار سلطه ثروتمندان بر فقرا بود و همه ملزم به رعایت آن بودند. سنن 275(البقره، 

شده بود. سنت قمار و مراسم   نکاح عمالً به عاملی براي تثبیت سلطه مرد بر زن تبدیل
اعتنایی در صرف آن براي تثبیت و به رخ کشیدن  ادن ثروت و بینوشی، ابزار نمایش د باده

). سنت ارث و وصیت در جهت استمرار سلطه 1/42 سلطه ثروتمندان بر فقرا بود (بالشر،
شد. لذا براي زنان ارثی قائل نبودند (افغانی،  اي یا تثبیت غلبه مرد بر زن اجرا می عشیره

الح قوانین ارث نازل شده مشهود است (النساء، ). این واقعیت در آیاتی که در جهت اص26
). نهی قرآن از مجبور کردن کنیزان به زنا نیز مؤید وجود سلطه مردان بر کنیزان است 7

ها هر دو طرف توانمند و ناتوان براي تأمین و تضمین  ). در تمامی این سنت33(النور، 
  کردند. منافع خود تالش می

  
 گرایی خرافه. 2-3

، ارتباط وثیقی با عقل و منطق دارد. لذا میزان قدرت تشخیص علت ماهیت قانون
ی تشخیص یاي که افرادش از توانا هاي الزام قانونشان مؤثر است. در جامعه  قوانین،  بر اهرم

هاي قانون، منطق،  باالیی برخوردارند، براي تساوي افراد در برابر قانون و پذیرش سختی
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اي که دچار خرافه و ضعف تشخیص باشد، براي  اما جامعهبهترین اهرم الزام قانون است؛ 
گرایی  منطق متمایل خواهد شد. این خرافهپایبندي به قوانین به ابزاري غیر از ابزار عقل و 

رؤیت است. عرب جاهلی توان توجیه و استدالل قوي   در جامعه پیش از اسالم قابل
هم ربط دهد، در حقیقت اشیاء تعمق  هخوبی ب توانست به ها را نمی ها و معلول نداشت، علت

  که این منطقه مدت از آنجایی). همچنین 95 شوقی ضیف،کند و از جزئیات به کلیات برسد (
شده و ارتباط با عالم  )، تفکرات توحیدي منحرف46زیادي خالی از پیامبر بود (القصص، 

ر کنار اهللا، بت را ). در این جامعه غالبا د157غیب به حداقل ممکن رسیده بود (فائز، 
ارواح «). همچنین برخی اعتقاد داشتند که یکی از دو عامل 106پرستیدند (یوسف،  می

وقَالُوا ما هی إِلَّا حیاتُنَا الدّنْیا ): «50- 1/48 بر زندگی مؤثر است (بالشر،» دهر«و » خبیثه
اي بنیادین و  ). لذا ایشان با عالم معنا رابطه24یه، (الجاث» نَموت و نَحیا وما یهلکُنَا إِلَّا الدّهرُ

). قرآن قول گروهی از 22صحیح نداشتند و از لحاظ عاطفه دینی ضعیف بودند (فاخوري، 
جنگجویان جنگ احد را که هنوز اعتقادات گذشته را فراموش نکرده بودند، چنین نقل 

» این دنیا ارتباط نداریم.دهد که با جایی خارج از  شکست ما در جنگ نشان می«کرده: 
). وجود نمودهاي دنیایی در نوع عبادتشان در کنار خانه خدا (االنفال، 154عمران،  (آل
نگر جامعه  )، مؤید ضعف ارتباطشان با عالم واقعی معناست. این یکسونگري و دید مادي35

ازدارنده هاي ب عرب طبیعتاً منجر به محدودیت سطح فکري او شد و بر نوع قوانین و اهرم
  نیز مؤثر بود که به مصادیقی از آن پرداخته خواهد شد:

  
  ، ضامن اجراي گروهی از قوانین»بت. «2-3-1

گرایی به اهرمی براي الزام برخی قوانین، بت پرستی  از بارزترین مصادیق تبدیل خرافه
ک زیّنَ لکَثیرٍ منَ الْمشْرِکینَ قَتْلَ أَولَاد«ایشان بود:  کَذَلوا ولْبِسیلو موهرْدیل مشُرَکَاؤُه مه

) طبق این آیه تأثیر 137(االنعام، » علَیهِم دینَهم ولَو شَاء اللَّه ما فَعلُوه فَذَرهم ومایفْتَرُونَ
)، وجود تلبیس در دین و افتراء به خدا از فاکتورهاي اعتقادات شُرَکَاؤُهمبت ( اعتقاد به
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ها  کردند و آن ها ازدواج می نزد برخی بت گونه خرافهمنطقی ایشان بود. ایشان در عملی غیر
گونه که بدون رعایت  بر این اساس همان دانستند. را اهرم الزام طرفین به قوانین نکاح می

وگرنه معاشرت با زنان براي  1پایدار بماند ود«گفتند:  قانون، ازدواج غیرمشروع است، می
) ایشان به هنگام کارزار، بت را 10 الکلبی،(» شود؛ دین او ثابت و برقرار باد. یما حرام م

 27، هموکردند ( را عامل فراوانی و زراعت قلمداد می دانستند یا آن  عامل دفاع از قبیله می
أَتَعبدونَ ما «گونه قرآن کریم نشان از این ضعف تشخیص دارد:   ). پرسش نهیب28و 

) البته ایشان در دفاع از خود، پرستش بت را وسیله نزدیکی به 59الصافات، » (تَنْحتُونَ؟
» والَّذینَ اتَّخَذُوا منْ دونه أَولیاء ما نَعبدهم إِلَّا لیقَرِّبونَا إِلَى اللَّه زلْفَى«کردند:  خدا عنوان می

). 28 الکلبی،کردند ( تفاده میها براي تفأل اس ) آنان هنگام مشکالت از برخی بت3(الزمر، 
گونه رفتارها را  عرب این حرمتی که براي بت قائل بودند ابزار پایبندي ایشان به تفأل بود.

  ).39کرد؛ زیرا به دلیل ضعف تشخیص توان بر کاوش نقصان آن نداشت (امین،  انکار نمی
  
  ، ضامن اجراي گروهی از آداب و رسوم»حمیت. «2-3-2

کرد قوانین را از پیشینیان به ارث  یک دیدگاه خرافی تصور می عرب جاهلی براساس
تفاوت نبود و تعصب  برده و همه قوانین بر حق و درست هستند. لذا نسبت به قوانین، بی

اي داشت. همین دیدگاه خرافی، آنان را ملزم به رعایت قوانین و مقررات می کرد. به  ویژه
موضع سختی بگیرند و  $ا در مقابل پیامبرعنوان مثال تعصب، آنان را بر آن داشت ت

). همچنین براساس 43ایشان را مانع عمل به رسوم قبیله و گذشتگانشان بدانند (سبأ، 
و یارانشان به خانه  $تعصب قومی و حفظ آبرو و شکوه قبیله خود، مانع از ورود پیامبر
کفر دانسته است: هاي  خدا شدند. خداوند این خصلت را حمیت جاهلی نامیده و از نشانه

» ی قُلُوبِهِمینَ کَفَرُوا فلَ الَّذعذْ ج که در اینجا » حمیت) «26(الفتح، » الَْحِميََّة َحِميََّة الَْجاِهلِيَّةِ إِ
)، عاملی بازدارنده در مقابل تغییر 2/186معنا شده (قرشی،» امتناع و غیرت ناپسند«به 

                                                                                                                                        
 کلب قرار داشت.   هاي بزرگ بود که در اختیار طائفه بنی هاي مهم و الهه ود، یکی از بت .1
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قدري در  بهشد. حمیت  قوانین محسوب میقوانین و از نمودهاي نظارت عمومی بر اجراي 
تنها اهرمی قوي براي الزام قانون بود، بلکه منشأ  دوانده که نه  فرهنگ این جامعه ریشه

لذا زندگی مبتنی بر حمیت و عصبیت، منبع قدرت  بسیاري از قوانین نیز قرارگرفته بود.
ه، حمیت در شکل سنت ). در هنگام تعرض به فردي از قبیل1/159 خلدون، قبیله بود (ابن

ه را به هر شکل کرد که به یاري وي بشتابند و غریب همه افراد قبیله را ملزم می» استغاثه«
اي چون  هاي بازدارنده حفظ تقدس براي قوانین از طریق پیمان ممکن منکوب کنند.

از مصادیق دیگر حمیت بود. ایشان بر  4»تغریب«و  3»سقوط المسئولیه«، 2»خلع«، 1»طرد«
شد نیز تعصب داشتند. همچنین  وگندي که براي ضمانت اجرائی احالف بر زبان جاري میس

سب و تعصب بر قصاص، همه و همه نشان می سب و نَ دهد حمیت در اکثر  تعصب بر ح
  هاي الزام قانون حضور داشت. اهرم

  
  ، ضامن اجراي گروهی از قوانین»قبیله محوري. «2-3-3

ین، خرافه گرایی عرب جاهلی عامل ایجاد تعصب نسبت در کنار تعصب نسبت به قوان
قبیله «به قبیله نیز بود که ایشان را به رعایت گروهی از آداب و سنن ملزم می نمود. 

آمد.  حساب می عامل وحدت افراد قبیله بود و از این نظر ویژگی مثبت ایشان به» محوري
هرچند تالش بود؛ ایشان  لیکن این خصوصیت از موانع وسعت دید اجتماعی ایشان نیز

محض احساس  اي نیازهاي خود را مرتفع کنند، اما به هاي بین قبیله داشتند با پیمان
). 12در انعقاد پیمان با مسلمانان نیز نمایان است (التوبه، شد که  نیازي، پیمان گسسته می بی

این عمل به اي، فسخ پیمان را قانونی کرده و اهرمی براي الزام  در اینجا تعصب قبیله
شد. قبیله محوري باعث شده بود که در حمایت از افراد قبیله، ستمگر یا ستم  محسوب می

                                                                                                                                        
  ل رسانده باشد.طرد کردن از قبیله ویژه فردي که عضوي از قبیله را به قت .1
  شود. جدا کردن فردي از نسب پدر یا عشیره ویژه فردي که مستمراً مرتکب جنایت می .2
  .برداشتن چتر حمایتی قبیله از فرد خاطی .3
  .دور کردن فرد هتاك به آداب و رسوم از قبیله براي مدت معین، تبعید .4
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دیده بودن را مدنظر قرار نداده و تحت هر شرایطی خود را ملزم به یاري ایشان بدانند 
إِنَّهم «فرماید:  ). لذا قرآن حمایت ایشان در ستمگري را تقبیح کرده و می54(ایزوتسو، 

ضٍ لَنْ عب اءیلأَو مضُه عینَ بمإِنَّ الظَّالئًا وشَی نَ اللَّهم ک قبیله «تأثیر  ).19(الجاثیه، » یغْنُوا عنْ
آوري بود که مانع خدشه وارد  هاي الزام  بر سطح فکري جامعه، عامل ایجاد اهرم» محوري

مانع تشکیل » ريقبیله محو«شد. همچنین،  می» حفظ شوکت قبیله«آمدن به قانون 
شد. لذا در فقدان حکومت واحد، یکی از » حکومت واحد«ترین اهرم الزام قانون یعنی  قوي
م بزرگ کَ که از  ). چرا10/23 علی،جواداتفاق افتاد ( ترین نبردهاي ایشان، بر سر انتخاب ح

  ).6 عبدربه، ابنورزیدند. ( تن از خودشان خودداري می سر فرود آوردن در برابر یک
  
 تغییر انگاره جامعه جاهلی از قانون توسط قرآن کریم. 3

هاي الزام قانون در جامعه جاهلی، براي اطالع از رویکرد قرآن  پس از بررسی اهرم
هاي اجراي قانون، ابتدا الزم است روند تغییر انگاره  کریم در تغییر و دگردیسی ضمانت

زعم  نین متعددي پایبند بود و بهجامعه جاهلی از قانون بررسی گردد. عرب جاهلی به قوا
کنندگان  پروا داشت. با همین سنجه نیز عمل» نادرست«کرد و از  عمل می» درست«خود به 

بودن این قوانین انگاره » نادرست«یا » درست«کرد؛ اما براي  را مجازات می» نادرست«به 
براي  $پیامبر مثال تالش عنوان  ). به53صحیح و پایه فکري پایداري نداشت (ایزوتسو، 

پنداشت؛  می» درست«و پرستش بت را » نادرست«اصالح و تغییر در سنن گذشتگانشان را 
کردیم نزدیک بود او (پیامبر) ما را  هایمان پایداري نمی اگر بر پرستش بت«گفت:  لذا می

ضلُّ«کند:  توصیف می» تر گمراه«پس خداوند این امت را با وصف » گمراه کند. لَی نَا إِنْ کَاد
ضَلُّ سبِیلًا (الفرقان، » عنْ آلهتنَا لَولَا أَنْ صبرْنَا علَیها وسوف یعلَمونَ حینَ یرَونَ الْعذَاب منْ أَ

پنداشت:  می» نادرست«و استفاده از برخی نعمات را » درست«) همچنین قتل اوالد را 42
ها بِغَیرِ علمٍ وحرَّموا ما رزقَهم اللَّه افتراء علَى اللَّه قَد قَد َخسرَ الَّذینَ قَتَلوا أَوالدهم سفَ«

) که وصف سفیه و گمراه در این آیه مستندي گویا 140(االنعام، » َضلّوا و ما کانوا مهتَدینَ
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در  %). حضرت علی28بر گمراهی ایشان در انتخاب سنجه قوانین است (االعراف، 
ها  او را برانگیخت، در حالی که مردم سرگردان بودند و در فتنه« فرماید: توصیفشان می

) چنانکه گذشت ذهنیت و انگاره جامعه جاهلی از 179رضی،  (شریف» بردند... سر می به
قانون بر سه محور ترس از ناامنی، منفعت طلبی و خرافه گرایی قرار داشت که قرآن کریم 

هاي اجرایی قانون در جامعه اسالمی  یر ضمانتاین ذهنیت را تغییر داد و نتیجه آن، تغی
گردید. قرآن کریم با تغییر انگاره جامعه از قانون، در مقررات جامعه از نظر ماهوي و 
شکلی تغییر بنیادین ایجاد کرد. قرآن براي مدیریت این تغییرات، اصرار و پایبندي به قوانین 

فرماید:  ره آنان متزلزل کرده، میجامعه پیش از نزول را با طرح سوالی تشکیکی در انگا
) لذا با وضع 50(المائده،» أَفَحکْم الْجاهلیّۀِ یبغُونَ؟ ومنْ أَحسنُ منَ اللَّه حکْما لقَومٍ یوقنُونَ؟«

قوانین جدید یا تعیین شروطی براي قوانین قبلی، فضاي جامعه را تغییر داد. رویکرد قرآن 
  ف به قرار زیر است:براي رسیدن به این هد

  
  . رواج وحدت و برادري3-1

هاي الزام قانون در این جامعه، ترس از  از آنجایی که ریشه بسیاري از قوانین و اهرم
هاي تغییر انگاره جامعه جاهلی  طلبی بود، رواج وحدت و برادري از شیوه ناامنی و منفعت
برافکن ناشی از حمیت، این فضا را  هاي بنیان گرفت. قرآن با یادآوري دشمنی از قانون قرار

ذْ کُنْتُم أَعداء فَأَلَّف بینَ «کند:  با فضاي پس از نزول مقایسه می ت اللَّه علَیکُم إِ معاذْکُرُوا نو
 عمران، (آل» م منْهامنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُ ةٍ قُلُوبِکُم فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْوانًا وکُنْتُم علَى شَفَا حفْرَ

گذاري ارکانی  ) رواج وحدت و برادري براي تأثیر بر انگاره قانون، توسط قرآن با پایه103
  پیگیري شد:

  
  . باور توحیدي3-1-1

اولین رکن در رواج وحدت و برادري، باور توحیدي است. قرآن در مقابله با حمیتی که 
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ء و جزء الینفک زندگی خود بدانند، اجازه االجرا شد قوانین پیشینیان را الزم باعث می
صّ الْحقَّ وهو خَیرُ «گذاري را صرفا از آنِ خدا دانست:  تشریع و قانون إِنِ الْحکْم إِلَّا للَّه یقُ

گرایی که با اهداف دنیایی پیگیري  ) همچنین در مقابله با قبیله57 (االنعام،» الْفَاصلینَ
لَو أَنْفَقْت ما فی «مادي را در تألیف قلوب جامعه نفی کرده:  شد، نقش هرگونه عامل می

نَ قُلُوبِهِمیب ا أَلَّفْتا میعمضِ ج ها معرفی  و تنها خداوند را عامل حقیقی نزدیکی دل» الْأَر
ي مقابله ) که مستندي بر رواج باور توحیدي برا63 (االنفال،» ولَکنَّ اللَّه أَلَّف بینَهم«نمود: 

)، همه را به پیروي 13 با حمیت جاهلی است. قرآن اختالف را خطرناك دانست (الشوري،
اهللا سفارش نمود  حبل) و جامعه را به اعتصام به 153 از راه راست فراخواند (االنعام،

). شرط دستیابی به وحدت نیز نهادینه شدن باور توحیدي از طریق نفی 103 عمران، (آل
  ).256 به خدا معرفی گردید (البقره، طاغوت و ایمان

  
  . امت واحد3-1-2

داند:  رکن دیگر، امت و حکومت واحد است. قرآن نوع بشر را در انسانیت، واحد می
  هدف  ) این امت واحد داراي92 (االنبیاء،» إِنَّ هذه أُمّتُکُم أُمّۀً واحدةً وأَنَا ربّکُم فَاعبدونِ«

). لذا در امت 14/455، است (طباطبائی  انسانی  حیات  است و آن سعادت واحد   و مقصدي
  اي جایگاهی نخواهد داشت. قبیله –واحد با پروردگار و هدف واحد، تعصب قومی 

در » اعراب«و » عرب«براي جامعه پیش از اسالم تشخصی نداشته و واژه » قوم عرب« 
ها مقدمات وسعت  رتبه تکرارِ این واژهم 21شعرش حضور نداشت. قرآن براي اولین بار با 

). براي تشکیل 310 دید اجتماعی آنان و تشکیل امت واحد را فراهم کرد (سالم عبدالعزیز،
) که 57 اندازي حکومت، ابتدا حکومت را فقط از آنِ خدا دانست (االنعام، امت واحد و راه

گذاري را نیز فقط  ). قانون87-83 است (االنعام، خداوند آن را به افراد صالحش تفویض نموده
). مقام 2 را مسئول ابالغ قوانین معرفی نمود (الجمعه،  $حق خداوند اعالم کرد و پیامبر

  ) را نیز به رسوالن واگذار کرد.59 ) و مقام قضایی (النساء،44 اجرایی (المائده،
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  آفرین عبادي . ترویج قوانین وحدت3-1-3
بیشترین تأکید بر نماز است. لذا مؤمنین به دستور  آفرین قرآن، از قوانین عبادي وحدت

 ةَ وآتَوا الزَّکَا ةَ فَإِنْ تَابوا وأَقَاموا الصّلَا«قرآن، نمازگزار را داراي حق اخوت دانستند: 
آفرین حج ابراهیمی نیز از دیگر  ) پذیرش قوانین وحدت11 (التوبه،» فَإِخْوانُکُم فی الدّینِ

اي قائل  دلیل سکونت در مکه براي خود امتیاز ویژه پیش از نزول به مصادیق است. قریش،
بود. لذا براي حفظ برتري خود وقوف در عرفات را که از آداب حج ابراهیمی است ترك 

) 199 (البقره،» ثُمّ أَفیضُوا منْ حیثُ أَفَاض النَّاس واستَغْفرُوا اللَّه«بود. اما با نزول آیه:  کرده
وحدت، تمکین کرد. همچنین قبائل، پس از وقوف در عرفات چند روزي در منا  به حکم
). پس 2/80، نمودند (طباطبائی کردند و با بیان اشعاري به پدران خود افتخار می توقف می

ضْتُم منْ عرَفَات فَاْذکُرُوا اللَّه عنْد الْمشْعرِ الْحرَامِ واذْکُرُ«از نزول آیه  ذَا أَفَ وه کَما هداکُم فَإِ
افکنانه دست کشیدند.  ) از این عمل تفرقه198 (البقره،» وإِنْ کُنْتُم منْ قَبله لَمنَ الَضّالّینَ

) و تعاون در امور خیر 27 قرآن در حج، جامعه را به سمت تحقق امت واحد (الحج،
مند گردید:  نافع بهره) هدایت نمود. جامعه نیز با پیروي از قرآن، از این م2 (المائده،

»ملَه عنَافوا مدشْهی28 (الحج،» ل.(  
  
  اجتماعی -سیاسی  –آفرین اقتصادي  . ترویج قوانین وحدت3-1-4

» مالکیت مطلق خداوند«در قوانین کالن اقتصادي، با پذیرش دو قانون کلی قرآن یعنی 
انگاره جامعه از قوانین ) 168و  29 (البقره،» مالکیت عمومی جامعه«) و 107 (البقره،

وجعلْنَاکُم شُعوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَکْرَمکُم «اقتصادي تغییر کرد. همچنین قرآن با حکم 
أَتْقَاکُم اللَّه نْدگرایی را از میان برداشت و  ) مرزهاي مادي از جمله قبیله13(الحجرات، » ع

). 54(المائده، » علَى الْکَافرِینَ ةٍ علَى الْمْؤمنینَ أَعزَّأَِذلٍَّة «ود: مرز ایمان و تقوا را جایگزین نم
) توسط قرآن، جامعه در مرزبندي و قوانین 26عمران،  همچنین با ترویج حاکمیت الهی (آل

سولُ «را محور مناسبات قرار داد:  $اجتماعی جدید، پیامبر رحمت –سیاسی  ر ّدمحم
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). این رویکرد قرآن موجب شد 29(الفتح، » ذینَ معه أَشدّاء علَى الْکُفَّارِ رحماء بینَهماللَّه والَّ
محور تغییر کند. به عنوان  محور از قانون به انگاره وحدت محور و منفعت انگاره عداوت
» قبایل اصالح بین«، سکه رایج زمانه بود، قرآن همگان را به »قتال«اي که  مثال در جامعه

). قرآن با 9تابد جایز دانست (الحجرات،  اي که وحدت را برنمی فراخواند و قتال را با قبیله
به » قتال«این دستور از ابزار قتال به نفع وحدت استفاده کرده و سکه رایج زمان را از 

  تغییر داد.» اصالح و وحدت«
  
  . رواج علم و عقالنیت3-2

اي داشت و  اسالم با عقالنیت، خرافات رواج گسترده علت فاصله زیاد جامعه پیش از به
» أَکْثَرُهم لَایعقلُونَ«بر قوانین نیز تأثیر قابل توجهی گذارده بود. قرآن ایشان را با عبارت 

شان  پرستی ) و بت131 شان را نادانی (االعراف، پرستی کند. خرافه ) معرفی می103 (المائده،
) 23شان را در کنار هواي نفس فاسد (النجم،  اند. بناي فکريد ) می138 ،جارا جهالت (همان

داند. زشتی یکی از این تفکرات  ) می170) و تقلید (البقره، 36و براساس گمان (یونس، 
ض وتَخرُّ الْجِبالُ هدّا«متوهمانه ایشان با عبارت:  تَنْشَقُّ الْأَرو نْهتَفَطَّرْنَ می اتاوّمالس تَکَاد «

است. در چنین شرایطی براي ابالغ مقررات جدید، الزم   ) به تصویر کشیده شده90مریم، (
  هاي معقول گرایش داده شوند: است جامعه به سوي اعتقادات و اندیشه

  
  هاي قرآن در رواج عقالنیت . روش3-2-1

آموزي و تعقل گفته و تأثیر آن بر سرنوشت جامعه  قرآن به انحاء مختلف از اهمیت علم
)، رفتار 2ترین دلیل نزول خود را تعقل اعالم کرد (یوسف،  را متذکر گردید. قرآن بزرگ

براساس جهل را براي جامعه، غیرقابل پذیرش دانست و در خطابی روشنگر برتري دانایان 
) و عدم 22). زندگی بدون تعقل را مذمت نمود (االنفال، 9گردید (الزمر،  بر نادانان را متذکر 

 ).256د در پذیرش اعتقاد را فاقد اعتبار اعالم کرد (البقره، انتخاب آزا
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» ارواح خبیثه«قرآن براي رواج عقالنیت، عوامل وهمی مؤثر بر سرنوشت انسان مانند 
را نفی و عوامل منطقی را تبیین نمود. از جمله این عوامل، لزوم تغییر در فرد فرد » دهر«و 

) و ایمان 16)، استقامت بر مسیر حق (الجن، 53، )، دوري از ظلم (الکهف11جامعه (الرعد، 
 توان نام برد. ) را می36و تقوا (االعراف، 

گیري است. از نگاه قرآن، وجوه اشتراك  هاي قرآن استفاده از ابزار عبرت از دیگر روش
سازد (یوسف،  پذیر می آموزي را امکان فراوانی بین امم گذشته و فعلی وجود دارد که عبرت

دلیل حیثیت عمومی آنها و  هاي اجتماعی به ). از نظر قرآن پدیده13مران، ع ؛ آل111
تواند جنبه پندگیري داشته و زمینه عقالنیت را موجب شوند.  اشتراك ماهوي جوامع، می

هاي اقوام مانند قدرت و  ) و اشاره به برخی دارایی11 دعوت به سیر در زمین (االنعام،
گیري براي رواج عقالنیت در  ستفاده قرآن از ابزار عبرت) از مستندات ا38ثروت (الغافر، 

هایی است که عرب  جامعه است. استفاده قرآن از ابزار سوال نیز یکی از دیگر از روش
  ).76-69؛ الشعراء، 18-15دچار توهم را به تفکر ترغیب نمود (الزخرف، 

  
  هاي تأثیر عقالنیت در ارتباط با قوانین  . حوزه3-2-2

نتیجه رواج علم و عقالنیت، ارتقاء سطح فکري جامعه و افزایش قدرت تشخیص 
هاست که ارتقاء فهم جامعه در پذیرش تغییرات قوانین را در پی دارد. براي جامعه پیش  آن

نمود. لذا قرآن با رواج  از نزول تغییر در قوانین پیشینیان امري نزدیک به محال می
مدد رواج  ات قوانین، جامعه را اصالح نمود. لذا جامعه بهعقالنیت، در حوزه پذیرش تغییر

)، منطق 140اساس جاهلی (االنعام،  هاي بی  انگاري علم و عقالنیت قرآن، در مقابل حرام
یحلُّ لَهم «را فهم کرد. جامعه با پذیرش حکم » خبیث«با » طیب«و » شر«با » خیر«تقابل 

هِملَیع رِّمحیو اتثَ الطَّیِّبائبسیاري از احکام ضدارزش را به قوانین 157(االعراف، » الْخَب (
ها و عدم  با منطق تساوي انسان» قصاص«عنوان نمونه، قانون  ارزشمند تبدیل نمود. به

)، از ابزاري براي خودخواهی و 40 ؛ الشوري،45تفاوت برده و موال در اجراي آن (المائده، 
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ولَکُم فی الْقصاصِ «عاملی براي احیاي جامعه تبدیل شد: هاي چندین ساله به عنوان  جنگ
) به 24- 23رانی و سلطه جنسیتی (النساء،  از ابزار هوس» نکاح). «179(البقره، » ةٌ حیا

، از »ارث«) بدل گردید. قانون 129و  3، جاپذیري اجتماعی (همان عامل تعهد و مسئولیت
) تغییر 12- 7، جالی براي عدالت اجتماعی (همانابزار تثبیت سلطه مردان بر زنان به عام

) 2، جانیز براي همه افراد جامعه حتی کودکان و یتیمان (همان» حق مالکیت«ماهیت داد. 
  ). 32، جایکسان محسوب شد (همان

گرایی است. باال  هاي تأثیر عقالنیت بر قوانین، صبر بر دشواري قانون از دیگر حوزه
هاي  در جامعه، موجب پذیرش قانون و تسهیل دشواري بودن عقالنیت و قدرت تشخیص

عمل به آن خواهد شد. اما جامعه پیش از نزول که از ضعف تشخیص برخوردار است، 
رغم اینکه به قوانین مقید است، اما این تقید براي او با دشواري همراه است. مثال یکی  علی

ولی او فهم عقالنی دقیقی که به کرد؛  شد و براي او دارویی تجویز می از ایشان بیمار می
فهمید که عادت قبیله،  نفس کار پی ببرد و تلخی دارو را تحمل کند، نداشت. همین اندازه می

). اما با رواج علم و 1/268 بهره گرفتن از این دارو در برابر این درد است (جوادعلی،
 در  $ی با پیامبراجتماعی خود و همراه عقالنیت، جامعه به خوبی لزوم عمل به مسئولیت

» بینَهم رحماء الْکُفَّارِ علَى أَشدّاء معه والَّذینَمحمّد رسولُ اللَّه «ها را درك کرد:  سختی
جنگ و مبارزه با  ،مهاجرت ،تهدید ،تحریم ،هایی مانند محاصره و بر دشواري )29 ،(الفتح

ها، فهم و پذیرش  براي تحمل این دشواري ترین انگیزه ظلم و شرك شکیبایی ورزید. بزرگ
در جامعه است. همچنین ایشان فرزند را باعث فقر و » قیام به قسط«منطق قرآن در لزوم 

) اما با 151 کردند (االنعام، دانستند. لذا اقدام به قتل فرزند می دختر را عامل اسارت می
ضِ «هدایت آیاتی همچون:  ی الْأَرف ّهابنْ دا مماوقُهرِز لَى اللَّهنُ «) و 6 (الهود،» إِلَّا عنَح

) خداوند را عامل رزاقیت و فرزند را 32(الزخرف، » الدّنْیاِة قَسمنَا بینَهم معیشَتَهم فی الْحیا
  ).134؛ الشعراء، 12 سرمایه و عامل مدد دانستند (نوح،
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  . زنده کردن احساسات انسانی3-3
توصیف کرده و » ضاللت«ري و اخالقی جامعه پیش از نزول را با واژه قرآن شرایط فک

). مقدمه 164 عمران، نماید (آل تزکیه ایشان را یکی از نتایج حاصل ارسال رسول اعالم می
تزکیه جامعه گمراه، زنده کردن احساسات انسانی است. قرآن براي این هدف و براي مقابله 

و » تبیین مرزهاي انسانیت«نی آن با قوانین انسانی، به طلبانه و جایگزی با قوانین منفعت
  پرداخت:» تشکیل انگاره اخالق محور از قانون«

  
  . تبیین مرزهاي انسانیت3-3-1

اي، انگاره صحیحی از قانون  این جامعه بدلیل افراط در پیگیري منافع شخصی و قبیله
ماعی افراد در حکمیت ، رعایت جایگاه اجت»شجاعت«نداشت. تصاحب مال ثروتمندان را 

دانست. لذا قرآن براي تغییر این  می» حق«و تعرض به اموال قبیله مغلوب را » عدالت«را 
پرداخت و رعایت اصول انسانی را در انگاره » تبیین مرزهاي انسانیت«انگاره از قانون، به 

ف و«جامعه از قانون وارد نمود. دستورِ  ض عنِ الْجاهلینَخُذ الْعفْو وأْمرْ بِالْعرْ » أَعرِ
و دستورات اخالقی به مردم مانند احسان به خویشان و  $) به پیامبر اکرم199(االعراف، 

)، عدم 58)، رعایت عدالت و رد امانت (النساء، 90دوري از فحشاء و منکر (النحل، 
کامل مهر و )، عدم اجبار زنان به ازدواج، پرداختن 33خودآرایی زنان در جامعه (االحزاب، 

)، رعایت حقوق 33 )، نداشتن روابط نامشروع (النور،19رعایت انصاف با آنان (النساء، 
) و 3)، رعایت صداقت در گفتار (الصف، 3) و دختران یتیم (النساء، 34یتیمان (االسراء، 

طلبی  اند که خصلت منفعت ) از این جمله12عدم سوء ظن، تجسس و غیبت (الحجرات، 
دیل و رعایت عدالت و حقوق انسانی فرد فرد جامعه را به رسمیت شناخت. افراطی را تع

پس از تبیین مرزهاي انسانیت، پیگیري مکارم اخالق براي تغییر انگاره قانون ممکن 
َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة وجزَاء «خواهد شد. لذا انتقام را حق دانست ولی به عفو و اصالح ترغیب نمود: 

ح فَأَجرُه علَى اللَّهمثْلُها فَمنْ عفَ ) غفران الهی را مشوق و محرك قرار 40(الشوري، » ا وأَصلَ
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ولْیعفُوا ولْیصفَحوا أَلَا «دیگر را قانون انسانیت بدانند:  داد تا افراد جامعه، گذشت از هم
لَکُم رَ اللَّهغْفّونَ أَنْ یبخواست که نیکویی به ) و صراحتا از افراد جامعه 22 (النور،» تُح

ضْلَ بینَکُم«یکدیگر را فراموش نکنند:  نیز  $) پیامبر اکرم237(البقره، » ولَا تَنْسوا الْفَ
بدون شک شما مؤمنان در دوستی یکدیگر همچون «گونه آموزش دادند:  جامعه را این

نگیرد و  اعضاي یک پیکرید. وقتی عضوي از آن به درد آید، تمام اعضاي بدن با تب آرام
  )1/56 (قمی،» دردي کنند. با او هم

  
 محور از قانون . تشکیل انگاره اخالق3-3-2

که با آن بتوان به منافع شخصی و  در نظر غالب افراد جامعه پیش از نزول، هر آن چیزي
محوري قوانین، قرآن  شد. در مقابل این منفعت اي دست پیدا کرد، حق و قانون تلقی می قبیله

دف اصلی قرار داد و قوانین را بـر آن مبتنـی ساخت. لذا قوانین در گرو و بر اخالق را ه
(البقره، » لَاتَظْلمونَ ولَا تُظْلَمونَ«اخالقی  -عهده اخالق قرار گرفت. مانند اصل قانونی 

ر اخالقی همراه نموده و خطر نادیده گرفتن احکام 279 ). قرآن غالب احکام را با یک تذکّ
والتَکُونُوا کَالَّذینَ نَسوا اللّه فَأَنْساهم «م آن با فراموشیِ خود را گوشزد کرد: الهی و تالز

مهامنیت و حج را 183-179). قرآن قصاص و روزه را با تقوا (البقره، 19(الحشر، » أَنْفُس ،(
رهیز از )، طالق را با پ45)، جهاد را با یاد خدا (االنفال، 97عمران،  نیازي الهی (آل با بی

)، اطاعت از خدا و پیامبر را با رعایت ادب و احترام 228-229ظلم و تعدي (البقره، 
  زد. ) و قضاوت را با عدالت پیوند 1- 2(الحجرات، 

طلبانه بود و چیزي جز  در دیدگاه جامعه پیش از اسالم انفاق مغایر با قوانین منفعت
که در جامعه  ). در حالی98(التوبه، » ما ینْفقُ مغْرَماومنَ الْأَعرَابِ منْ یتَّخذُ «زیان نبود: 

ومنَ الْأَعرَابِ منْ یْؤمنُ «ایمانی، انفاق موجب نزدیکی به خدا و جلب رحمت الهی است: 
رِ وآخ بخشش  ). قبل از نزول،99، جا(همان» یتَّخذُ ما ینْفقُ قُرُبات عنْد اللَّه بِاللَّه والْیومِ الْ

فقط صفت مترفین و آن هم با منت و با هدف تثبیت شکوه اجتماعی بود. لیکن در جامعه 
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 لِائلسل قٌّح مهِوالمأَ  فی و«پس از نزول سائل و محروم در اموال آحاد جامعه حقی داشتند: 
الْ وم18/554، ) که مؤمنین و متقین این حق را شناخته (طباطبائی19(الذاریات، » ومِرُح (

  ) بدان پایبند بودند.134عمران،  و در نهان و آشکار (آل
  
  خواهی . تابوشکنی و عدالت3-4

در تغییر انگاره جامعه از قانون همزمان با اقدامات نرم و فرهنگی، قرآن در ارتباط با 
اي سخت و علنی نیز داشت. لذا به  برخی موضوعات از جمله موضوع ظلم و عدل، مقابله

دهنده دستور داد که با عدم اطاعت از  عنوان الگوي جامعه با ادبیاتی تکان به $پیامبر اکرم
). در 52انی صاحبان قدرت و ثروت با ایشان به جهاد برخیزد (الفرقان، هاي نفس خواسته

)؛ تا با 15جایی دیگر نیز جدا بودن قطعی راه اسالم با راه ظالمان را بیان نمود (الشوري، 
این رویکرد، انگاره عرب جاهلی از قانون (که عبارت بود از تمایالت صاحبان قدرت و 

  اید. ثروت) به حاکمیت الهی تغییر نم
بدین منظور قرآن براي تغییر انگاره حاکمیت مترفین، مردم را به جهاد علیه ظلم تشویق 

حاصل بودن  ). بی59هاي قطعی الهی اعالم کرد (الکهف،  کرد. قرآن هالکت ظالم را از سنت
) و ترس از ایشان 41سرپرستی ظالمان را به سستی خانه عنکبوت تشبیه کرده (العنکبوت، 

). همچنین در این راستا قرآن جاگزینی حاکمیت 13حق معرفی نمود (التوبه، را ترسی نا
قانون به جاي حاکمیت قدرت مادي در جامعه را تعلیم داد. از الزامات این جایگزینی، 
حاکمیت حق و عدم پیروي از هواي نفس از سوي رهبران جامعه است. قرآن در این 

ضِ فَاحکُم بینَ النَّاسِ بِالْحقِّ یا داوود إِنَّا ج«فرماید:  خصوص می ی الْأَرۀً ف علْنَاك َخلیفَ
). در جامعه پیش از نزول مالك برتري، قدرت بود و اشخاص به 26(ص، » ولَاتَتَّبِعِ الْهوى

حکومت «میزان ثروت و قدرتی که داشتند در جامعه صاحب حق بودند. در این تعلیم 
)، دادگري و عدالت جااجتماعی و مساوات در برابر قانون (همانهاي برابري  بر پایه» دینی

 گذاري گردید. ) پایه256) و آزادي و حریت (البقره، 90(النحل، 
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 هاي اجراي قانون دگردیسی ضمانت. 4

رویکرد قرآن در مقابله با هریک از ارکان انگاره جامعه جاهلی از قانون، منجر به وقوع 
مقررات اجتماعی و انگاره جامعه از قانون گردید. هرچند هنوز انقالبی در زمینه قوانین و 
اي از خصوصیات پیش از نزول وجود داشت، اما مسئله اساسی در  در جامعه آثار باقیمانده
فرمایند:  در روایتی می %که امام باقر گیري کلی جامعه است. چنان تغییر انگاره، تغییر جهت

»لاهج انَ فی الْ لَ ما کَ دلِأَبطَ بِالْع لَ النَّاس ب قْ تَ اس و ه در این تغییرِ 6/270 (طوسی،» ی (
طلبی و خرافه به محوریت  گیري، قانون زمانه از محوریت ترس از ناامنی، منفعت جهت

هاي اجراي قانون  اخوت، عقالنیت، اخالق، عدالت و آزادگی تغییر جهت داد. نوع ضمانت
هاي ثروت و قدرت بود، با  نیاپرستی در انحصار کانوننیز که با ابزار ترس و خرافه و د
و » درونی«هاي  خواهی به ضمانت ستیزي و عدالت تابوشکنی و گسترش فرهنگ ظلم

هاي درونی اجراي قانون، فعال شدن  اجراي قانون تبدیل شد. منظور از ضمانت» عمومی«
منظور از  هاي درونی و فطري هر فرد براي رعایت مقررات است. همچنین انگیزه
قانونی و دعوت به  هاي عمومی، خیزش بدنه جامعه و عموم مردم براي مقابله با بی ضمانت
  مندي است: قانون
  

  هاي درونی . ضمانت4-1
) و انقالب 11هرگونه تغییر در جامعه، مستلزم تغییرِ درونی افراد جامعه است (الرعد، 

هاي اجرایی آنها گردید که از  نتصورت گرفته در قوانین عصر نزول باعث درونی شدن ضما
هاي مختلف  ) و استفاده قرآن از ادبیات21طریق عواملی همچون یادآوري فطرت (الروم، 

  ) محقق شد.35؛ الزخرف، 26؛ النحل، 11؛ االنعام، 121عمران،  گیري (آل براي عبرت
آور  لزاماز ضمانت هاي اجرایی درونی است که در فرایند تغییر، اهرم ا» تقوا«و » ترس«
هایی درونی واگذار شد. آیات صریح و تکان  ، از صاحبان قدرت نفی و به انگیزه»ترس«

» أَتَخْشَونَهم فَاللَّه أَحقُّ أَنْ تَخْشَوه«) و 44(المائده، » فَلَا تَخْشَوا النَّاس واْخشَونِ«دهنده 
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وا باعث شد در جامعه همچنین انگیزه درونی تق ) مستندي بر این ادعاست.13(التوبه، 
هاي  تغییر پیدا کرده و تقوا جایگزین برتري کانون» ارزشها«به » اشخاص«مالك برتري از 

مداري در عبارت  ). تأثیر ضمانت اجرایی تقوا بر قانون13ثروت و قدرت گردد (الحجرات، 
رآن تقوا را مقدمه ) نمایان است. در این عبارت، ق50عمران، (آل» فَاتَّقُوا اللَّه وأَطیعونِ«

  معرفی کرد. $مداري و اطاعت از فرامین پیامبر قانون
هاي درونی اجراي قانون بود. ایمان باعث شد  نیز یکی از ضمانت» ایمان به خدا«اهرم 
عنوان امري مقدس نگریسته شود. ایمان به علم خداوند به نهان و آشکار، اعتقاد  به قانون به

). لذا 45 ) و از فحشا و منکر باز داشت (العنکبوت،54 جازم ایجاد نموده (االحزاب،
تعبیر دیگر،  مؤمنین، بدون نیاز به ناظر و با کمال خلوص، به دستورات خدا عمل کرده و به

) در نتیجه مؤثرترین راه تقویت و گسترش قانون، 125تسلیم امر خدا شدند. (النساء، 
هتعمیق ایمان مذهبی است. ایمان با عمل صالح دو ر اند و همدیگر را تقویت  وي یک سکّ

). ایمان چنان تعبدي در فرد پدید آورد که قوانین یا عمل صالح را 110 کنند (الکهف، می
صورت شیئی مقدس تلقی کرد. به این وسیله افراد، بدون وجود مراقب، قانون را مراعات  به

ود ایمان صحیح به ). این در حالی است که پیش از نزول بدلیل عدم وج28کردند (فاطر، 
). همچنین اهرم 35گونه تعهدي نسبت به رفتار خود نداشت (الدخان،  مبدأ و معاد، هیچ

هاي درونی بود. جامعه پیش از نزول نسبت به معاد  یکی دیگر از ضمانت» ایمان به معاد«
شد  ) که باعث عدم پایبندي به اصول انسانی و قوانین الهی جااعتقادي نداشتند (همان

). لذا قرآن ضمن تشکیل و تعمیق اعتقاد به معاد، پایبندي به قوانین و معاد را 5، ةمقیا(ال
فینَ ... «قرین یکدیگر قرار داد:    )4-1 (المطففین،» ونَوثُعبم مهنَّأَ کولئأُ نُّظُی الأَویلٌ للْمطَفِّ
شناسان و  اتفاق نظر جامعه هاي درونی، پیوند قانون با اخالق بود. به از دیگر ضمانت

بدن در میان حقوقدانان، خصوصیات اخالقی عامل اصلی حقوق است که همچون خون در 
). از نظر ایشان هیچ اهرمی قدرتمندتر از خصائص 1/269 کند (کاتوزیان، قوانین گردش می

اخالقی براي ضمانت اجراي قوانین وجود ندارد؛ زیرا در همه جوامع، افراد خود را موظف 
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 دانند به قانونی که با آرمان اخالقی مردم همساز است احترام بگذارند (کاتوزیان، می
). قرآن براي اصالح انگاره جامعه از قانون پیوندي ذاتی بین قوانین اجتماعی با 1/397

اي مقدس تبدیل شده و از نیروي اخالق »وظیفه«به » قانون«سان،  اخالق برقرار کرد. بدین
شد. به این شکل با تثبیت  و تعهد فردي و جمعی در جهت عمل به قانون استفاده 

گرا،  وجود آمد. چراکه جامعه اخالق و انقیاد در جامعه به هاي اخالقی، نوعی اطاعت ارزش
رعایت قانون نیز گرایش دارد. بسیاري از دستورات اخالقی قرآن جنبه اجتماعی  طبعا به

شد. مثال در قرآن،  طور طبیعی اجرا می داشت، که در صورت مراعات آنها، قانون نیز به
ست. شخص متواضع، با رعایت یک ارزش اخالقی ا» تواضع«یک ضدارزش و » تکبر«

شکنی، تکبر و خودخواهی است.  شکست، زیرا ریشه قانون ادب، حریم قانون را نمی
همچنین انسانِ آزاد از قید هواي نفس، سعادتمند و نسبت به قوانین جامعه متعهد بود 

سوي امیال پست  ناخواه به ). چراکه زنجیرهاي وابستگی، انسان را خواه41-40 (النازعات،
اي با انگاره اخالق محور از قانون، شهادت ناحق را  کشاند. چنین جامعه گریزي می و قانون

) و خود را متعهد به 72 غیرقانونی و گذشت کریمانه از عملِ لغو را وظیفه دانسته (الفرقان،
). در جامعه پیش از 32 دانست (المعارج، ) و رعایت امانت 39 یاري ستمدیده (الشوري،

احترامی با شمشیر، غیرت نام داشت.  ، خصلتی پسندیده بود و پاسخ هرگونه بیاسالم غرور
محور قرآن، راه رفتن با فروتنی وصف گروهی از این جامعه با عنوان  اما با رویکرد اخالق

  ). 63 الفرقان،(داد را نیز با سالمت نفس پاسخ میاحترامی جاهالن  بود که بی» عبادالرحمن«
هاي درونی جامعه اسالمی بود. قرآن به جامعه سفارش کرد در  مانتاز دیگر ض» عقالنیت«

)؛ تا در پرتو 23یا دلیلی قاطع براي آن داشته باشد (النجم، » سلطان«صورت انجام هر عملی، 
با » عقالنیت«آن از آداب و قوانین غیرانسانی فاصله بگیرد. قرآن براي تعلیم رابطه دوطرفه 

وره مبارکه انعام پس از توصیه عرب جاهلی به کنار گذاردن س 151در آیه » رعایت قانون«
». ذَلکُم وصّاکُم بِه لَعلَّکُم تَعقلُونَ«...فرماید:  قوانینی همچون شرك و قتل اوالد و قتل نفس، می

 ).7/522، توان به شومی این قوانین واقف گردید (طباطبائی که بدون عقل نمی چرا
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آور بیرونی  هاي الزام رونی، رعایت قوانین اجتماعی بدون اهرمهاي د نتیجه این ضمانت
بود. به عنوان نمونه قرآن در توصیف اعضاء این جامعه در خصوص انجام وظایف انسانی 

 ةِ ولَا بیع عنْ ذکْرِ اللَّه وإِقَامِ الصّلَا ةٌ رِجالٌ لَا تُلْهِیهِم تجار«نسبت به یکدیگر می فرماید: 
). در جامعه پیش از اسالم که بخشش با اهداف مادي صورت 37(النور، » ةِ اء الزَّکَاوإِیتَ
صدقه پنهانی را فرونشاننده خشم خدا توصیف  $گرفت، در عصر نزول، پیامبر اکرم می

) و بهترین بخشش را بخششی اعالم کردند که با زحمت از سوي 2/67نمودند (صدوق، 
) و فرهنگ عیاران که 84ورت بگیرد (الراوندي، توان براي شخص ناتوان ص شخص کم

شکلی تغییر  )، به341دانستند (دوانی،  سرقت از مترفین را حقی قانونی و مایه مباهات می
فرمودند: هرگاه تهیدست شدید با صدقه دادن با خدا تجارت کنید  %کرد که حضرت علی

  ).683(الشریف الرضی، 
  

  هاي عمومی . ضمانت4-2
نت اجراي قانون در جامعه زمان نزول نیز به نوعی نمود بیرونی همان عمومی شدن ضما

از  قرآن در جامعه عصر نزول، قیام به قسط را صرفاً هاي مقدس درونی بود. مثالً انگیزه
هاي اجراي قوانین  ). لذا طبیعی بود که ضمانت25طریق خود مردم عملی کرد (الحدید، 

اشود؛ چراکه قانون بدون ضمانت اجرا، کارکردي عدالت محور را نیز توسط عموم مردم اجر
هاي عمومی اجراي قانون در جامعه فعال شده تا قوانین و  رو ضمانت نخواهد داشت. از این

ها را بطور مداوم، سیستمی و مردمی به جامعه متذکر گشته و به تحقق و تثبیت  ارزش
  ها بپردازد. حاکمیت قانون بجاي حاکمیت اشخاص و قدرت

امر به معروف و «است که با برنامه اجتماعی » وجدان جمعی«ین ضمانت عمومی تر مهم
ةٍ کُنْتُم خَیرَ «در جامعه عملی شد: » نهی از منکر خْرِجت للنَّاسِ تَأْمرُونَ بِالْمعرُوف و أُمَّ  أُ

نْکَرِ ونِ الْمنَ عوتَنْه نُونَ بِاللَّهعه به سفارش قرآن با ) همچنین جام110 عمران، (آل» تُْؤم
) حقوق و وظایف را به 17 ) و مرحمه (البلد،3 فرهنگ تواصی به حق و صبر (العصر،
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قانونی، یکدیگر را به صبر  هاي جرم و گناه و بی یکدیگر متذکر گردیده و در مقابل زمینه
توصیه نمودند. اقدام جامعه در راه اندزي تشکیالتی جهت تبیین مرز معروف و منکر و 

  ) نیز از این جمله است.104عمران،  ام به امر به معروف و نهی از منکر (آلاقد
از دیگر ضمانت هاي عمومی اجراي قانون، تعهد متقابل اجتماعی بود که از طریق 

) پیگیري شد. 71 (التوبه،» دوستی مؤمنانه) «13 (الحجرات،» برادر ایمانی«ترویج تفکر 
خْو إِنَّما الْمْؤمنُونَ«قرآن با حکم  ) اخوت و برادري را جزو اصول قوانین 10(الحجرات،» ةٌ إِ

محور، اندیشه تعهد  روابط اجتماعی قرار داد و در مقابله با حمیت جاهلی و قوانین عداوت
اي که  متقابل اجتماعی را به عنوان ضمانت رعایت حقوق انسانی ترویج نمود. لذا در جامعه

شد، عدم اختصاص و  گروهی اهمیت ویژه داده میتا چندي پیش به تأمین منافع شخصی و 
) و به حکم قانونی 168و  29انحصار نعمات براي قشري خاص را پذیرفت (البقره، 

»ي آتَاکُمالَّذ الِ اللَّهنْ مم مآتُوهگروهی مال و اموال خود را براي دفاع از 33 (النور،» و ،(
تعهد اجتماعیشان مال و اموال خود را با ) و گروهی نیز بخاطر 8حق رها کردند (الحشر، 

). نهادیه شدن تعهد اجتماعی به عنوان ضمانت اجراي 9مهاجرین قسمت نمودند (الحشر، 
) جا(همان» َصةٌ ویؤْثرُونَ علَى أَنْفُسهِم ولَو کَانَ بِهِم خَصا«قوانین انسانی، در آیاتی همچون: 

) نمایان است. تعهد اجتماعی به 19(الذاریات، » ومِرُحمالْ و لِائلسل قٌّح مهِوالمأَ  فی و«و  
ي از قوانین، دلیل اجتماعی یک ماه نخوردن و نیاشامیدن را به ا عنوان ضمانت اجراي دسته
خوبی به وظیفه خود در قبال  هاي روزه را به جان خریده و به مسلمانان تفهیم کرد تا سختی

عنوان سکه رایج جامعه،  سایر مسلمانان کم توان عمل نمایند. همچنین باعث شد انفاق به
). گستره تأثیر تعهد اجتماعی تا جایی 215(البقره، مورد سؤال و درخواست عموم قرار گیرد 

است که مسلمین را متعهد کرد که حتی در هنگام دعا، برادر ایمانی خود را شریک 
ربّنَا اغْفرْلَنَا ولإِخْواننَا الَّذینَ سبقُونَا بِالْإِیمانِ «هاي خود از خداوند قرار دهند:  خواسته

ربّنَا إِنَّنَا سمعنَا منَادیا ینَادي للْإِیمانِ أَنْ «)، 10(الحشر، » نَا غلًّا للَّذینَ آمنُواولَاتَجعلْ فی قُلُوبِ
  .)193عمران،  (آل» آمنُوا بِرَبِّکُم فَآمنَّا ربّنَا فَاغْفرْلَنَا ذُنُوبنَا وکَفّرْ عنَّا سیِّئَاتنَا وتَوفَّنَا مع الْأَبرَارِ
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). 25هاي عمومی اجراي گروهی از قوانین بود (الحدید،  قیام به قسط از دیگر ضمانت
) و جهادگران در راه خدا را بر 47لذا قرآن قیام به قسط را رکن هر امتی خواند (الیونس، 
). قرآن صریحا از مردم خواست 11سایرین، صاحب رفعت و برتري معرفی کرد (المجادله، 

) تا به پشتوانه حقانیت ترس از خدا، بتوانند به 44ترسند (المائده، که از صاحبان قدرت ن
خاطر سکوت در برابر ظلم، در ظلم ظالمان شریک نگردند  این تابوي خیالی غلبه کنند و به

کرد،  ). لذا بدون مالحظات خاصی که در مقابله با سایر خصوصیات اعمال می25(االنفال، 
ضِ «بله و مقاتله با ظالمان تحریض کرد: صورت علنی جامعه را براي مقابه یا أَیّها النَّبِیّ حرِّ

گونه، جهاد براي نجات مستضعفین  ) و با پرسشی نهیب65 ،جا(همان» الْمْؤمنینَ علَى الْقتَالِ
وما لَکُم لَاتُقَاتلُونَ فی سبِیلِ اللَّه «از یوغ ظالمان و برقراري عدالت را مطالبه نمود: 

انِوالْوِلْدو اءّسالنالِ ونَ الرِّجینَ مفضْع   ).75(النساء، » الْمستَ
هاي عمومی اجراي قوانین، تفقه در دین بود. در جامعه پیش از نزول عموم  از دیگر ضمانت

) و این پیروي از گمان ضامن اجراي گروهی از 36کردند (یونس،  مردم از گمان پیروي می
با رواج رواج علم و عقالنیت گروهی از جامعه را به این سمت رهنمون کرد تا قوانین بود. قرآن 

) و گروه دیگر 122سنگ جهاد با جان است، عمل کرده (التوبه،  به وظیفه تفقه در دین که هم
). در این صورت اکثریت جامعه از شک 43سوال از افراد آگاه را وظیفه خود بدانند (النحل، 

  ن خاطر گروهی از قوانین را پذیرفته و عمل کردند.خارج شده و با اطمینا
  

 . نتایج مقاله5

ها  جامعه پیش از اسالم مانند همه جوامع، قوانینی داشته است که نهادینه شدن آن. 1
هاي اجرایی تابعی از انگاره  هاي اجراي قانون دارد. نوع این ضمانت نشان از وجود ضمانت

. شرایط فرهنگی بودتشخیص   ایط فرهنگی ایشان قابلکه با بررسی شر بودایشان از قانون 
هاي وحی، امکانات محدود  همچون تعصب نسبت به قبیله و آداب و سنن، دوري از آموزه

حیات، اهتمام ویژه به منافع شخصی، سلطه توانمند بر ناتوان، حرمت قائل شدن براي اشیاء 



 1401یز و زمستان پای، 45دینی، شماره  /// پژوهش 140

و » منفعت طلبی«، »یت خواهیامن«کند که  ... ما را به این سمت رهنمون میو اشخاص و
 . بود عامل وضع اغلب قوانین و اهرم الزام جامعه به رعایت آنها» گرایی خرافه«

کریم در مقابله با این شرایط طی بیست و سه سال انگاره جامعه از قانون را  قرآن. 2
قوانین در جامعه که کلیه آداب و رسوم و » رواج وحدت و برادري«تغییر داد. قرآن با 

» رواج علم و عقالنیت«اي را از اعتبار ساقط کرد. با  قبیله -ناشی از تعصب و حمیت قومی
هاي  از طرفی آستانه تحمل جامعه را براي پذیرش تغییر قوانین و پذیرش دشواري

گرایی باال برد و از طرف دیگر با آداب و رسوم خرافی مقابله نمود و قوانین  قانون
» زنده کردن احساسات انسانی«وسیله  . همچنین قرآن بهمحور را جایگزین نمود منطق

اي بسط داد که انگاره قانون در اذهان  گونه گستره نفوذ اخالق در روابط اجتماعی را به
طلبانه و تقلیدي به عملی اخالقی تبدیل گردید. عالوه بر این قرآن  جامعه، از عملی منفعت

در روابط اجتماعی، جامعه را به » هیخوا تابوشکنی و عدالت«با آموزش اصل بنیادین 
مبارزه و مقابله سخت با قوانین ناشی از حاکمیت ثروت و قدرتی که منجر به ظلم و 

 عدالتی شده بود، تحریض کرد.  بی

با تغییر انگاره جامعه از قانون، ضمانت هاي اجراي قانون نیز که بر محوریت ناامنی، . 3
اي درونی و عمومی تغییر کرد. با فعال شدن ه منفعت و خرافه قرار داشت به ضمانت

هاي اجرایی درونی همچون تقوا و ترس از خدا، ایمان به خدا و معاد، پیوند قانون  ضمانت
ات فعال شد. با هاي درونی و فطري هر فرد براي رعایت مقرر با اخالق و عقالنیت انگیزه

ل اجتماعی، قیام به قسط هاي عمومی مانند وجدان جمعی، تعهد متقاب مد شدن ضمانتآکار
قانونی و دعوت به  و تفقه در دین نیز خیزش بدنه جامعه و عموم مردم براي مقابله با بی

 مندي اتفاق افتاد. قانون
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