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 مقدمه

اي در اعجاز اجتماعي، در اين نوشتار تالش بر اين است تا ضمن مقدمه
و يكي از ابعاد اعجاز آن در محور قانونمندي جامعه به عنوان يك قاعده  اصلي

ت و تحليل گردد تا زمينه و مشابهأنه جايگزين، بازشناسي مل بيشتر در اين مهم
و زمينه اي مناسب در كشف اعجاز قرآن كريم بويژه آن براي محققين فراهم شود

.در بعد اجتماعي آن باشد

 اعجازچيستي

كه با اراده خداى متعال از شخص مدعى استاى العاده معجزه امر خارق
و نشانه صدق ادعاى وى باشد،تنبو  محمدتقي،يزدى، مصباح(. ظاهر شود

: مشتمل بر سه نكته اساسي است،اين تعريف) 262ـ 268/آموزش عقايد
ا هاى خارق العادهـ پديده الف و اى وجود دارند كه و علل عادى ز راه اسباب
؛آيند پديد نمي،متعارف
ار،العادهـ برخى از اين امور خارقب و اذن خاص خداى متعال با  توسط،اده
مى،پيامبران ؛كند ظهور
مىـ امور خارقج تواند نشانه صدق ادعاى پيامبر باشد كه در اين العاده
مى»معجزه« اصطالحاً،صورت .شود ناميده

 اعجاز گستره

مي از و بيان قرآن معلوم اي وجوه اعجاز محدود به زمينهكه شود لحن
اي از اين اعجاز اشاره متعدد در هر قسمتي به جنبهخاص نيست بلكه آيات

و گستره وجوه اعجاز را اين.دندار مي عرصه :توان ارايه نمود گونه
ـ هاى بالغى ها ونكته ظرافت،هاى لفظى تر به جنبه كه بيش اعجاز بيانىالف
و ظرافت گرچه در اين نكته، نظر دارد و محتوا نقش اصلى را ايفا؛ها ها ؛كندمى معنا
ـ بهب هب، هاى مفاهيم دينى است جهات نوآورى اعجاز تشريعى كه ناظر

و احكام راهى پيموده كه بشريت بدان دين معنا كه قرآن در دو قسمت معارف
و براى ابديت بدون راهنمايى دين پذير يابى به آن امكان دست؛راه نيافته بود

.نبوده است



ـ اعجاز علمي كه به هستي شناسي ميج شناسى هستى. شود قرآن مربوط
و از هر جهت بدون،قرآن و كامل است و تشريعات آن همه جانبه  فراگير
دارد اشاراتى گذرا باره قرآن در اين. گونه كاستى بر بشريت عرضه شده است هيچ

و به گونه تراوشى از البـه الى تعابير كه به برخى از اسرار طبيعت نظر داشته
ـ احياناً و قطعيتكهـ مشهود مى گردد قرآنى و پيشرفت دانش با مرور زمان

مى پرده از اين اشارت،هاى علمى يـافتن برخى نظريه و ها برداشته شود
 قرآن را از ديدگاه اعجاز مورد،دانشمندان خصوصا با پى بردن به اين حقايق

و پذيرش قرار مى و كتاب التم.دهند ستايش هيد با مراجعه به تفسير الميزان
مياهللا معرفت آيت به اين گونه بر آيد كه تمامي ابعاد قرآن معجزه است ولي

قر، اختالف مخاطبين متفاوت است ن براي اهلآ به اين معنا كه ابعاد اعجاز ادبي
اجتماعي، مطالب هاي به اصطالح اجتماعي براي محققان علوم ادب، گزاره

ح و ابعاد وروانشناختي براي متخصصين روانشناس فلسفي آن براي كمت
و متكلمان  محمدحسين،طباطبايي،:ك.ر( هاي اعجاز فراوان دارد جنبه،فيلسوفان

مطهري شهيد.)134و4/23،التمهيد محمدهادي،معرفت،؛67ـ1/57،الميزان
و؛اعجاز قرآن از دو جنبه اصلي قابل بحث استمعتقد است   يكي بعد بالغي

ب آن يان، شيرينيفصاحت قرآن كه ناظر به روشني و جذابيت بيان، زيبايي بيان
و مربوط به لفظ است البته نه لفظ منفك از معنا بلكه از آن حيث كه  است

و عبارتومحتواي معناست  جنبه ديگر آن كه مربوط به محتواي قرآن است
و علمي قر و تاريخ در قرآنمطهري.(نآاست از جنبه فكري  ). 547/، جامعه

قرآن هم مجموعه،كه بر اساس آنها آيات متعدد قرآني است،تيد اين حقيقمؤ
و آوردن مثل آن از قدرت ديگران خارج استآيه آيهو هم  (آن معجزه است وإِنْ:

علَى نَزَّلْنَا مِما ريبٍ فِي مِثْلِهِكُنْتُم مِن بِسورةٍ فَأْتُوا (عبدِنَا يقُولُونَ افْتَرَاه قُ(؛)23/بقره) لْأَم

مِثْلِهِ بِسورةٍ (فَأْتُوا مفْتَرَياتٍ(؛)38/يونس) مِثْلِهِ سورٍ بِعشْرِ (فَأْتُوا .)13/هود)
و مفسرين معاصر مي،برخي از محققين كه معجزه علمي قرآن را آياتي دانند

 در آن نوعي رازگويي علمي باشد به اين معنا كه مطلبي علمي را كه قبل از اوالً
ها بعد از نزول آيه كسي از آن اطالع نداشته باشد به طوري كه مدتنزول آيه
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و اين مس اي باشد كه با وسايل له علمي خود به گونهأمطلب علمي كشف شود
در،عادي در اختيار بشر عصر نزول قابل اكتساب نباشد  دوم اينكه اخباري غيبي

و جريانات تاريخي باشد كه در هنگام آن، نزول آيهمورد وقوع حوادث طبيعي  از
و خبر نيز به و پس از خبر دادن قرآن طبق همان خبر واقع شود اطالع نداشته

كه گونه محمد علي، رضايي اصفهاني،( بيني نباشد عادي قابل پيشاز راه اي است
مي)85/پژوهشي در اعجاز علمي قرآن رسد با اعتراف به گستره ليكن به نظر

عنكريم اعجاز علمي قرآن بهو با و نوع معجزه ايت جاودانه بودن قرآن كريم
و گفتار است، اقتضا مي به قرآن كه از جنس كالم كند تا براي بيان مقصود اعجاز

و نظام به هم پيوسته نگاه  و شود قرآن كريم بسان يك ساختار و براي آن اجزا
گ آنتا رفتعناصري در نظر ايتوفيق بيشتري حاصل شود؛در توجيه اعجاز ن به

و ساير ابعاد اعجاز در قالب چنين معنا كه اعجاز علمي قرآن، اعجاز ادبي قرآن
و بر اساس چنين رويكردي، دهد ساختار منحصر به فردي معنا مي از، ديگران

قرآوردن و يا يك سورهآن همانند .عاجزنديا ده سوره
كه در تاييد اين نكته مي باشند؛ميي قرآن ساختارمندها سوره اوالًتوان گفت

تحدي نموده قرآن به كلمات خود تحدي نكرده است بلكه به يك سوره ثانياً
 داراي ساختار مخصوص گفته شد،هم بر اساس آنچه سوره حداقل آن است كه 
ازاني را بيان كرده است سخنسورهدر نتيجه اگر خداوند در قالب. باشدبه خود
و برخي ويژگي؛ سرگذشت اقوام:قبيل ،سرگذشت برخي انبيا؛ آسمانهاي زمين
و كوچك،مردان ن تنها در قالب آن ساختارآ بيان اعجاز گون ...و زنان بزرگ

ب و فهم استه منحصر قر. فرد قابل درك به ميان از غيب سخن فراواننآبله
مي كه حوزهآورده است  از هاي مختلفي را شامل  شود ليكن اين سخنان

و معجزه ريم است كه با آن ساختار شگفتك هاي ابعاد اعجاز قرآن حداقل  آسا انگيز
. مقايسه نيستل قابـشود آن به سادگي ميسر نميكه تحليلـ

و ديدگاه با تامل در حوزه ب ها ويژهه هاي مطرح در علوم اجتماعي
مي جامعه باـ رسد كه با توجه به ساختار ياد شده شناسي به نظر كه چون هرمي

ميسي چون توحيد تعريأر ميف و نهايت آن نيز به عالم آخرت منتهي  گردد شود



تاـ و تمامي مباحث مربوط به اين دو محور چه آنچه و فهم شده كنون استخراج
،كنون فكر بشر به آن دست نيافته است در قالبي اعجاب بر انگيز چه آنچه تا

و در و با چنين چينشي و كسي قادر نيست تا در چنين قالبي فرم معجزه است
وا اين،چنين زباني و عالميان را به اعجاب از. دارد گونه خرق عادت كند

گو بندي گروه و ديني گرفته تا و ابراز مناسك دينينههاي اجتماعي ، هاي انجام
آنآنمثل و يا چه مربوط به رعايت حقوق ديگران چه حول خانواده مطرح است

ميصفبه چه ديگران را در مقابل دشمنان آمده است، آن و باالشاك آرايي خره ند
، تربيت، روانشناسي، فرهنگ، سياست،مباحثي كه حول موضوعاتي چون اقتصاد
.اند صدها موضوع اساسي ديگر مطرح شده

 تا با صرف نظر از اين نوشتار بر آن است مطالب پيش گفته،با توجه به
 در بخش شناسي مربوط است، هاي جامعه ورود به مباحث قرآني كه به حوزه

و انديشه ديدگاه و ارا ها و پايه در اين علم، به تحليل ه نظر جايگزينيهاي كليدي
و تبيين اعجاز گونه آن در بيان اشتراك قرآن كريم در موضوع قانونمندي جامعه

 اعجازو آن را به عنوان بعدي از ابعادپرداختهجوامع در قوانين جامعه شناسي 
دهننظري قرآن كريم در چارچوب .دظام قرآني مورد توجه قرار

 اجتماعي قرآناعجاز

اش در ساختار قرآنيبايست اعجاز اجتماعي قرآن را به لحاظ مفهومي
مي،ودنمتعريف و اصولي ب ساختاري كه شامل مباحث طور عمده ناظره شود كه

و اساساً،به حيات اجتماعي انسان گذشته و آينده است  بستكاربه با توجه حال
د و تنها با پيمودن چنين مسيري آن و عمل، سعادت انساني تامين ر دو بعد نظر

و عاقبت بشر ترسي و معقول داردبهشت دست يافتني كه برنامه. مي عادالنه اي
و حكيم ساخته است زماني اين بعد از اعجاز. تنها از خالقي متعال، عالم، عادل

مي قرآن بيشتر كنون بشر براي سعادت خودتاكهييها كه برنامه كند خود نمايي
و عاقبت پيشنهادات او را مورد توجه قرار دهيمداشته  نمونه بارزيك. را مرور

توانسته، كه با ادعاي كشف قوانين حاكم بر رفتار اجتماعي شناسي است جامعهآن 
و كاركردشناسي يا معاني رفتار است به نوعي علت فهم كند، قوانيني بشر را يابي
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و مسائل جامعه بشري ها گرهكه نه تن در حتي است بلكه نگشوده اي از مشكالت
و كانون شكل و در ديگر جاها او را بيش از پيش گرفتار ساخته گيري خود

كبشريت را به نظاره كه اي از جاهليت ثاني را خلق كرده نمونه .شانده استآن

و زندگي اجتماعي) الف  قرآن

ديآيت اهللا جوادي آملي در دگاهضمن طرح باره علت اجتماعي هاي مختلف
ه تحليلي عقلي از زندگييو مروري بر ديدگاه عالمه طباطبايي با ارا زيستن انسان

:اجتماعي مي نويسد
 نه فرشته استوانسان نه چون حيوان است كه همه همت او شكم او باشد

س يكي حيثيت طبيعي كه ذات اقد:كه معصوم باشد بلكه داراي دو جهت است
و الي اسناد مي و گل (دهد الهي آن را به طبيعت طين، حماء مسنون إِنِّي خَالِقٌ:

حمإٍ مسنُونٍ منْ صلْصالٍ من گِل در واقع من آفريننده«؛)بشَراً  بشرى هستم كه از
گِل خشكيده ،»يافته، گرفته شده است شكل) بدبوى مانده(سياهِ اى كه از

(حيثيت فطري او كه مستلزم فرشته خويي استو ديگري)28/حجر( :تُهيوس فَإِذَا

لَه ساجِدِينَ مِن روِحي فَقَعوا و از روح«؛)ونَفَخْت فِيهِ و هنگامى كه او را مرتب نمودم
 انسان از حيث.)72/ص(،»كنان درافتيد خود در او دميدم، پس براى او سجده

ار بالطبعمثاول مست و بين اين دو گرايشو مدني بالفطره استاست اما روح
ب پس انسان طبعاً.همواره جهاد است بهه بايد در جامعه سر برد ولي گرايش

حق عدل،اجتماع غير از قانون مداري و  بنابراين اصل،طلبي اوست محوري
مقتضاي فطرت ... ليكن متمدن بودن،زندگي جمعي انسان مقتضاي طبع اوست

.)45/ جامعه در قرآن، جوادي آملي.(اوست
در بينش قرآني اين نكته مسلم است كه پيدايش بشر در روي زمين با يك
و حوا به صورت زندگي خانوادگي آغاز شده است و مرد به نام آدم از. زن

و سكون، ارتباطديدگاه قرآن كريم و آرامش و وابستگي جنسي  خانوادگي
و روانيوع و تشكيل زير بنايي ارتباط انسانها نخستين حلقه،امل عاطفي ها

 سوره21و20خداوند در آيات شريفه. جامعه انساني يعني خانواده است
:فرمايد روم مي



تَنتَشِرُونَ( مِن تُرَابٍ ثُم إِذَا أَنتُم بشَرٌ خَلَقَكُم خَلَقَ لَكُم مِنْومِنْ آياتِهِ أَنْ ومِنْ آياتِهِ أَنْ

وأَز مٍ أَنفُسِكُماتٍ لِقَويĤَل ِفي ذلِك مودةً ورحمةً إِنَّ وجعلَ بينَكُم لِّتَسكُنُوا إِلَيها اجاً

هاى او، اين است كه شما را از خاك آفريد، سپس به ناگاه شماو از نشانه«؛)يتَفَكَّرُونَ
ازو از نشانه يابيد بشرى شديد كه گسترش مى  هاى او اين است كه همسرانى

و خودتان براى شما آفريد، تا بدان) جنس( و در بين شما دوستى ها آرامش يابيد
آن. رحمت قرارداد مى نشانه]ها[ قطعاً، در .»كنند هايى است براى گروهى كه تفكّر

 مواهب جسمي، روحي،،هاها از جهت استعداد، تفاوت انساناين اساس بر
ينش پايه ريزي شده، امري طبيعي عاطفي كه بر اساس قوانين جهان آفروعقلي
يك. است نان را به زندگي اجتماعيآو ديگر نيازمند ساخته اين امر افراد را به

مي دعوت مي و ضرورت آن را بيش از پيش برايشان نمايان چنينهم. سازد كند
ب نيازهاي مختلف انسان كه روز به روز افزايش مي و بشر آنه يابد تدريج از

ميشود، مطلع مي به طور طبيعي اجتماع پديد آمده را گردد همگي موجب
و تا افراد و استحكام بخشد و نسبي واحدـاستقرار  گرچه از روابط سببي

ن ازببرخوردار و يا و نژادهاي گوناگون منشعب شوندتملي اشند بهـ ها نه تنها
و از متالشي شدن  آن اجتماعي زيستن تن دهند، بلكه به آن استحكام بخشند

.جلوگيري كنند

و با طبيعت،به عبارت ديگر  زندگي اجتماعي طرحي است در آفرينش انسان
اين شيوه زندگي گويي ريشه در اعماق جان بشر. بشري او سرشته شده است

و كشش دارد به طوري كه تا انسان با اين ويژگي هاي انساني باقي است اين ها
و حيات اجتماعي ني ميگرايش به سوي جامعه يابد كه آيات ذكر شدهز تجلي

.يد آن استؤم

 قانونمندي جامعه در مطالعات جامعه شناختي)ب

ر مي،شناسي در حوزه مطالعات جامعها جامعه كنند كه يكي دو گونه مطالعه
و احوال جامعه صرف به ايستايي در شناسي يا مطالعه اوضاع نظر از تطورات آن

پط و ديگري شناسي كه به مطالعه جامعه از وجهييوياول تاريخ معروف است
و تطورات تاريخي آن  ــ ايستايياولي نگاه.نظر داردپويا و شناسي به ساختمان
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و ،ـ پوياييدومشيوه نظم جامعه در يك مقطع زماني خاص توجه دارد ـ  شناسي
و تحول تاريخي جامعه سروكار دارد هاي مختلفي در مورد ديدگاه. با كاركرد

و برخي ناظر به وجه قان ونمندي جامعه مطرح است كه برخي ناظر به وجه پويا
ميهاآناز ايستاست كه در مجموع به سه مورد  .شود اشاره

 قوانين اختصاصي)1
و پيروان او اساساً يت منكر مطلق علّهرچند افرادي چون ديويد هيوم

در زيستي،و لذا به وجود هيج قانوني اعم از طبيعي،باشند مي و هايتنرواني
و پيروان او، امور  اجتماعي باور ندارند، ليكن در نظر كساني چون اشپنگلر

خو اما هر جامعه،اجتماعي قانونمند است در اين.د را دارداي قانون خاص
اي مشابهت اي پديده منحصر به فرد است كه با هيچ جامعه نگرش هر جامعه

و در نتيجه قوانين حاكم بر يكي  . قوانين حاكم بر ديگري متفاوت استبا ندارد
ب ميه اينان به طور عمده قوام جامعه را به فرهنگ آن و قوام فرهنگ را دانند
و اين ارزش،ها ارزش و قوان اين فرهنگ ين ها است كه جامعه را داراي هويت

.)107/ شناسي مراحل اساسي انديشه در جامعه، ريمون،آرون( سازد ويژه مي
ق)2  وانين در يك دوره تاريخي اشتراك

برند گروهي معتقدند كه همه جوامعي كه در يك دوره تاريخي به سر مي
در. داراي قوانين مشتركند كه با قوانين جوامع در دوره تاريخي ديگر فرق دارند

اي به مرحله ديگر اي در سير تاريخي خود از مرحله واقع از اين منظر هر جامعه
نس مي  اختالف دارد ليكن هر مرحله داراي بت به ديگري ذاتاًرود كه هر مرحله

از اين گونههاي از ويژگي. قوانين ويژه خود است جامعه، اعتقاد به تحليل
اي به مرحله تغييرات اساسي در طول تاريخ جوامع است كه زمينه انتقال از مرحله

و تاريخمصباح يزدي(.سازد ديگر را فراهم مي )132/، محمد تقي، جامعه
 عدم اختالف ذاتي جوامع)3

شبر اساس اين نگرش، اساساً و و نمودهاي جمعي،ؤ همه امور ون اجتماعي
و نتيجه عمل و انديشه ها، هدف العمل عكس ها و اميدها و ها، بيم هاي افراد بشري
ب حاصل سنت و نگهباني كرده استهايي است كه او خود و چونه وجود آورده



و نظام طبيعت او تقريباً ها را از ميان ثابت است نبايد انتظار داشت كه همه قواعد
و قوانين كامالً و قوانين اجتماعي لذا نظام، جديدي را جايگزين نمايدبردارد ها

و مكان و در زمان و تغيير ناپذيرند . كنند هاي مختلف تفاوتي پيدا نمي جاودانه
م و ندشبيه قوانين طبيعي كه زمان ، محمد تقي، مصباح يزدي(اردكان در او اثر

و تاريخ .)134/جامعه

 جامعه از نگاه جامعه شناختيقانونمنديداليل)ج

و فهم اجمالي اين پس از مرور برخي ديدگاه  ها در خصوص قانونمندي جوامع
 قانونمند هستند، اكنونـچه در يك دوره تاريخي يا دوران متعددـ كه جوامعنكته

 دريافت نظرگاه قرآن كريم از چگونگي قانونمندي جوامع، مناسب است تا قبل از
و سپس نظر قرآن بررسي شوديبرخي داليل غير قرآني بر اين قانونمندي ارا :ه

درـ1 و سرشت او به عنوان موجودي اجتماعي زيستن انسان امري طبيعي
هاي فيزيكي گونه كه انسان با برخي ويژگي در حقيقت همان. طبيعي نهفته است

هم، انند داشتن دستم و و ساير اعضا هاي روحي مانند چنين برخي ويژگي پا
و در وجود او مثالً،احساسات، عواطف و نفسانيات، خلق شده است  شهوات

و تنفر از بدي، زيباييگرايش به جنس مخالف و زشتي ها ، استها نهاده شده ها
و تشكيل زندگي جمعي ـ اده آغاز گرديدهكه با تشكيل خانو-گرايش به حيات

و شواهد متعددي از جمله جهاز فيزيكي مقتضي زندگي و داليل تعبيه شده
و ويژگي يك مشترك و رواني كه تنها با كنار ديگر قرار گرفتن، هاي روحاني

و ظهور دارند هاي طبيعيو هر گاه زمينه بر اين گرايش داللت دارندامكان بروز
و بروز هركدام از اين  يكـها ويژگيفعال شدن  اعم از جسماني يا روحاني در
و تابع قانوني نهادينه شده مي عكسـ مهيا شود،فرايند  مانند اين،دهد العمل نشان

و به منظري بيفتد مي و كه اگر چشم باز شود و گوش اگر بيند صدايي بيايد
هم مانعي نداشته باشد مي و چنين اگر همان چشم به جنس مخالف بيفتد شنود

ميـالعمل روحيكسع و يا زمينه وحشتي پيش آيد رواني در فرد ايجاد كند
يا مي و ،ها در باليي طبيعي مانند زلزله مرگ انسان حادثه رقت باردرترسد

و ياري آن و احساسات او تحريك شده ناخود آگاه در جهت كمك ها عواطف
.كند حركت مي
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كه قواعد عني معتقد بودن به ايني،مند استكه طبيعت قانون اعتقاد به اينـ2
آنقابل پيش بيني بر طبيعت حاكم است  پيش بيني آينده امكان پذير،و بر اساس

كه اين حكايت از نظم دهند است، زيرا رويداد ها بر اساس قانون طبيعي رخ مي
نه است كه بر و آشفتگيبيطبيعت حاكم است  جوئل، ده پرسش شارون،( نظمي

.)41/ شناسي از ديدگاه جامعه
مي جامعهـ3 و اعتقاد شناسي به عنوان يك علم، قانون طبيعي را فرض دارد

 هاي متقابل اجتماعي، كنش ها، گروه راسخ دارد كه بر روابط اجتماعي مثالً
نظوشدن اجتماعي و تابع ها جزء طبيعت انسان.م حاكم است تضاد اجتماعي نيز ند

و قواعدي  ميندستهنظم ت كه و پيشتواند  براي نمونه.بيني شود جزيه، درك
ج ميهنگامي كه افراد در  هميشه يك نظام تقريباً،پردازند امعه به كنش متقابل

هر نابرابري، مجموعه و اي از انتظارات براي كه كنشگر ديد مشتركي از واقعيت
مي فرهنگ ناميده مي اي صنعتي يا هنگامي كه جامعه.آوردند شود به وجود

و شود مي و گرايش به فردگرايي به روندي نيرومند در جهت دوري از سنت
بو به قول ابن)42/همان( آيد جود مي طور طبيعي سسته خلدون، عصبيت

در هنگامي كه ميزان انتظارات گروه.شود مي هاي ستمديده از آنچه گروه مسلط
مي جامعه مي و،ه دهد فراتر روديخواهد ارا تواند يا و سركشي حتي شورش

ميظاهراً.يابد انقالب گسترش مي و شواهد نشان كه اين الگوها در دهند مدارك
و خواهند داد ميباال. گذشته رخ داده ك خره  كه توضيحردتوان به شواهدي اشاره

مي مي و چرا استثناها يا الگوهاي دهد كه چه شرايطي به وقوع آنها كمك كنند
.)42/ همان(.متفاوتي وجود دارند

بدر طور قطع، رويدادها به سبب رويداد طبيعي ديگري ايجاده طبيعت
و رفتارشناسي اصل علّ جامعه. شود مي مي يت را بر انسان و دهد هاي او تطبيق

و كنش مي باورها البته به دليل پيچيدگي انسان، كشف(.داند هاي او را داراي علل
 بسياري از به ادعاي). علل به سادگي كشف آن در علوم طبيعي نيست

كه شرايط از قرن نوزده در متقاعد كردن جامعه به اين،شناسي انديشمندان، جامعه
. نقش موثري داشته است،كند اجتماعي تفاوت مهمي در كنش فردي ايجاد مي



كه.گيريمبله خودكشي را در نظرأبراي مثال كار دوركيم در مس  او معتقد شد
و  ميزان اين خودكشي نتيجه نيروهاي جوامع ميزان خودكشي متفاوتي دارند

خودكشي.اجتماعي مانند همبستگي اجتماعي يا ميزان دگرگوني اجتماعي است
و جامعه است كه به جهات زيادي بر اين تصميم تصميمي صرفاً  انفرادي نيست
(اثر مي گذارد ).43/ همان.

د انسان موجودي اجتماعي است چرا كه براي بقاي خود به ديگران نيازمن
و عاطفي او از طريق كنش و تقريبا همه نيازهاي فيزيكي  متقابل با ديگران است

به گرفتن شيوه كه فرا ضمن اين،دشو برآورده مي هاي ماندن نيز وابستگي زيادي
و اساساً ميديگران دارد گيرد حتي انسانيت انسان از طريق اين كنش متقابل شكل

ميهاي انساني به فعلّ استعدادو تنها از طريق زندگي اجتماعي است كه .درسن يت
ها به عنوان يك موجود فرهنگي در جامعه، رفتارهاي معيني دارند از طرفي انسان

كه به اين بينش مشترك گاهيـ كه نسبت به محيطشان بينشي مشترك دارند
و هنجارها كه مردم به عنوان راهنمايي مجموعه.گويند فرهنگ مي اي از ارزش ها

و تسلط بر خود به كار ميبرن براي ـ درك در واقع كنش متقابل اجتماعي دليليد
و اجتماعي زيستن اوست  به اين معنا كه كنشگران،ديگر بر قانونمندي جامعه

مي زماني كه به كنش مي و معموالً پردازند رفتارهاي ديگران را در نظر  اين گيرند
س. كنش در درون خود حامل پيامي است باعث برانگيختن، كردنالمبراي مثال

 هستندهاي متعدد حامل معاني متعددي كنش.شود طرف كنش به پاسخ سالم مي
و اساساًنده كه همه در جامعه رخ مي راد دهساخته جامعه .دنو تداوم مي

و اشتراك جوامع در قوانين جامعه شناختي قرآناعجاز)د

و رمز تاريخ است كه قرآن در از محورها در اعجاز اجتماعي، ظرف پر راز
و در ضمن آن  اصل قانونمندي،قالب سرگذشت گذشتگان به آن توجه كرده

و تاريخ بشري را يادآور شده است براي نمونه تشريح سرگذشت قوم. جامعه
هاي مختلف به آن اشاره شده است، بني اسرائيل كه در جاي جاي قرآن به گونه

ت و دقتأحيرت هر اهل بريمل ومي را و او را مبهوت اين همه ظرافت انگيزد
مي. كند لطافت در بيان حقايق مي تواند علي رغم فاصله زماني با قوم چه كالمي
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آن موسي اين و رفتاري كه با پيامبر خود كرده گونه از حقايق زندگي به ها اند
از. صدق پرده بر دارد در اين خصوص بيانات قرآن در جزء اول سوره بقره يكي

 پرده از چهره، اعجاز گونه،در اين بخش از آيات.گواهان اين حقيقت است
كه معتقد است روزي جزء رغم اين عليشده است، اسرائيل برداشته واقعي بني
و ارتكاب برترين و پيامبر كشي و طغيان هاي عالم بودند ليكن به دليل سركشي

ش آن ميو ده چه غضب الهي را به دنبال داشته است از مغضوبين تا از مومنين خواهد
.)125تا27/ بقره؛7/ حمد( از خدا بخواهند آنان را جزء آن گروه قرار ندهد

وأت و توجهات مكرر قرآن كريم به حاكميت سنن بر جامعه و كيدات تاريخ
و آن سرگذشت جوامع و،تمثيالت متعدد  تكرار برخي گاهبيان قصص متعدد

در ادامهـهان به عبرت گيري از اين سرگذشت فراواهايحتصريوها سرگذشت
درـپردازيم با تفصيل بيشتري به آن مي اين هماني بيانگر بياني اعجاز گونه

و سنن اجتماعي مد نظر قرآن كريم است . قوانين جامعه شناختي حاكم بر جوامع
و از طرفي وجود مشتركات فراوان در بينسو از يك  سرنوشت مشترك داشتن
و و در نتيجه اعتقاد به وجود اشتراك جوامع در قوانين جامعهملل شناسي، جوامع

و قوانين جامعه دليلي روشن بر اين هماني سنن مورد نظر قرآن شناختي كريم
از ني كريم خود دليل روش يني در قرآن وجود چنين قوانجهت ديگراز. است

و موافقت قرآن و طرفداري و نتايج كريم با تئوري قانونمندي جامعه  اثرات
به. مترتب بر آن است براي مثال آيات زير به صراحت از تعبير سنت يا سنن

:ان معادل قانون استفاده كرده استعنو
ِفي الْأَرضِ فَانْظُرُوا كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِينَ( سنَنٌ فَسِيرُوا لِكُمقَب مِن خَلَت به«؛)قَد

كهو روش[هاتيقين، پيش از شما، سنّ ،سپرى شده است] هايى وجود داشته
و بنگريد فرجامِ تكذيب كنندگان چگونه بوده است؟ .»!پس در زمين گردش كنيد

؛)137/عمرانآل(
تَحوِيالً( تَبدِيالً ولَن تَجِد لِسنَّتِ اللَّهِ و(و براى روش«؛)فَلَن تَجِد لِسنَّتِ اللَّهِ
و براى روشگز خدا هيچ جاى) قانون خدا هيچ)و قانون(ينى نخواهى يافت

؛)43/فاطر(،»دگرگونى نخواهى يافت



تَحوِيالً( والَتَجِد لِسنَّتِنَا رسلِنَا مِن لَكقَب من قَد أَرسلْنَا روش) اين(«؛)سنَّةَ
ما)و قانون(و هيچ تغييرى براى روش دگان ماست كه پيش از تو فرستاديمفرستا
).77/اسراء(،»اهى يافتنخو

و طبيعت خود، از آنجا كه انسان به عنوان نوع واحد به حكم فطرت
و داراي روح جمعي شدن او از  اجتماعي است به اين معنا كه اجتماعي بودن او

و فطري او سرچشمه مي گيرد كه به كمال اليق نوع انسان براي اين،ويژگي ذاتي
د و زمينه روح خود كه استعداد رسيدن به آن را ارد برسد، گرايش اجتماعي دارد

اي است براي اين كه نوع انسان را به كمال جمعي نيز به نوبه خود به منزله وسيله
و ماهيت واحد در نتيجه جامعه،نهايي برساند و طبيعت هاي انساني نيز ذات

و تاريخ در قرآنمطهري( دارند .)53/، مرتضي، جامعه
طرأمساست مناسب  كه انكار اشتراك جوامع شودح اين سؤال مطرح له با

و چه پيامدهايي را به دنبال مي آورد؟  در قوانين جامعه شناختي چه تبعاتي دارد
اي داراي هويتي مخصوص انكار اشتراك به اين معناست كه هر جامعهـ1

كه شاهد تباين فرهنگ،خود است در نتيجه با تباين هويت جوامع ها خواهيم بود
آنن صورت سخن از سنجش فرهنگدر اي و ارزيابي عدم ها، تبادل فرهنگ ها، ها

و نامطلوب گيري فرهنگي كه مطلقاً باور به وجود يا شكل و مفيد يا بد  خوب
؛است از نتايج قطعي آن است

درـ2 قوانين، انتقال خصوصيات يك فرهنگ به فرهنگ با انكار اشتراك جوامع
و ارزشي واحد را به همه  جوامع تسري دادن در نتيجه انديشه تشكيل يك ديگر

و نظام ارزشي واحد و چه در نگاه طرفداران جهانيـجامعه جهاني با فرهنگ سازي
و چه عنصر مهدويت در تفكر اسالمي چه از ديدگاه موعود ـگرايي در اديان مختلف
و تاريخمصباح يزدي.(پنداري باطل است )146/، محمد تقي، جامعه

و از طرفي پذيرش در نتي جه از آنجا كه چنين تبعاتي با عقل سليم قابل نقد
مي) مجال نقد آن نيستارنوشتدر اينو( آن قابل دفاع نيست كه رسد به نظر

و تفريط در اين خصوص بپرهيزيم مل در قرآنأت،اگر خواسته باشيم از افراط
 از منظر جامعه گشاي مناسبي براي تبيين اين حقيقت است كه جوامع كريم راه
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ميهستندشناختي داراي اشتراك فراواني توان ادعاي قانونمندي كه به راحتي
و ارا ازيجامعه ه تئوري قانونمندي را به عنوان بعدي از ابعاد اعجاز قرآن كريم

.ها استخراج نمود آن
هم،قبل از ورود به بررسي آيات و نسبت آن دو با و سنت  دو مفهوم قانون

آ اعو رابطه و معجزه مختصريجن با . گرددتبييناز

و سنت در قرآن  مفهوم قانون

وكه سرياني استاي واژه»قانون« در لغت به معناي خط كش، اصل، رسم
(آيين آمده است و كالمي، جعفر، سجادي. در) 570/فرهنگ علوم فلسفي و

م اصطالح حقوق، عبارت است از قاعده  كنندياي كه مراجع قانونگذار تصويب
يا مجموعه قواعد ). 4/2846،ترمينولوژي حقوق محمد جعفر،جعفري لنگرودي،(

و تنظيم روابط اجتماعي  و آرامش جامعه و مقرراتي كه به منظور حفظ نظم
(شود توسط مقام صالح وضع مي ).12/ترمينولوژي حقوق، ناصر،كاتوزيان.

ي در امور اعتبارييك؛ به كار مي رودعرصهدر يك جمع بندي قانون در دو
يا قانون اعتباري مفاد جمله.و ديگري امور واقعي اي است كه صراحت در امر

قانون حقيقي يا واقعي حكايتوت مانند لزوم رانندگي از سمت راس،نهي دارد
و واقعي دارد ،،از يك ارتباط نفس االمري  مانند قوانين موجود در علم فيزيك

و رياضيات ميقوانين حقي. شيمي :دنشو قي خود به سه گروه تقسيم
ميـ1 و از پديده قوانين علمي كه از مفاهيم ماهوي تشكيل هاي شوند

و خارجي سخن مي ؛گويند، مانند قوانين فيزيكي ملموس
خدا«اند مثل مفاد عبارت قوانين فلسفي كه از مفاهيم فلسفي ساخته شدهـ2

؛»وجود دارد
مقوانين منطقـ3 هاي در باره صورتونطقي ساخته شدهي كه از مفاهيم

كه منتج بودن شكل اول قياس به موجبه بودن مانند اين،گويد ذهني سخن مي
و كلي بودن كبري است .)121ـ114/، همانمصباح يزدي( صغري

ا واژه»سنت« ،به معناي روش، راه، طريقه، طبيعتاز نظر لغتكهتساي
و و در اصطالح داراي) واژه سنت. مجمع البحرين( شريعت آمده است سيره

:معاني متعددي است كه بر اساس دو تعريف زير با مفهوم قانون هم معناست



آن،تعالمهايي كه خداوند روشـ1 و آدم را بر پايه و امور عالم ها تدبير
و اداره مي و تبديل ناپذيري است از ويژگي كند مصباح(هاي آن تخلف ناپذيري
؛)425/ همانيزدي،
درـ2 مي آنچه و قانون اسباب خوانده در،شود اصطالح فلسفه به نام نظام جهان

.)1/135، مجموعه آثار، مرتضي،مطهري(.شود زبان دين سنت الهي ناميده مي
ويكريم، تعبير قانون وجود ندارد ليكن با مراجعه به قرا هرچند در قرآن ن

و دقت در كاربرد بهاي مفهوم سنت كه متع سياق آيات كار رفتهه دد در قرآن
ازواست آن با مفهوم قانون قابل برداشت يكسانياست،  لذا برخي نويسندگان
مي هاي الهي در تدبير جوامع به قوانين جامعه سنت  كنند شناختي قرآن تعبير

و تاريخمصباح يزدي( مي) 425/، محمد تقي، جامعه رسد ابداع عالمانه كه به نظر
بو بسيار مناسبي است  و قوانين الهي در قرآن كريمه تا بتوان طور جامع از سنن

. سخن راند

 دو نوع قانون جامعه شناختي در قرآن

ت هاي مختلف قوانين در قرآن ملي در دو گونه از صورتأمناسب است تا
:انجام گيرد تا ابعاد ديگر بحث در اين زمينه روشن شود

هايي كه شكل رت است از گزارهاولين گونه از قوانين در قرآن كريم عباـ1
و بين دو پديده يا دو مجموعه از پديده درو قيافه قضيه شرطيه را داراست ها

هيچگاه شرط از جزا قانون گونه ايندر.كند عرصه اجتماع ارتباط بر قرار مي
مياز اين نمونه در قوانين طبيعي نيز فراوان. منفك نيست كه براي شود يافت
آبتوان نمونه مي آياتي كه آن دستهاز. اشاره كرد،به قانون درجه حرارت جوش

ميدر  و جوامع استهآيگنجد، اين قالب إِنَّ اللَّه(: مربوط به تغيير سرنوشت اقوام

حتَّى آن«؛) يغَيرُوا ما بِأَنفُسِهِمالَيغَيرُ ما بِقَومٍ كه در قومى) سرنوشتى(در حقيقت، خدا
،»كه آنچه را در خودشان است، تغيير دهند دهد تا اين است را تغيير نمى

و تغيير وضعيت)11/رعد( در اين آيه شريفه بين تغيير محتواي باطني انسان
 به اين معنا كه هرگاه در باطن مردم تغييري ايجاد،ظاهري او پيوند وجود دارد

آنشد در بن و اعتبار جهاني و كيان مادي مي اي ظاهري آنان . آيد ها نيز تغيير پديد
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عَلى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَينَاهم ماء(:سوره مباركه جن است16نمونه ديگر آيه وأَلَّوِ استَقَاموا

پايدارى كنند، حتماً با آب فراوان) راست(بر راه) بر فرض(كه اگرو اين«؛)غَدقاً
مىسير قَرْيةً(:آمده استنيز16در سوره اسراء آيه.»كنيم ابشان لِكنُّه أَن أَردنَا وإِذَا

علَيها الْقَولُ فَدمرْنَاها تَدمِيراً فَحقَّ متْرَفِيها فَفَسقُوا فِيها كه«؛)َأمرْنَا و هرگاه بخواهيم
ثر آبادى) مردم( مىاى را هالك كنيم، به سردمداران و وتمندش فرمان ]لى[ دهيم

مى در آن آن)ى عذاب وعده(= كنند، پس آن گفتار جا نافرمانى تحقق) مردم(بر
و آن  مى) شهر(يابد، .»كوبيم را كامالً درهم

و در آيه دوم در آيه اول اعطاي آب فراوان منوط به ماندن در راه مستقيم است
اواست؛ هم دو چيز به هم مرتبط شده  و يكي  جامعه زدگان رفاهامري كه به فاسقان

و آن مي متوجه است و انحالل اين جامعه ها مخالفت و ديگري امر هالكت .كنند
 به اين،هاي انسان سرو كار دارند قوانيني كه با گرايشياقوانين منعطفـ2

و سنتي اساساً  نباشده در هيچ مقطعي قابل معارضمعنا كه الزم نيست هر قانون
د شدولي مي.ر نهايت حاكم خواهد و از اين نمونه رايش به دينگتوان به قانون

و طبيعت بشر نهاده شده  فَطَرَ النَّاس(كه به عنوان سنتي در نهان فِطَْرت اللَّهِ الَِّتي

لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَيو مينُ الْقَيالد لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِك تَبدِيلَ الَ كن(«؛)علَمونَعلَيها و پيروى
كه) از بر) خدا(سرشت الهى در) اساس(مردم را آن آفريده، كه هيچ تغييرى

و ليكن بيش ،»دانند تر مردم نمى آفرينش الهى نيست؛ اين دين استوار است،
و مرد كه به عنوان قانون)30/روم( و رفتار در زن و گرايش به دو نوع وظيفه

ها هاي اين گرايش از ويژگي.ر داده شده است اشاره كردالهي در طبيعت آنها قرا
و مبارزه آنامكان مخالفت واها موقت با ست ليكن در نهايت مخالفت

و انحراف قطعي مي از ناسازگاري با آن به نابودي انجامد كه اين خود حكايت
.صورت ديگري از قانونمندي است

 شناختي در قرآن قوانين جامعههاي ويژگي

و موضوعي معموالً، ين در هر محدودهقوان و ويژگيشرايط هايي مشترك
ها امعه شناختي در قرآن نيز از اين ويژگيج اختصاصي دارند كه قوانين بعضاً

مي از ويژگي.مستثني نيستند و سازگاري آن با آزادي توان به كلي هاي عمومي ت
و از ويژگي مي انسان آ هاي اختصاصي .ها اشاره كردنتوان به الهي بودن



و داراي عموميتـ1 و قوانين كلي اند، به اين معنا كه بيانگر روابطي اتفاقي
و  و در نتيجه،كوركورانه نيستند قرآن كريم.ل تخلف دارندير قابغ وضعي ثابت

و كلي و عموميت آنها اساساًبا پافشاري فراوان بر روي اين قوانين  به اينت
و ژرف، افراددرو قوانين جنبه علمي داده تاميبررا احساسي عميق انگيزد

و با همين  و آگاهي دنبال كنند و تاريخ آن را با بصيرت مسائل اجتماعي خود
:فرمايدميرو از اين،ها را بپذيرند آگاهي آن

تَبدِيالً ولَن تَجِد لِسنَّتِ( )و قانون( روشو براى«؛)اللَّهِ تَحوِيالًفَلَن تَجِد لِسنَّتِ اللَّهِ
و براى روش خدا هيچ جاى خدا هيچ دگرگونى)و قانون(گزينى نخواهى يافت
؛)43/فاطر(،»نخواهى يافت

تَحوِيالً( والَتَجِد لِسنَّتِنَا رسلِنَا مِن لَكقَب من قَد أَرسلْنَا روش) اين(«؛)سنَّةَ
و هيچ تغ )و قانون(ييرى براى روش فرستادگان ماست كه پيش از تو فرستاديم؛

).77/اسراء(،»ما نخواهى يافت
و نظاير آن به)62/و احزاب34/سوره انعام( اين دسته آيات ما را

و كلي ميخصوصيت استمرار وت قوانين جامعه شناختي واقف به آن نيز سازد
مي جنبه رارا كساني، در آياتي ديگر.دهد اي علمي  كه سعي دارند به نوعي خود
:و مي فرمايدمذمت نمودهز اين قانون مستثني كنندا

آن آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مى ) حوادث(كه هنوز مثال شويد، حال
) زندگى( است؟ به آنان سختى نرسيدهاند به شما كسانى كه قبل از شما درگذشته

و) جسمى(و زيان و] خدا[ى متزلزل شدند كه حتى فرستاده] چنان[رسيد؛
مىكسانى آگاه»!يارى خدا كى خواهد آمد؟«: گفتند كه با او ايمان آورده بودند،

).214/بقره(!باشيد، كه يارىِ خدا نزديك است
و اراده انسان سازـ2 در برخي. گار استقوانين جامعه شناختي با آزادي
قانونمندي جامعه پندار) هاي ماترياليستي در عصر ما نگرشمثالً(ها انديشه
و اراده نادرس تي را موجب شده كه بر اساس آن نوعي تعارض بين اين قانونمندي

و كانون،است، توهم شده آزاد انسان  لذا قرآن كريم بر اين حقيقيت كه مركز
و قضايايي كه يكي بعد از ديگري بر اين جهان مي  اراده انسان،گذارد حوادث

و توجه نموده استأت، است :كيد
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موعِداً وتِلْك الْقُرَى( وجعلْنَا لِمهلِكِهِم ظَلَموا َلما ملَكْنَاهها آن آبادى) مردم(و«؛)أَه
گاهى قرارو براى هالكتشان وعدهمى كه ستم كردند، هالكشان نموديمرا هنگا
؛)59/كهف(،»داديم
علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَينَاهم ماء غَدقاً( بر راه) بر فرض(كه اگرو اين«؛)وأَلَّوِ استَقَاموا

مى) راست( ؛)16/جن(،»كنيم پايدارى كنند، حتماً با آب فراوان سيرابشان
حتَّى( الَيغَيرُ ما بِقَومٍ إِنَّ اللَّه ا بِأَنفُسِهِمرُوا مغَيآن«؛) ي ) سرنوشتى(در حقيقت، خدا

ر دهد تا اين كه در قومى است را تغيير نمى ا در خودشان است، تغيير كه آنچه
).11/رعد(،»دهند

و باال،و ماندن در مسيرظلم از روي اراده از از سر اختيار خره خواستار تغيير
و اختيار انسان را در زمينه درون سازي شدن به عنوان عواملي است كه نقش اراده

و مي جريان فالن قانون  با مالحظه اين. دهد سنت در اين دسته آيات نشان
از شود كه چگونه سنت دسته از آيات به خوبي معلوم مي هاي تاريخي فراتر

مياختيار  زيرا خداوند هر گونه،گذرد انسان نيست، بلكه همه از زير دست انسان
و هرگاه ملتي راه تغيير مطلوبي را در زندگي انسان به دست خود او سپرده

ب مي هرهراست را تعقيب كند، خداوند او را از زندگي خوش به.سازد مند توجه
مي موقعيت مثبتي اين اصل، و تصميم سازد را فراهم و انتخاب تا انسان آزادي

مس. خود را نشان دهدآزاد  كريم در ترسيمي كه قرآنـ له آزادي انسانأبنابراين
و قوانين دارد  ميـ نسبت به سنن در نقش اساسي ايفا و ميزان مسئوليت خود را كند

ميساختن جامع در سنتمحمدباقر،،صدر(.دهده نشان .)147/ قرآن هاي تاريخ
الهي بودن اين قوانين از اختصاصات قانونمندي جامعه در قرآن كريمـ3
آن. است و رسمي جامعهه در انديشهچ برخالف شناسي مطرح هاي كالسيك

و معموالً هر، به دليل سكوالر بودن اين نوع از مطالعاتاست ساحت قوانين در
آناي عموماًو با هر گستره و وراي و خاستگاهي اجتماعي است ، داراي منشاء

اعتقادي به تاثير عوامل متافيزيك به خصوص در حوزه قوانين حاكم بر جامعه،
به وجود ندارد، ين به خداوند نسبت داده اين قوانآسانيليكن در نگاه قرآن كريم
كهرو، از اينشده است و سنن به كار در شانزده مورد  در قرآن كريم واژه سنت



ب،رفته است به يا ، احزاب62و38:خداست مانند آياته طور مستقيم منتسب
و 85 و23 غافر به فتح  در حقيقت.طور غير مستقيم به خداوند منتسب استيا

و در موارد دوم به محل اجراي سنن و،در موارد اول ناظر به سنت گزار  جوامع
و سقوط تمدن، كرمي(.الق گرديده استطاها حكومت /ها از ديدگاه قرآن ظهور

ر. 201 و تاريخ مصباح،:ك.همچنين هاي سنتباقر، محمد صدر،؛426/ جامعه
مي) 141/تاريخ در قرآن :توان گفت با توجه به اين مطالب

و قوانيني الهي،قانونمندي حاكم بر جوامع) الف و محي ضوابط ؛طاند نه جبر تاريخ
و معلولبودن الهي)ب و قوانين به اين معني است كه مجموعه علت ها سنن

و اراده خود را به صورت اين ضوابط به خداوند ختم مي و اوست كه تدبير شوند
؛كندو در قالب اين قواعد اعمال مي

و در قلمرو ين طبيعي در طول اراده الهي است چون قوانهماين قوانين)ج
م . كنندياراده او عمل

 شناختي در قرآن شرايط تحقق قوانين جامعه

و انساني تمام پديده، آمدگونه كه در مباحث مقدماتي همان هاي طبيعي
ب هستيتگير علّدر همه،تحت سيطره قانون و لذا وه ند طور قطع از عوامل
در همانو انين، تابعيت از اين سنت است شرايط تحقق قو گونه كه شهيد صدر

و، امتياز پديده استير موضوعي خود يادآور شدهكتاب تفس هاي اجتماعي
اي ها عالوه بر آن، عالمت ويژه تاريخي در جوامع بشري اين است كه اين پديده

آن دارند كه عبارت است از پيوند آن و مسير ها با هدف، به اين معنا كه حركت
و به قول فالسفه  جز علتبدر جامعه به خاطر رسيدن به يك مقصود است

را،ا جوش آمدن آب بر اثر حرارتجدر همه. علت غايي هم دارد،فاعلي  علتش
تاو گذشته و اش را همراه دارد ولي به هيچ وجه ناظر به نتيجه كارش نيست

در به شكل كار انساني در نيايد، نميزماني كه اصطالحاً تواند ناظر به هدف باشد
وصورتي كه كار هدفدار انسان مشتمل بر آن پيوندي است غير از پيوند با علت

و مي تفاوت. محقق شودخواهد بعداً هدفي است كه هنگام عمل موجود نيست
از طرفي هر عملي كه هدف داشته. كند كه هدف صالح باشد يا فساد هم نمي
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و آن گنجد نميباشد هم لزوما در تحت قوانين اجتماعي  بلكه شرط ديگري دارد
در،در واقع زمينه فعل بايد اجتماعي باشد. اجتماعي عملعبارت است از جنبه
و ساحتي است كه عمل را از بعد اينجا جامعه به گونه اي علت مادي عمل است

(دهد فردي خارج كرده آن را در سطح بااليي گسترش مي ، محمدباقر، صدر.
و سقوط تمدن ).152/ ها از ديدگاه قرآن ظهور

ف ها ردي در توجه قرآن كريم به سرگذشت امتتفاوت اين نوع عمل با عمل
ب آنهو جوامع،  ها به خوبي روشن شده است جز توجه به سرگذشت فردي

)....و94/ مريم؛28/جاثيه(

 مصاديقي از قوانين جامعه شناختي در قرآن

 فراگيري آثار اعمالـ1
معهجا همه يا اكثر افراداز يكي از احكام جامعه شناختي اين است كه هرگاه

و بد آن عمل همه افراد جامعه را دامنگير صورت پذيرد،عملي خاص   آثار خوب
مي قرآن. شود مي (فرمايد كريم در سوره اعراف لَفَتَحنَا ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرَى: واتَّقَوا  آمنُوا

والْأَرضِ مِنَ السماءِ برَكَاتٍ هِملَيمىه اهل آبادى) بر فرض(و اگر«؛)ع آوردندا ايمان
مىو خودنگه مى دارى و زمين بر آنان ،»گشوديم كردند، حتماً بركاتى از آسمان

).96/اعراف(
و تقوي شوند بركات به اين معنا كه اگر همه يا اكثر افراد جامعه اهل ايمان

و زميني مانند نزول  و آسماني هاي آسماني، بارشي فراوان،هنگامهبسودمند
و سالمت ازدياد محص و دفع آفات از آنها، صحت و دامپروري والت كشاورزي

و امنيت اجتماعي بر آن و آرامش روحي مي بدني، آسايش به.يابد ها افزايش
:دارداشاره گونه اين آيه شريفه نيز،عكس اين قضيه

مِنكُم خَاصةً( ظَلَموا ازو خودتان«؛)واتَّقُوا فِتْنَةً الَتُصِيبنَّ الَّذِينَ و[ را اى فتنه] بال
بلكه همه را فرا(رسد نگه داريد كه فقط به كسانى از شما كه ستم كردند، نمى

.)25/انفال(،»)گيرد؛ مى
دنشو نميايد گرفتار فتنه فقط كساني از شما كه ستم كردهبترسيد كه آري

مي ستم ناكردهفتنه بلكه . گيرد ها را نيز در بر



و تكويني است از قوانيني است كه اين قانون كه بيانگر يك ارتباط حقيقي
و گروه ندارد بلكه به فلسفه آن كه بنگريم همگاني بودن  اختصاص به يك قوم

ب مي قرآنآيات اجمالي به نگاهي. خوبي قابل برداشت استه آن كه كريم رساند
و تشريعي مشترك بين همه  اين كتاب شريف به يك رشته از قوانين تكويني

قاجوام ميو از اينل استيع : فرمايد رو
الُِوِلي اْلأَْلبابِ( ِفي قَصصِهِم عِبرَةٌ هاى آنان براى به يقين، در حكايت«؛)لَقَد كَانَ

مي).111/يوسف(،»خردمندان عبرتى بود فِي ذلِك(: فرمايدو يا در آيه ديگري إِنَّ

يخَْشى ،»عبرتى است براى كسى كه بهراسد) امور(قطعاً، در اين«؛)لَعِبرَةً لِمن
).26/نازعات(

و آيات ديگري مانند 13 آيه دستور به اين عبرت آموزي در اين آيات
و آل و مفيد است كه يك واقعه،حشر سوره2آيه عمران  تنها در صورتي ممكن

وو حقيقت تاريخي پديده متعلق به يك جامعه خاص نباشد اي منحصر به فرد
و زمانبلكه قابليت از،ها را داشته باشد تكرار در ديگر جوامع  لذا معلوم است كه
كه نگاه قرآن و آيندگان وجود دارد كريم وجوه اشتراك فراواني بين گذشتگان
مي عبرت و مفيد .سازد آموزي آيندگان از سرنوشت گذشتگان را امكان پذير

 از.ه قرار گيرنددر اين زمينه مناسب است تا برخي ديگر از آيات مورد توج
وو سفر دعوت به سير جمله آياتي كه در اين زمينه وجود دارد كه در زمين

 تا نسبت به نموده قرآن كريم از مردم دعوت به سير در زمين. داردعبرت آموزي
:سرانجام مردم قبل از خود آگاهي يابند

نُوِحي إِلَيهِ( رِجاالً قَبلِك إِلَّا مِن أَرسلْنَا مِنْ أَهلِ الْقُرَىوما ِفي الْأَرضِم  أَفَلَم يسِيرُوا

لِهِمقَب مِن و پيش از تو نفرستاديم، جز مردانى از اهل«؛)... فَينظُرُوا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِينَ
مى آبادى تا كرديم؛ پس آيا در زمين گردش نكرده ها را، كه به سوى آنان وحى اند،

ب  ). 108/يوسف(،»...وده است فرجام كسانى كه پيش از آنان بودند؟بنگرند، چگونه
)لِهِممِن قَب ِفي الْأَرضِ فَينظُرُوا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِينَ و آيا در زمين«؛)أَو لَم يسِيرُوا

گردش نكردند تا بنگرند كه چگونه بوده است فرجام كسانى كه پيش از آنان
.)9/ روم(،»بودند؟
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)لِهِمقَب مِن ِفي الْأَرضِ فَينظُرُوا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِينَ و آيا در زمين«؛)أَولَم يسِيرُوا
گردش نكردند تا بنگرند چگونه بوده است فرجام كسانى كه پيش از آنان بودند،

).44/فاطر(،»!در حالى كه از آنان نيرومندتر بودند؟
قَبلِهِم كَانُوا هم أَشَدأَولَم يسِيرُوا فِ( مِن ي الْأَرضِ فَينظُرُوا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِينَ كَانُوا

بِذُنُوبِهِم اللَّه مضِ فَأَخَذَهِفي الْأَر وآثَاراً تا«؛) ...مِنْهم قُوةً و آيا در زمين گردش نكردند
ا ز آنان بودند؟ كه از آنان از نظر بنگرند، چگونه بوده است فرجام كسانى كه پيش

و آثار در زمين برتر بودند به. نيرو شان)گناهان(پيامدهاى] سزاى[پس خدا
).21/غافر(،» ...آنان را گرفت) گريبان(

مِنْ( مِن قَبلِهِم كَانُوا أَكْثَرَ ِفي الْأَرضِ فَينظُرُوا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِينَ هم أَفَلَم يسِيرُوا

أَغَْنى َفما ِفي الْأَرضِ وآثَاراً و آيا در زمين گردش«؛) عنْهم ما كَانُوا يكْسِبونَوأَشَد قُوةً
نكردند تا بنگرند چگونه بوده است فرجام كسانى كه پيش از آنان بودند؟ كه

و از نظر بيش و آثار در زمين، برتر بودندتر از آنان بودند رنيرو ا كسبو آنچه
را(كردند، مى ).28/غافر(،»از آنان دفع نكرد) عذاب الهى

)لِهِمقَب ِفي الْأَرضِ فَينظُرُوا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِينَ مِن و آيا در زمين«؛)أَفَلَم يِسِيرُوا
گردش نكردند تا بنگرند چگونه بوده است فرجام كسانى كه پيش از آنان

).10/محمد(،»بودند؟
وأَرسلْنَا( كِّن لَكُمنُم ا لَمضِ مِفي الْأَر مكَّنَّاهقَرْنٍ م مِن لِهِمقَب مِن يرَوا كَم أَهلَكْنَا أَلَم

وأَنْشَأْنَا مِن  م بِذُنُوبِهِملَكْنَاهفَأَه تِهِممِن تَح وجعلْنَا الْأَنْهار تَجرِي علَيهِم مِدراراً ماءالس

قَرْناً آخَرِينَب دِهِمرا اند كه پيش از آنان، چه بسيار گروه آيا اطالع نيافته«؛)ع هايى
آن! هالك كرديم؟ چنان امكاناتى فراهم در زمين به آنان امكاناتى داديم كه براى شما

و  كه] هاى باران[نكرديم؛ و نهرهايى قرار داديم پى در پى آسمان را بر آنان فرستاديم
و آنان را به خاطر پيامدهاى) شهرهاى(از زير شان هالك)گناهان(آنان روان باشد

و گروه ).6/انعام(،»هاى ديگرى بعد از آنان پديد آورديم ساختيم
أَحسنُ أَثَاثاً ورِءياً( مقَرْنٍ ه مِن قَبلَهم راو چه بسيار گروه«؛)وكَم أَهلَكْنَا هايى

و ظاهر نيكوتر بودندپيش از آنان هالك كرديم كه ).74/مريم(،» آنان از نظر اثاث
)اكِنِهِمسشُونَ فِي ممي منَ الْقُرُونِ قَبلَهم لَهم كَم أَهلَكْنَا يهدِ و آيا براى آنان«؛)أَفَلَم

كه روشن نكرد كه چه بسيار گروه هايى را پيش از آنان هالك كرديم، در حالى
خ) اين كافران( مى انهدر ).128/طه(،»!روند؟ هاى آنان راه



و6 سوره غافر،28و21 به خصوص با تامل در آيات مريم كه اشاره74 انعام
ا به برخي دارايي ازقهاي و آن را و امكانات بيشتر كرده وام مانند قدرت، قوت

آن ويژگي مي هاي آن ها د كه ها مانعي از قوانين حاكم بر كل جوامع نيستن داند، ليكن
ت رغم آن ويژگي قرآن علي ميأها به و تدبر در سرگذشت آنها دعوت .كند مل

آموزي اما با لحن ديگري كريم در شش آيه ديگر دعوت به همين عبرت قرآن
و عاقبت تكذيبكهنمايد مي .كنندگان را بنگريد در سرگذشت گذشتگان بينديشيد

ت و و حوادثملأاصطالح قرآني سير در زمين به معناي تفكر  در وقايع
و پند تاريخي است به منظور عبرت اي حال اگر هر واقعه. اندوزي آموزي

و ربطي به ساير جوامع نداشت خداوند حكيم پديده اي منحصر به فرد بود
:كرد دعوت به ژرف انديشي در آن نمي

فَانْظُرُوا كَ( فِي الْأَرضِ فَسِيرُوا سنَنٌ لِكُمقَب مِن خَلَت كَذِّبِينَقَدةُ الْماقِبع كَانَ فبه يقين،«؛)ي
كهو روش[ها پيش از شما، سنّت پس در زمين. سپرى شده است] هايى وجود داشته

و بنگريد فرجامِ تكذيب كنندگان چگونه بوده است؟ ؛)137/ عمرانآل(،»!گردش كنيد
ِفي الْأَرضِ ثُم انظُرُوا كَيف كَانَ عاقِ قُل( در زمين گردش: بگو«؛)بةُ الْمكَذِّبِينَسِيرُوا

؛)11/انعام(،»!كنيد؛ سپس بنگريد فرجام تكذيب كنندگان چگونه بوده است؟
ِفي الْأَرضِ فَانظُرُوا كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِينَ( پس در زمين گردش«؛)فَسِيرُوا

و بنگريد كه فرجام تكذيب كنندگان چگونه بوده است ؛)36/نحل(،»كنيد
مِنْهم فَانظُرْ كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِينَ( و«؛)فَانتَقَمنَا پس، از آنان انتقام گرفتيم؛

).25/زخرف(،»!بنگر كه فرجام تكذيب كنندگان چگونه بوده است
راي قطعي استكريم اين قانون از نگاه قرآن  كه جوامعي كه آيات الهي

مييا كنند تكذيب مي ميو كنند بزهكاري پيشه ،شوند يا اكثرشان مشرك
و كليت استثناو اين قانون الهي، سرنوشت مطلوبي نخواهند داشت، پذير نيست

و اين است سرّ تدارد .مل در سرنوشت گذشتگانأ اصلي استفاده از
اي ديگر از آيات الهي ناظر به موضوع بحث مورد حال مناسب است تا گونه

خداوند در دسته ديگري از آيات به طور مشخص سرگذشت.دتوجه قرار گير
و آنگاه آن را منش برخي اقوام را به نام ياد مي تأكند و مل در نحوهأ درس آموزي

آن زندگي جاري انسان و آينده حيات مي ها .داند ها
قرآن كريم در يكي از فرازهاي بلند خود در خصوص قوم بني اسرائيل پس
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آنكه داستان از آن و فساد آن دوبارسركشي و توبه ها در سرزمينشان را متذكر ها
مي مي مرَّتَينِ وقَضَينَا إَِلى(: فرمايد شود ِفي الْأَرضِ لَتُفْسِدنَّ ِفي الْكِتَابِ بِني إِسرَائِيلَ

كَبِيراً علُواً علَيكُم، ولَتَعلُنَّ أُولِي بأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسوا فَإِذَا جاء وعد أُوالَهما بعثْنَا لَنَا عِباداً

مفْعوالً وعداً وَأمددنَاكُم بَِأموالٍ وبنِينَ،خِالَلَ الديارِ وكَانَ هِملَيع ثُم رددنَا لَكُم الْكَرَّةَ

أَحسنتُم ألَنفُسِكُم،وجعلْنَاكُم أَكْثَرَ نَفِيراً نتُمسأَح وعد الĤْخِرَةِ إِنْ اءا فَإِذَا جفَلَه أْتُمأَس  وإِنْ

تَتْبِيراً علَوا أَولَ مرَّةٍ ولِيتَبرُوا ما خَلُوهد َكما جِدسخُلُوا الْمدلِيو كُموهجوا وسوءى، لِيسع 

هج وجعلْنَا لِلْكَافِرِينَ حصِيراًربكُم أَن يرْحمكُم وإِنْ عدتُّم عدنَا تورات(و در كتاب«؛)نَّم (
در) فرزندان يعقوب(= به بنى اسرائيل زمين] روى[اعالم كرديم كه قطعاً، دو بار

و حتماً كه.با سركشىِ بزرگى برترى خواهيد نمود فساد خواهيد كرد و هنگامى
آن(نخستين وعده از(دو فرا رسيد،) از ني) گروهى و(رومند بندگان سخت

مى) آور جنگ و ميان خانه مان را بر شما به) يتان براى سركوبى شما(ها شورانيم
و جست بر) پيروزىِ(سپس دوباره،.اى واقع شده است وعده] اين[وجو درآيند؛

و شما را به وسيل و پسران اِمداد رسانيمهآنان را به شما باز گردانيم وى اموال
اگر نيكى كنيد، به خودتان نيكى.قرار دهيم) دشمناز(تر نفرات شما را بيش

بد مى و اگر مى(ى كنيد، پس به خود كنيد و هنگامى كه وعده آخر فرا)كنيد بدى
مى(رسد، و تا داخل تا صورت) فرستيم مردانى را هايتان را اندوهگين سازند؛

و تا آنچه) االقصى(مسجد  آن(شوند، همان گونه كه بار اول وارد آن شدند؛ ) بر
و اگر.تسلط يابند، كامالً نابود كنند اميد است كه پروردگارتان به شما رحم كند؛

و جهّنم را براى بازمى) ما نيز به كيفر شما(باز گرديد،) به فسادگرى( گرديم؛
).8ـ4/اسراء(،»قرار داديم)و زندان(كافران تنگنا 

و اگر اميد است كه باز رحمت خداآيات در برگيرندهاين وند شامل شما گردد
و عقوبت دشمن بر شما باز مي . گرديم شما بار ديگر به فساد باز گرديد ما به تسلط

)ع(چنين در سوره شعرا پس از بيان برخي مسائل زمان حضرت موسي هم
موسى(: فرمايد مي أَجمعِينَوأَنجينَا هعن ممأَغْرَقْنَا الْأَخَرِينَ و ا كَانَ إِنَّ ثُممو ِفي ذلِك لĤَيةً

مْؤمِنِينَ و تمام كسانى را كه با او بودند نجات داديم؛«؛)أَكْثَرُهم سپسو موسى
آن.را غرق ساختيم) فرعونيان(= ديگران  و نشانه]ها[قطعاً، در ]لى[اى است،
).67ـ65/شعراء(،»ترشان مؤمن نيستند بيش



پ قرآن و دليل آن كريم در سوره زخرف س از طرح غرق شدن قوم فرعون
أَجمعِينَ(: فرمايد مي مفَأَغْرَقْنَاه ممِنْه لِلĤْخِرِينَفََلما آسفُونَا انتَقَمنَا سَلفاً ومثَالً ملْنَاهعو«؛)فَج

و همه و اندوهناك ساختند، از آنان انتقام گرفتيم  آنان هنگامى كه ما را خشمگين
براى) آميز عبرت(اىو نمونه) در عذاب(و آنان را پيشگامان ديمرا غرق كر

).56ـ55/زخرف(،»پسين قرار داديم) هاى ملت(
ِفي الْفُلْكِ الْمشْحونِ(:فرمايد يا در مورد قوم حضرت نوح مي هعن ممو نَاهيَفأَنج

أَغْرَقْنَا بعد اْلباقِينَ ثُم يĤَل ِفي ذلِك وما كَانَ أَكْثَرُهم مْؤمِنِينَإِنَّ و كسانى)ما(و«؛)ةً وى
و حيواناتو انسانتجهيزاتاز(را كه با او در كشتىِ انباشته  بودند، نجات) ها

آن(گاه بعدآن.بخشيديم آن.ماندگان را غرق ساختيم، باقى)از ]ها[قطعاً، در
و نشانه  ). 121ـ 119/شعراء(،»ترشان مؤمن نيستند بيش]لى[اى است،

نَبأَ(:فرمايدو در بيان طوالني سرگذشت حضرت ابراهيم مي هِملَيع واتْلُ

رَاهِيمْؤمِنِينَ ...ِإبم وما كَانَ أَكْثَرُهم ِفي ذلِك لĤَيةً و خبر بزرگ ابراهيم را بر آنان«؛)إِنَّ
كن[بخوان آن ...،]و پيروى وا نشانه]ها[ قطعاً، در ترشان مؤمن بيش]لى[ى است،
).103ـ69/شعراء(،»نيستند
مي هم كَذَّبت(:فرمايد چنان در بيان سرگذشت قوم هود بعد از بياني طوالني

مْؤمِنِينَ... عاد الْمرْسلِينَ وما كَانَ أَكْثَرُهم ِفي ذلِك لĤَيةً ) قوم(«؛)فَكَذَّبوه فَأَهلَكْنَاهم إِنَّ
پس) هود(=و او  ... را تكذيب كردند؛] خدا[اد فرستادگانع را تكذيب كردند؛

و نشانه]ها[ آنان را هالك كرديم؛ قطعاً، در آن ترشان مؤمن بيش]لى[اى است،
).139ـ123/شعراء(،»نيستند

مي در ادامه قرآن و كريم به همين گونه داستان قوم ثمود را مطرح سازد
وما كَانَ أَكْثَرُهم ...ت ثَمود الْمرْسلِينَكَذَّب(:فرمايد مي ِفي ذلِك لĤَيةً فَأَخَذَهم الْعذَاب إِنَّ

آنان] الهى[و عذاب  ... را تكذيب كردند؛] خدا[ثَمود فرستادگان) قوم(«؛)مْؤمِنِينَ
و نشانه]ها[را فرو گرفت؛ قطعاً، در آن  ،»تندترشان مؤمن نيس بيش]لى[اى است،

).158ـ 141/شعراء(
مي سپس سرگذشت قوم لوط را ياد آور مي و كَذَّبت عاد(: فرمايد شود

مْؤمِنِينَ... الْمرْسلِينَ وما كَانَ أَكْثَرُهم ِفي ذلِك لĤَيةً عاد) قوم(«؛)فَكَذَّبوه فَأَهلَكْنَاهم إِنَّ
را تكذيب كردند؛ پس آنان) هود=(و او  ... را تكذيب كردند؛] خدا[فرستادگان 
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و نشانه]ها[را هالك كرديم؛ قطعاً، در آن ،»ترشان مؤمن نيستند بيش]لى[اى است،
مي).139ـ123/شعراء( و در ادامه بالفاصله به سرگذشت قوم شعيب اشاره كند
أَصحاب الْأَيكَةِ الْمرْسلِينَ(:فرمايد مي كَذَّب ...  ِفي ذلِك وما كَانَ أَكْثَرُهم إِنَّ لĤَيةً

پايان ندهى، حتماً از اخراج) به اين سخنان(اگر! اى لوط: گفتند«؛)مْؤمِنِينَ
آن... شدگان خواهى بود و نشانه]ها[قطعاً، در ترشان مؤمن بيش]لى[اى است

 ). 190ـ 176/ شعراء(،»نيستند
ت و :باشنديمملأاين دسته از آيات از چند جهت قابل توجه

؛ويژگي مشترك همه اقوام در تكذيب پيامبرانشان بوده است) الف
و گروه اكثر)ب و لذا از نظر اعتقادي در سطح اين اقوام ها مؤمن نبودند
و  ؛فاقد اعتقاد به خدا بودندگاه نازل
يي در سرگذشتها ها، نشانه در تمامي اين آيات به دليل همان ويژگي)ج

ق .رآن خواهان توجه به آن آيات استاين اقوام است كه
ها در پايان بيان اين هفت سرگذشت كه گويا معجزه آسا قرآن كريم به آن

و ضمن بر شماري برخي اختصاصات هر قوم از نظر رفتاري به آن اشاره كرده
و نشانه در اين سرگذشت و قانون كلي كه آيه بهو كيد كردهأت،هاست كليت

كرديم تا از هشداردهندگان اين قرآن را بر تو نازل:يدمي فرما)ص( پيامبر اكرم
كه اشتراكات چنين نشايد مگر اين طور قطع بياني اينهب)194/ شعراء(باشى

از برنامهأتواند سرمنش زيادي بين اقوام وجود دارد كه مي و يا تكميلي اي جديد
و براساس آن بعدي از ابعاد هدايت كريمي قرآنجانب خداوند بر پيامبرش باشد

و  و جوامع سابق پايه گذاري گردد كه عبارت است از مطالعه سرگذشت اقوام
.آنها عبرت گيري از سرگذشت

از هم ميچنين بايد 14آيه مانند كند آياتي كه از سرنوشت مفسدين ياد
وسوره را، قصص40، مانند آيه آياتي كه به سر گذشت ظالمين اشاره دارد نمل

.جاي داددر اين موضوع

 نتيجه

و مس له قانونمندي جوامع در ديدگاهأنوعي اين هماني در ديدگاه قرآن كريم



و جامعه و اظهار، شرايط،ها جود دارد كه با توجه به ويژگي شناسي  عوامل تحقق
شود وجود چنين قوانيني در نگاه قرآن كريم، جامعيت قرآن در اين نگاه ثابت مي

قو  و توجه به جامعه به عنوان بستر اصلي بلكه نشانگر عمق ديدگاه رآن
و وابستگي آن به ارزيابي شكل اين قانونمندي. هاي آن جهاني است گيري رفتارها

و  و بستر آن در جهان مادي است، هدف عالوه بر اين كه جنبه اين جهاني دارد
و جهان ديگر است كه بيان چنين تبييني جهت گيري آن به سمت امور غير مادي
و توان جامعهدر قد به شناسي نيست كه خود نويد نوعي جامع رت نگري قرآن
قمسا و و تحليل قواعد صورتيهب،حاكم بر رفتارهاهاي البئل جامعه بشري

ت.اعجازگونه است و وجودأدر اين نگاه ضمن كيد بر حيات اجتماعي بشر
و عناصر تشكيل دهنده آن،  قوانيني را غيرقابل انكار جامعه بشري با تمام روابط

هاي عمومي توان از نگاه قرآن كريم براي آن اثبات نمود كه نه تنها از ويژگي مي
و استثناناپذيري آن  و قطعيت قوانين برخوردار است بلكه ويژگي الهي بودن

و عوامل قانونمندي مي و كارآمدي را در عرصه مطالعات علل تواند دريچه نو
و بسيا و جامعه با نگرشي نو .ر مترقيانه باز نمايدتاريخ
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