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دکتر سیدحسین

فالحزاده

زهره

باقریان

خداوند در حيات فردي و اجتماعي انسان ،سنتهاي گوناگوني دارد و براي
امور مختلف ،ضابطه و قانون ويژهاي قرار داده استت و رو
مي كند .كارهاي او در آفرينش و تدابير
نيست .سنت و رو

خايتي را اعمتا

در امتور عتا ب بيدتوده و بتيحستا

او در خلق و تدبير اجتماع بر اساس قانون و اسبابي ويتژه

است.
شؤون گوناگون زندگي اجتمتاعي انستان ،شت
معيشت ،آدا

هتاي گونتاگون ح ومتت،

و رسوم ،روابط متغير ،جنت ،،يتل  ،خوشتبختي و بتدبختي در

ابعاد مختلف زندگي بشر ،بر قوانين ثابت و رو هاي تغيير ناپذير ا دتي استتوار
است .پژوهش حاضر ،روايتهاي نبوي ناظر به جامعه ،تاريخ ،سنتها و قتوانين
اجتماعي ت تاريخي را بررسي ميكند تا نشان دهد سنتهاي مختلفي مانند سنت
تغيير احوا جدان ،هالكت جوامع و عوام متعدد آن ،ارستا رست  ،استتدرا ،
 استاديار دانشگاه باقرا علوم
 كارشناس ارشد تاريخ اسالم دانشگاه باقرا علوم
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ابتال ،امدا و مجازات در كالم پيامبربازتا يافته است.

واژههاي كليدي :پیامبر ،قانونمندی ،سنتهاای تااری ، ،سانتهاای جتمااا ،
جصالت فرد ،جصالت تامعه.
مقدمه

سنت جز وجژه های جست که در قرآن کریم به صورت مکرر و با کاربردهای غیر یکسان
جسمعاال م شود .کلاه سنت در قرآن کریم به صورت مضاف به کلاات دیگری مانند سنة
جهلل ،سنة جالولین ،سنة من قد جرسلنا و سنمنا به کار م رود 1.برجی ناونه ،جین وجژه در آیهجی
جز سوره فاطر ،سه مرتبه و به دو صورت کاربرد دجرد:
فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَِِندَ لِسُننَّةِ اللَّهِِ
تَحْوِيلًا.

2

کلاه سنت در قرآن به معنای طریقه و رویه جست 3.سنتها که جز آنها م توجن به طور
کل با نوجن سنتهای جله یاد کرد ،قوجنین و جصول هسمند که خدجوند ،آنها رج در تهان
وضع کرده جست و هاوجره جسمارجر و تکرجر دجرند .باه باارت دیگار ،آنهاا رور غیرقابا
تبدی و تحوی خدجوند جست.
سنت در جین معنای وسیع در برگیرناد تااام موتاودجت ،جنساان و زنادگ فاردی و
جتماا

جو جست .بر هر موتودی در هر زمان و تحت هر شرجیط  ،یك یا چند سنت جله

حکومت م کند 4.بنابرجین سنتهای جله  ،رورها و ضوجبط جسات کاه خدجوناد ممعاال
سامور الم و آدم رج بر پایه آنها تدبیر و جدجره م کند .جز جیان تهات شااید بماوجن قاوجنین
طبیع  ،فیزیک و شیایای رج نیز جز سنت های جله دجنست.
آن چه به بحث ما مربوط م شود نو

جز سنن جله با نوجن سانت هاای جتمااا

جست .سنت های جتماا  ،قوجنین حاکم بر زندگ جتماا

جنسان جست کاه در جصاط

جس م  ،نوجن سنت به خود م گیرد .جین قوجنین یا سنتهای جتمااا

جز آنتاای کاه
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هاوجره در تاریخ تکرجر م شوند ،به سنتهای تاری ،نیز تعبیر م شود .به گونهجی کاه جز
دیدگاه مرحوم صدر ،موضوع سنتهای تاری ، ،ا هدفدجری جست که زمینة جتماا
دجرد و تامعه یا جمت رج بر طبق وسعت یا محدودیمش فرج م گیرد .بناابرجین در سایر جیان
پژوهش ،سنتهای جتماا

رج به نوجن ب،ش جز سنتها و قوجنین جله بررس م کنیم

و گاه در مسیرنگارر جز آنها با نوجن قوجنین و سنتهای تاری ،یاد م کنیم.
نکمه دیگر درباره سنت ها ،جین جست که هرچند برخ جز جین قوجنین ،قوجنین

اوم و

کل نیسمند و وتود آنها وجبسمه به جیجاد شرجیط وجوضاع خاص جست ،بیشمر آنها قاوجنین
هسمند که تنبة کل دجرند ،اوم هسمند و هاوجره بر زندگ جتماا
م کنند .جین قوجنین کل به شرجیط و جوضاع جتماا

جنساانهاا حکام

ا جقمصادی خاص بسمگ ندجرناد و

در تاام زمانها و مکانها صادقند .نوشمار حاضر به جین گونه ،سنتهای اوم معطوف
جست.
درباره سنتهای تاری ،در قرآن کریم ،تاکنون پژوهشهای خوب جنجام گرفمه جست.
بر جین جساس ،پژوهش حاضر در صدد جست که موضوع سنتها ی جتماا

رج در س،نان

و روجیتهای رسول خدج بررس کند .در روجیتهای رسول خدج ،سنتهاای جتمااا ،
بازتاب گسمرده دجرند و جز جین تهت تحقیق درباره آنهاا رج ضاروری ما ساازند .در جیان
نوشمار ،موضو ات چون جصالت یا دم جصالت تامعه وبررسا دیادگاه پیاامبر در جیان
زمینه ،سنت دجشمن و ضابطهمناد باودن تامعاه جز دیادگاه رساول خادج  و اادهتارین
سنتهای جتماا

مطر شده در س،نان آن حضرت بررس خوجهد شد.

اصالت یا عدم اصالت جامعه

پیش جز بررس سنتها و قوجنین جتماا

جز دیدگاه رسول خدج ،ضروری جسات جیان

پرسش رج مطر کنیم که آیا تامعه ،هویم مسمق جز جفرجد دجرد که بموجن برجی آن ،قائا
به سنت ها و قوجنین شد یا نه؟ جین پرسش جز مسائل مها جسات کاه در فلسانه ن اری
تاریخ و در تامعه شناس به آن پردجخمه م شود و بسمه به جین که جز کدجم دیدگاه باه آن
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نگریسمه شود پاسخهای ممناوت م یابد.

پاسخ ممنکرجن به جین پرسش یکسان نیست .برخ جز ممنکرجن ،زمان کاه باه بحاث
جصالت توجمع م پردجزند تامعه رج مرکب جز جفرجد م دجنند و هویت آن رج ج مبااری در ن ار
م گیرند .آنها معمقدند ترکیب وجقع وقم صورت م گیرد کاه سلساله جماور در یکادیگر
تأثیر ناایند و جز یکدیگر ممأثر گردند و پس جز ترکیب و جدغام در یکدیگر ،ماهیت خوجص و
آثار خود رج جز دست دهند و در وتود مرکب ح شوند .در صورت که جنسانها در زنادگ
جتماا  ،هرگز جینگونه در یکدیگر جدغام نا شوند .بنابرجین تامعه وتود جصی  ،ینا و
حقیق ندجرد ،بلکه وتودر ج مباری و جنمزج

جست .آنچه جصی جست فرد جست.

جز میان ممنکرجن معاصر ،آیت جهلل مصبا جز جفرجدی جست که مؤید جیان ن ریاه جسات.
جیشان معمقدند قرآن نیز تامعه گرجی رج نقد م کند و معمقد جست که جمت (کاه در قارآن
بیان شده) به معنای یك موتود حقیق تکوین کاه دجرجی وحادت ینا حقیقا باشاد
نیست .بلکه به معنای مجاو هجی جز جنسانها جست که جز یك تهت در هاهشان وحدت و
جشمرجک لحاظ شده باشد.

5

جیشان جصالت فلسن و وتود حقیق رج توها محض م دجناد 6و ماد ای خاویش رج
جینگونه جثبات م کند:
در آيات مذکور (کِ لفظ امت بِ کار رفتِ) همِ افعال بهِ فالهلهها ممه
مذکر نسبت داده شده است نِ بِ فاللها مفرد مؤنث و اين نشان آن اسهت کهِ
افعال از يکايک الضا امت سر میزند نِ از خود امت.

7

برجی مثال ،جگر قوم صالح ،مشاول ذجب جله وجقع گردید جز آن تهت بود کاه هااه
ثاودیان ،ش،ص پ کننده رج تشویق و ترغیب م کردند و در تصاایم و اا وی ماؤثر
بودند و ترک جز نه منکر نکردهجند که ترک هر وجتاب شار
م گردد.

موتاب اذجب و قااب

8

طرفدجرجن ج مباری بودن تامعه ،هرگونه قانون و سنم رج که جز تامعاه بار ما خیازد،
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جنکار م کنند 9جما آیت جهلل مصبا ج مقاد به فرد گرجی رج با قانونمنادی تامعاه ناساازگار
نا پندجرد 10.جو معمقد جست با وتود آنکه وحدت ،ش،صیت و وتود تامعه ج مباری جست و
حقیقم ندجرد جما آنچه برجی تامعه (به نوجن قانون) جثبات م شود در وجقع جحکام جست
رجتع به جنسان های که زندگ جتماا
حاک جز جمور و شئون جتماا

دجرند .به بارت دیگر ،جحکام تامعه شناخم فقط

جفرجد جنسان جست.

11

برخ دیگر جز ممنکرجن معمقدند تامعه مرکب حقیق جست جز نوع مرکبات طبیع  .جفرجد
که هر کدجم با سرمایه جی فطری و جکمساب جز طبیعت وجرد زندگ جتماا

ما شاوند جز

ن ر روح یکدیگر جدغام م شوند و هویت روح تدیادی ما یابناد .کاه جز آن باه رو
تاع تعبیر م شود .جین ترکیب جز آن تهت پدید م آید که جتزجء در یکدیگر تأثیر و تأثر
ین دجرند و موتب تغییر یکدیگر م گردند و جتزجء هویت تدیدی م یابند 12.طرفدجرجن
جین ن ریه ،فرد و تامعه رج جصی م دجنند.

13

در میان ممنکرجن مسلاان ،ن،سمین فردی که به صرجحت جز سنن و قوجنین حااکم بار
تامعه ،مسمق جز سنن و قوجنین جفرجد یاد م کند و برجی تامعه ،ش،صیت طبیع و وجقع
قائ م شود بدجلرحان بن خلدون جست 14.شهید مطهاری ،جز مادجفعان سرسا،ت جیان
ن ریه به شاار م آید .جیشان معمقدند آیههای قرآن مؤید جین تئوری جست؛ زیرج قرآن برجی
جمتها (تامعه ها) سرنوشت مشمرک ،نامه ا مشمرک ،فهام و شاعور ،اا  ،طا ات و
صیان قائ جست 15.بدیه جست که جگر جمت وتود ین ندجشمه باشد سرنوشت ،فهام و
شعور و طا ت و صیان ،معنا ن،وجهد دجشت .جز دیدگاه قرآن ،حیات تاع فقط تشابیه و
تاثی نیست ،بلکه یك حقیقت جست .همچنان که مرگ تاع نیز یك حقیقت جست( .هر
جمم مدت و پایان دجرد ،مرگ دجرد پس آنگاه که پایان کارشان فرجرسد سا م

قبتر و

یا تلوتر نا جفمد.))16
مه طباطبای با ج مقاد به جین ن ریه م نویسد:
اگر مامعِ ا دارا روح واحد و تفکر امتمالی واحد شد حکه فهرد يهک
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انسان را پيدا مینمايد و افرادش همانند قوا و الضا انسان میگردند کِ ذاتهاً و
فعالً در شخصيت انسان مستهلک میباشند و لذت و دردشهان لهين لهذت و درد
انسان است و سعادت و شقاوتشان لين سعادت و شقاوت انسان است.

17

قرآن کریم در ین جین که برجی تامعه ،طبیعات ،ش،صایت ،ینیات ،نیارو ،حیاات،
مرگ ،جت  ،وتدجن ،طا ت و صیان قائ جست ،به صارجحت فارد رج دجرجی تاوجن جمکاان
سرپیچ جز فرمان تامعه م دجند و مجبور بودن در برجبر تامعه رج نا پذیرد؛ 18زیرج حدجق
جمکان مهاترت جز یك محیط جتماا

و رساندن خود به محیط جتماا

دیگاری رج دجرج

جست.
شهید صدر نیز برجی تامعه هویم حقیق قائ جست و برجی آن مرگ ،جتا و حیاات
جثبات م کند .جو معمقد جست:
همان گونِ کِ فرد دارا اين خصوصيت است و فرد تاب امل است و قهانون
و نظامی دارد ،ملتها نيز امل مضبوطی دارند و قوانينی بهر ههر امتهی حکومهت
میکند.

19

با توته به آن چه گذشت ،به ن ر م رسد که دیدگاه دوم به حقیقت نزدیكتار جسات؛
زیرج جز آنتای که طبق آیههای قرآن کریم ،سنتهای جله های گااه دگرگاون شادن
نیسمند .جز جین لحاظ نا توجنند ج مباری باشند؛ زیرج جگر ج مباری بودند جمکاان دگرگاون و
تغییر آنها وتود دجشت ،بنابرجین توجمع باید حقیقا و ینا باشاند .در سا،نان و گنماار
پیامبر بحث مسمق و روجیت خاص در باب جصالت تامعه موتود نیست .جما با توته باه
جحادیث نبوی درباره سنن جتماا

همچون سنت تغییر جحوجل تهان ،سنت تکرجر تااریخ

و سنت پندگیری جز تاریخ به ن ر م رسد که آن حضارت ،تامعاه رج دجرجی آثاار

ایم و

منشأ بسیاری جز جمور م دجنند و برجی آن ج مباری حقیق قائ هسمند؛ زیرج جیشان تامعه رج
دجرجی تریان و حرکت م دجنند و برجی آن مرگ ،زمان و مهلم قائ هسمند .رسول خدج
در سنارر به جمیرجلاؤمنین حضرت ل  م فرمایند:
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ا للی! بر کندن کوهها بلند و استوار ،بسی آسانتر از برانداختن حکومت
معينی است کِ سرآمدنش فرا نرسيده است.

20

و در تای دیگر م فرمایند:
غافلتر از همِ مردم کسی است کِ از تغيير احوال مهان پند نگيرد.

21

هم چنین م فرمایند:
دنيا متغير است .منفعتی کِ نصيب توست اگر ضعيف ه باشی بِ تو میرسهد
و ضرر را کِ نصيب توست دف آن بِ قوت نتوانی کرد.

22

بنابرجین م توجن چنین جسمنباط کرد که جز ن ر رسول خدج مرگ و جت دجشمن تامعه،
حاکاان ،حکومت ها و ممغیر بودن تهان ،نشانه حرکت تامعه و هویت مسمق و زناده آن
جست .به بارت دیگر در نگرر پیامبر توجمع دجرجی هویم حقیق هسمند جما آیا تاریخ و
تامعه ،ماهیت مادی دجرند یا معنوی؟ به بارت دیگر ،آیا جرجده جله بر تامعه حاکم جست
یا جرجده جفرجد؟
به ن ر م رسد رسول خدج قیده دجشمند که توجمع و به طور کل تاریخ ،هم طبیعت
مادی و هم طبیعت معنوی دجرد .در نگرر آن حضرت جنسان تك بعادی نیسات ،پاس
تاریخ و تامعه نیز تك نهادی نیسمند .توجمع وتود ،تریان پیوسمهجی ممشک جز هر دو بعد
جست و طبیعت آن مزدوج جست .در وجقع پیامبر به جصاالت فارد در کناار جصاالت تامعاه
معمقد جست ،به طوری که با جصالت دجدن به تامعه ،جسمق ل و هویات فارد رج جز جو سالب
نا کند.
با توته به روجیتها ،به ن ر م رسد که آن حضرت به نو

جصالت آمی،ماه فارد و

تامعه معمقد جست؛ یعن جز یك تهت ،جنسان ها رج به فضای  ،ترغیب م نااید و به دوری
جز رذجی برجی بقای توجمع د وت م کند و جز تهت دیگر ،نقش جرجده جلها رج در ساقوط،
ظهور ،حیات ،رشد و بقای توجمع مؤثر م دجند .به گونهجی که جنسان با تکیه بر جخمیار خود
م توجند جز بروز و ظهور برخ جمور تلوگیری کند .در سیره و گنماار نباوی بارجی رشاد و
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بقای تامعه ،جرجده فردی در طول جرجده خدجوند قرجر م گیرد و موتب ظهور ،سقوط ،رشد و
ناو تامعه م شود .برجی ناونه به حدیث جز پیامبر جشاره م شود که م فرمایند:
وقتی خداوند برا قومی نيکی خواههد ،لمرشهان را دراز و زبانشهان را بهِ
شکر باز کند.

23

جین حدیث به ظاهر ،تنها به نقش جرجده جله در تامعه جشاره دجرد جما با تأم مش،ص
م گردد که شکرگزجری جنسان جز خدجوند جز فضای جنسان جست .جز ن ار تامعاه شناسا ،
شکر ،رضایتمندی جنسان جز زمان حال جست و جین رضایتمندی مثبتگارج جسات؛ یعنا
گرجیش به مثبت دجرد و حرکت آفرین جست و جگر حرکت گرج باشد به رشاد و نااو تامعاه
خدمت م کند .بدین گونه ،نیک خدجوند شام حاال آن تامعاه خوجهاد باود .پیاامبر در
روجیت دیگری دم شکرگزجری رج یک جز وجم سقوط تامعه معرف م کند و م فرماید:
من درباره شما از نعمت ها بيشتر از گناهان بيمناک  .بدانيد کِ نعمتههايی را
کِ شکر آن نگذارند ،هالك قطعی است.

24

در جین روجیت ،دم شکرگزجری با ث دم رضایتمندی م گاردد و در نهایات ،ماانع
حرکت در تامعه م شود و جز رشد و پیشرفت آن تلوگیری م کند .ه کت رج در پ دجرد
و به طور کل در آن ،جرجد فردی در طول جرجد جله وجقع م شود.
در حدیث ن،ست ،پیامبر طوالن شدن ار رج جز نیک های خدجوند بیان م کناد .باا
دقت در جین حدیث مش،ص م گاردد کاه شاکر گازجری هااان رضاایتمنادی جسات.
رضایتمندی سبب حرکت م شود و در نهایت منجر به رشد تامعه م گاردد .جگار هااه
جب عاد یك تامعه توسعه یافت ،طول ار و جمید به زندگ در تامعه جفزجیش م یابد؛ یعنا
خدجوند به وجسطه برخ قوجنین فردی مانند شکرگزجری ،سنتهای جتمااا

رج در تامعاه

جترج م کند و جنسان با تکیه بر جخمیار م توجند جز بروز برخ جز سنتهای جلها تلاوگیری
کند.
جحادیث دیگر ی که تااری شادن جرجد جلها رج باه وجساطه جرجد فاردی باه نااایش

05
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م گذجرد ،بارت هسمند جز:
ه وقتی خداوند برا مردمی بد خواهد ،کارشان را بِ دست تجمل پرسهتان
میسپارد.

25

ه وقتی خداوند برا قومی نيکی خواهد ،خردمندانشان را بهر آنهها فرمهانروا
سازد و دانشمندانشان ميان آنها قضاوت کنند و مال را بِ دست بخشندگان دههد
و وقتی برا قومی بد خواهد ،سفيهانشان را بر آنها فرمهانروا سهازد و نادانهان
26.

ميان آنها قضاوت کنند و مال را بِ دست بخيالنشان دهد

ه وقتی زناکار و رباخوار در مامعِ ا آشهکار شهود ،مهردم آن ،لهذا
خدا را بِ خود خريدهاند.

27

آن حضرت در روجیت های باال به ذجب ،ه کت و سقوط تاعا جشااره ما کنناد.
جیشان به مرگ و زوجل تامعه باور دجرند و آن رج موتودی زنده تصور ما کنناد .ساقوط و
ه کت قطع رج جز تانب خدجوند و با نوجن ذجب یاا نیکا و بادی مطار ما ساازند.
پیامبر جز یك طرف ،ماهیت تامعه رج معنوی م دجند و جز طرف دیگر ،با توته باه نقاش
جنسان در گرجیش یا گزینش بدی و خوب به ماهیت مادی تامعه باور دجرد و معمقاد جسات
جنسان با جندیشه و تنکر م توجند آن چه رج جرجده کند ،جنجام دهد.
بنابرجین در جحادیث نبوی ،گرجیش به مکمبهای تبری مشاهده نا شود و هر کجا که
آن حضرت جرجد جله رج مطر م سازد و به سنتهای جله جشاره م کند ،آن رج نمیجه
جخمیار و ا آزجد جنسان معرف م کند تا جز جندیشه تبر محض تلوگیری نااید.
سنت داشتن و ضابطهمند بودن جامعه از نظر رسول خدا

توجمع و تاریخ جز دیدگاه پیامبر دجرجی سنتها و ضاوجبط جسات و در طاول حیاات،
هاوجره گردر و چرخش توجمع بر جساس جین جصول ،ضوجبط و قوجنین جسموجر باوده جسات.
پیامبر در روجیت های م،ملن به قوجنین و سنتهای جتماا

جشاره م کنند کاه نشاانه

سنتهای تاریخی و اجتماعی از دیدگاه رسول خدا

04

قانونمند بودن تامعه در سیر حرکت خود جست.
جبن هشام جز جبن وجحد لیث نق م کند:
حارث بن مالک گفت :برا منگ حنين همهراه رسهول ا  در سهال هشهت
هجرت بيرون رفتي و با آن حضرت سير مینمودي  .برا کفار قهريش و الهرا
ماهليت درخت سرسبز بود کِ بهِ آن «ذات انهوا » مهیگفتنهد کهِ ههر سهال
يکبار دور آن مم میشدند و اسلحة خود را بهر آن مهیآويختنهد و در پهايش
قربانی نموده و يک روز بِ لبادتش التکاف میکردند .پس نگاه ما در حالی کِ
با رسول ا رفتي بِ درخت سدره سرسبز بزرگی افتاد .ناگهان همگهی هه نهوا و
ه صدا از اطراف ماده ندا و بانگ آورده ،لرض کردي  :يا رسول ا بهرا مها
ذات انواطی قرار ده ،چنان کِ برا کفهار ذات انهوا اسهت .پيهامبر گرامهی بها
شگفتی فرمودند :ا اکبر ،سوگند بِ خداوند کِ مان در قبضة اوست،گفتيد آن
چنان کِ قوم موسی بِ موسی گفتند ،از برا ما معبود قرار ده چنهان کهِ آنهان
معبودهايی دارند و موسی فرمود همانا شما قومی نهادان هسهتيد .آن گهاه پيهامبر
فرمود :اينها سنن الهی در امتماع (سهنتهها امتمهالی) اسهت ،حتمهاً شهما بهر
سنتها پيشين سوار میشويد.

28

با توته به روجیت باال به ن ر م رسد ،هنگام که پیامبر تشابه سنتهای جله رج در
طول تاریخ مطر م سازد به تکرجر پذیری تاریخ (سنت تکرجر حاوجد در طاول توجماع)
معمقد جست .پیامبر در خطبهجی ،مردم رج به برتگیری د وت کرده و م فرمایند:
چرا می بيني محبت دنيا بر بسيار از مردم غالب آمهده کهِ گهويی در ايهن
مهان مرگ بر غير ايشان مقرر شده ،و گويی در اين مهان حه بهر غيهر ايشهان
وامب آمده ،چرا اخالف از سرنوشت اسالف پند نگيرند.

29

03

سال سیزدهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،3113شماره مسلسل 25

آن حضرت در روجیت دیگری که در قب بیان شد جز تغییار پاذیری جحاوجل تهاان و
پندپذیری جز آن ،در کنار هم ،س،ن به میان آورده و م فرمایند:
غافلتر از همِ مردم کسی است کِ از تغيير احوال مهان پند نگيرد.

30

ممغییر بودن تهان ،نشاانه هویات زناده و جصای تامعاه جز دیادگاه پیاامبر جسات.
پندپذیری و برتگیری در صورت معناا دجرد کاه تغییرجتا کاه در تامعاه ر ما دهاد
قانون مند تلق گردند .سنت تغییر جحوجل تهان ،تکارجر پاذیری تااریخ و در هااان رجساما،
د وت به برت گیری جز گذشمگان ،زمان معنا دجرد که در طول تاریخ قانون و سنم ثابت
بر توجمع حاکم باشد که جگر فرد جز آن قوجنین سرپیچ کند ،شکست خاورد و جگار بارت
گیرد به سعادت برسد .در نگرر پیامبر وتود جین قوجنین در تامعه حما جما مشروط به
دالیل جست.
در روجیت های نبوی ه کت ،سقوط و ظهور یك تامعاه جز روی دلیا معرفا شاده
جست .به نوجن ناونه پیامبر در خطبه جولین نااز تاعاهجی کاه در مدیناه برگازجر کارد،
فرمود:
هر آن کس کِ نابود شود از رو دليل نابود گردد .هر آن کس کِ زنهدگانی
يابد از رو دليل زندگانی يابد و هيچ توانی مز بِ تأييد الهی نيست.

31

بنابرجین بر جساس نگرر پیامبر حرکت تاریخ خردمندجنه و بر جساس ضوجبط و قوجنین
خاص جست .بر روند حرکت توجمع ،مقررجت و سنتهای حکومت م کند که ت،لفناپاذیر
و تهان شاول هسمند .به بارت دیگر تامعه قانونمند جست و ترق و تکام یا جنحطاط
و سقوط ملتها ب دلی نیست .بر تاریخ بشر ،تصادف و جتناق فرمان نا رجند بلکه تامعه
دجرجی قانون و ضوجبط جست .جکنون در پ مباحث گذشمه ،به بررس سنتهاای جتمااا
مطر شده درس،نان و روجیتهای رسول خدج م پردجزیم.
سنت های تاریخي  -اجتماعي مطرح در سخنان رسول خدا

سنتهای تاریخی و اجتماعی از دیدگاه رسول خدا

08
سنت تغيير احوال جهان

پیش جز جین ،سنت تغییر جحوجل تهان شر شد جما جیان سانت باا توتاه باه دو سانت
گردر جیام و سنت ه کت توجمع تعریف و جترج م شود .با توضیح جین دو سانت ،سانت
تغییر جحوجل تهان روشنتر م شود.
سنت گردش ایام

جین سنت و قانون جتماا

بیان گر آن جست که در تامعه ،دولت و سعادت در گاردر

جست .در بررس سنت تغییر جحوجل تهان ،گردر جیاام رج باه ناوجن نشاانهجی جز جصاالت
تامعه جز دیدگاه پیامبر طر کردیم و جکنون تنها در قالب یك سنت به آن جشاره خوجهیم
کرد.
پیامبر در روجیم جز تغییر افیت و زوجل نعات که نشانهجی جز گردر جیام جسات ،یااد
م کند و م فرماید:
خدايا از زوال نعمت ،تغيير لافيت و غضب ناگهانی و همِ چيزهايی کِ مايهِ
ناخشنود توست بِ تو پناه میبرم.

32

و در تای دیگر م فرمایند:
دنيا متغيّر است منفعتی کِ نصيب توست اگر ضعيف ه باشی بِ تو میرسهد
و ضرر را کِ نصيب توست ،دف آن بِ قوت نتوانی کرد.

33

بنابرجین ،گردر جیام که نشانه تغییر جحوجل تهان جست ،به نوجن سنم جله بر توجمع
حاکم جست.
سنت هالكت جوامع

دومین سنم که در رجسمای سنت تغییر جحوجل تهان تعریف م گردد ،سانت ه کات
توجمع ،ظهور و سقوط ملتها و تادنها جست .بررس جین سنت ،مهمترین مبحث موتود
در جین مقاله جست ،زیرج در رجسمای سنت ه کت توجمع ،سنتهای جتماا

فرجوجن آشکار
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00

م شوند .هاان گونه که برجی تاام جفرجد بشر حیات و مرگ حما جست ،برجی گاروههاای
جتماا  ،دولتها و حکومتها نیز حیات و مرگ وتود دجرد .خدجوند در جین باره م فرماید:
برا هر قوم و ممعيتی زمان و مدت معينهی (مهرگ) اسهت و هنگهامی کهِ
نوبت آن رسد ،نِ سالتی از آن تأخير میکنند و نِ برا آن پيشی میگيرند.

34

پیامبر در سناررهای خود به جمیرجلاؤمنان م فرمایند:
ا للی! بر کندن کهوه هها بلنهد و اسهتوار ،بسهی آسهانتهر از برانهداختن
فرمانروايی معين است کِ سرآمدنش فرا نرسيده است.

35

بر جساس جین روجیت ،مرگ حما جمتها و ذجب جله توجمع در دنیا وتود دجرد .هام
چنین در روجیم دیگر ،آن حضرت به ذجب و ه کت دنیوی جمتهاا جشااره ما کناد و
م فرماید:
خداوند لذا اين امت را در دنيا نهاده است.

36

بنابرجین ،دولتها و حکومت ها مانند جفارجد بشار دجرجی مارگ و حیاتناد .زماان زناده،
ممحرک و شکوفا و زمان دیگر ،خوجر و ب جثر هسمند .هی تامعه و تاادن نیسات ،مگار
جین که خدجوند ،آن رج پیش جز روز قیامت به جنحطاط و نابودی م کشاند .موضاوع ساقوط
حما و ه کت توجمع جز دیدگاه پیامبر با توته به مباحث سنت تغییار جحاوجل تهاان و
سنت گردر جیام ثابت م شود .در نگرر آن حضرت ،تهان ممغییر جست و غافا تار جز
هاه مردم کس جست که جز تغییر جحوجل تهان پند نگیرد.

37

سنت ه کت توجمع در رجسمای سنت تغییر پذیری تهان تعریف م گردد .بار جسااس
سنت تغییر ،گاه زوجل نعام و یا تغییر افیم (گردر جیام) ر م دهد و غضب ناگهاان
خدجوند ،منجر به سقوط حما م شود و جحوجل تهان تغییر ما یاباد .جز دیادگاه پیاامبر
سرنوشت ملت ها و حوجد تاریخ و توجمع شبیه هسمند و م توجن با مطالعه در سرگذشات
پیشینیان ،آینده رج رقم زد .به بارت دیگر ،جنسان با توته به سنت جخمیار م توجند جز سنت
ه کت توجمع تلوگیری کند و با جسمناده جز جرجده و جخمیار م توجند به ظهاور سانت مهام

59
دگرگون جتماا

سنتهای تاریخی و اجتماعی از دیدگاه رسول خدا

با تغییر درون جفرجد منجر شود.

سنت دگرگوني اجتماعي با تغيير دروني افراد

خدجوند در قرآن کریم به جین سنت جشاره م کند و م فرماید:
إِنَّ اللََِّ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِ ْ؛ 38خداونهد دگرگهون نخواههد
کرد حال هيچ قومی را تا زمانی کِ خود آن قوم حالشان را تغيير دهند.

بر جساس جین سنت ،جوضاع تامعهجی تغییر نا کند و جه آن ه ک نا شوند مگر آن
که مردم آن تامعه در خود تغییری جیجاد کنند .بدین گونه که هرگااه خدجوناد باه قاوم
نعام ب،شید ،جگر سپاسگزجر باشند ،خدجوند به نعات جیشان م جفزجیاد و ساعادت نصایب
آنها م گردد و هنگام که کنرجن نعات کنند ،نعات رج جز آنها سلب م کند؛ یعن خدج هر
نوع تغییری در جحوجل توجمع و جمت ها جیجاد کند به مردم تامعه و جحوجل فردی آن جتمااع
باز م گردد و خدجوند نعات قوم رج تغییر نا دهد تا هنگام که آن قاوم ،حاال خاود رج
تغییر دهند و جطا ت رج تبدی به معصیت کنند .مهمترین تغییری که خدج در جحوجل جمتها
جیجاد م کند ،ه کت و سقوط جست که جین جمر در نمیجه ج اال جتماااع پدیاد ما آیاد.
پیامبر ناونههای فرجوجن جز جین سنت جرجئه م کند .آن حضرت مهمتارین تغییرجتا رج
که در میان جفرجد تامعه ،منجر به دگرگون های جتماا

م شود ،تغییرجت جخ قا جفارجد

(تغییرجت جز نوع درون ) بیان م کند که بروز آنها در سطح جتمااع ،تامعه رج ممحول خوجهد
کرد.
عوامل تباهي و هالکت جوامع از نظر رسول خدا 

در روجیتهای پیامبر وجم م،ملنا سابب تبااه  ،روجج فسااد و ه کات توجماع
جنسان م گردند .برخ جز جین وجم به شر زیر جست:
 .1ظلم و ستم:

51
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در نگرر آن حضرت ظلم و سمم در تامعه جز اوجمل جسات کاه دگرگاون هاای
جتماا

و ه کت تاع رج در پ دجرد.
وقتی مردم ست گر را ديدند و او را از ست باز نداشتند ،بي آن میرود کِ
خدا همِ را بِ لذا خود مبتال کند.

39

به هاین سبب جست که پیامبر جنسانها رج به ر ایت حقوق ضعینان د وت م کنند و
م فرمایند:
خداوند ملتی را کِ ح ضعيفان خود را نمیدهند ،تقديس نمیکند.

40

جز سوی دیگر رسول خدج جنسانها رج جز یاری رساندن به ساماگرجن برحاذر ما دجرد؛
زیرج:
اگر کسی ستمگر را يار رساند تا حقی را با بهاطلش از بهين ببهرد ،امهان
الهی و رسولش از او بر و برکنار میماند.

41

هم چنین م فرمایند:
لقوبتی از لقوبت ظل سري تر نيست.

42

پیامبر وجقب ظلم رج به توجمع هشدجر م دهد .سپس جنسانهاا رج باه ادل د اوت
م کند و به تاجید جز دجدگرجن م پردجزد و م فرماید:
دادگران در نزد خداوند بر منبرهايی از نور خدا قرار خواهند گرفت .آنان کهِ
در حکومت ،خانواده و آن چِ سرپرستی يافتِاند بِ داد رفتار کنند.

43

 .2توجه به شاخهها به جای پایهها وریشهها

مبارزه با فساد و وجم آن در تامعه باید معطوف به وجم جصل و ریشهجی باشد .نه
جین که وجم  ،جصل رها شوند و به حوجش و شاخه ها توته گردد .رسول گرجم جس م
درجین زمینه م فرمایند:
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54

هالك پيشينيان شما از آنما بود کِ دزد معتبر را رها کردند و دزد ضعيف را
مجازات میدادند.

44

 .3عدم امر به معروف و نهی از منكر

جمر به معروف و نه جز منکر جز جصول جساس جس م جست که در صورت ال شدن
آن در تامعه ،آثار مثبت فرجوجن رج به دنبال م آورد وتارک آن موتاب ضاررهای بسایار
م شود .رسول خدج درباره جمر به معروف و نه جز منکر و نقش آن در تامعه م فرمایند:
سوگند بِ کسی کِ مان در دست (قدرت) اوست يا امر بِ معروف و نهی از
منکر می کنيد يا آن کِ بِ زود خداوند ،لذابی از مانب خويش بِ سهو شهما
بفرستد .آن گاه او را فرا میخوانيد( ،دلايتان) برا شما مستجا نمیشود.

45

وقم مردم سماگری رج دیدند و جو رج جز سمم باز ندجشمند ،بیم آن م رود کاه خاود رج
به ذجب خدجوند مبم م کنند.

46

پیامبر در تای دیگر ،نقش جمر به معروف و نه جز منکر رج در جترجی حدود جلها و
در سطح ک ن برجی تامعه جلزجم م دجنند و م فرمایند:
داستان کسی کِ برا امرا حدود الهی بپاخيزد و کسهی کهِ از آن تجهاوز
می کند ،مانند داستان مردمانی است کِ برا سوار شدن بر کشتی بها يهکديگهر
قرلِ انداختند کِ در نتيجِ برخی بهر بهاال و برخهی بهر پهايين آن کشهتی مها
گرفتِ اند و کسانی کِ در پايين بودند برا نوشيدن آ بر کسهانی مهیگذشهتند
کِ در باال بودند .در نتيجِ گفتند :چِ میشود کِ مها در سهه خهويش سهوراخی
ايجاد کني و مزاح آنان نشوي  .اگر آنان را بِ حال خود واگذارنهد ،همهِ نهابود
می شوند ،ولی اگر دست آنهان را بگيرنهد (نههی از منکهر کننهد) همگهی نجهات
میيابند؛ 47زيرا همِ شهما رليهت يکديگريهد و همگهان دربهاره رليهت خهويش
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مسئولند.

48

 .4هرج و مرج

هرج و مرج نمیجه سسم و ب جن باط جست و یک جز دالی مهم ساقوط توجماع و
دگرگون جتماا

جز دیدگاه آن حضرت معرف ما شاود .رساول خادج در جیان بااره

م فرماید:
سوگند بِ ذاتی کِ مان من در دست قدرت اوسهت ،دنيها از ميهان نمهیرود،
مگر آن کِ زمانی برا مردم فرا رسد کِ قاتل نمیداند برا چهِ کشهتِ شهده و
مقتول نمی داند برا چِ کشتِ شده است .لرض شد :چگونِ ،چنهين چيهز رو
میدهد؟ فرمودند :با هرج و مرج.

49

 .5تفرقه و اختالف

پیامبر درباره تنرقه و جخم ف م فرماید:
اختالف و نزاع و دودلی از ناتوانی و زبهونی اسهت کهِ خهدا آن را دوسهت
ندارد و با آن نيرومند و ظفر نمیبخشد.

50

آن حضرت در تای دیگر م فرمایند:
اختالف مورزيد ،چرا کِ پيشينيان اختالف ورزيدند و هالك شدند.

51

 .6خيانت

خیانت در جنقرجض جمتها ،امل جساس جست که بنیان تامعه رج به نابودی م کشاند.
پیامبر در جین باره م فرماید:
وقتی خدا بخواهد قومی را بهزرگ کنهد ،آنهها را صهاحب لفهت و گذشهت
می کنهد و وقتهی بخواههد قهومی را منقهرض سهازد ،در خيانهت را بهِ رويشهان
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50
میگشايد.

52

 .7سستی و عدم انضباط یا اهمال و تنبلی

جهاال و سسم مانع پذیرر حق و جترجی آن در تامعه م شود و به جنحطاط تامعاه
سر ت م ب،شد .پیامبر به جمیرجلاؤمنین م فرمایند:
ا للی! از دو خصلت بپرهيز؛ از تنگ حوصهلگی و تنبلهی ،کهِ اگهر تنهگ
حوصلِ شو  ،هيچ حقی را نمیپذير و اگهر تنبهل باشهی حه ههيچ چيهز را ادا
نمیکنی.

53

ماترجی تنگ جحد و مرجقبت جز تنگه جحد ،ناونهجی جز با ن اا و سسام مسالاانان
جست که موتب شکست جیشان در جین پیکار شد .پیامبر جز مسلاانان خوجست که منضبط
باشند و به هی وته سسم یا ب ن ا نکنند؛ زیرج که هاه چیز به حنظ تنگه جحد بسمگ
دجرد جما تیرجندجزجن تنگه ،ب جنضباط کردناد و باا مشااهده پیاروزی مسالاانان باه جمیاد
تاع آوری غنیات ،سنگر خود رج ترک کردند .دشان شکست خورده جز جین ب ن ا بهره
برد ،صحنة پیکار دگرگون شد و پیروزی مسلاانان به شکست تبدی گردید.

54

بر جین جساس جست که پیامبر فرمود:
از اهمال و طول امل بپرهيزيد کِ مومب هالکت اقوام است.

55

 .8زنا

جز سناررهای آن حضرت جست که:
ا گروه مهامران! پنج خصلت است کِ مبادا بِ آنهها گرفتهار شهويد؛ چهون
قومی آشکارا مرتکب کارها زشت شوند بِ بال و بيمار هايی گرفتار میشوند
کِ در گذشتگان سابقِ نداشتِ است.

56

وقتی زنا رواج گيرد .زلزلِ پيدا میشود.

57
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زنا فقر بِ بار میآورد و سرزمينی را بیآ و للف میگرداند.

58

وتود زنا به نوجن بزرگ ترین معض در توجمع جز وجم مهم تحول تلقا ما شاود.
پیامبر فقر ،زلزله ،خشكسال و بیااری رج به نوجن مهم ترین وجمل که خدجوند باا آن
توجمع زنا کار رج نابود م نااید ،معرف م کند و درباره جهایت جین موضوع م فرمایند:
چون زنا و ...در مامعِ ا آشهکار شهود ،خهود را بهِ لهذا الههی گرفتهار
کردهاند.

59
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54
 .9ربا و رشوه

جگر ربا به نوجن معضل جقمصادی در میان جفرجد ظهور یاباد ،تحاول و ساقوط حماا
توجمع رج به بار م آورد و سبب ذجب جله م شود .پیامبر در جین باره م فرماید:
چون ربا در شهر آشکار شود ،خود را بِ لذا الهی گرفتار کردهاند.

در روجیت دیگری آن حضرت گرفماری توجمع به قحط و ترس رج نو

60

تحاول باه

سبب روجج ربا و رشوه در میان جمت م دجند و م فرمایند:
هر گروهی کِ ربا ميانشان رواج يابد بِ قحطی مبتال شوند و هر گروهی کهِ
رشوه ميانشان رواج يابد بِ ترس دچار میشوند.

61

 .11كمی پيمانه و اوزان

آن حضرت در سنارر های خود به مهاترجن ،آنها رج جز کم نهادن پیاانه و ترجزو مناع
کردند و به جیشان فرمودند:
چون از پيمانِ و ترازو بکاهند بِ قحطی و مشهکالت زنهدگی و سهت سهران
خويش گرفتار میآيند.

62

کا پیاانه و جوزجن در تامعه ،منجر باه باروز ساه ناوع دگرگاون در ساطح توجماع
م گردد .1 :قحط و خشكسال ؛  .4مشک ت زندگ ؛  .7سمم حکومتها.
بنابرجین توجمع با تغییر درون جفرجد که ناش جز جرجده و جخمیار فاردی جسات ،ممحاول و
دگرگون م شوند.
 .11نپرداختن زكات

دم پردجخت زکات ،جز بارجن جله تلوگیری م کند و قحط و خشكساال باه باار
م آورد .پیامبر در جین باره م فرمایند:
اگر زکات اموال خويش را نپردازند از باران آسمان محروم میمانند.

63
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 .12توجه به آرزوهای دراز

آرمان های دست نیافمن  ،سسم به بار ما آورد و جنساان رج جز تا ر و خادمت باه
تامعه محروم م کند و در جنحطاط تامعه مؤثر جست .پیامبر در جین باره م فرماید:
از اهمال و طول امل بپرهيزيد کِ مومب هالکت اقوام است.

ص
م شوند.

64

ممقدمان جمت به زهد و جیاان جست و ممأخرجنش به ب ،و آرزوی درجز ها ک
65

 .13بخل

آن حضرت باره پ آمدهای ب ،در تامعه که به جنحطااط جخ قا جتماااع منجار
م شود و در نهایت سبب سقوط نهای تامعه م گردد ،م فرمایند:
از بخل بپرهيزيد؛ زيرا بخل ،پيشينيان را هالك کرد و آنهها را وادار کهرد بهِ
خون يکديگر دست بيااليند و محارم خويش را حالل شمارند.

66

و در تای دیگر ،ب ،رج ام تحول و ه کت تامعه معرف م کنند و م فرمایند:
صالح متقدمان اين امت بِ زهد و ايمان است و متأخرانش بِ بخل و آرزو
دراز هالك میشوند.

67

آن حضرت در خطبهجی ،خشم خدجوند بر یك قاوم رج سابب ساپردن ماال باه دسات
ب،ی ن جیشان ،بیان م کند و م فرماید:
وقتی خداوند برا قومی نيکی خواهد ،مال را بِ دست بخشندگان دهد و اگر
برا قومی بد خواهد ،مال را بِ دست بخيالنشان دهد.

68

 .14حرص و طمع

پیامبر به حرص به نوجن امل در ه کات تاادنهاا و جقاوجم جشااره ما کناد و
م فرماید:
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58

از حرص بپرهيزيد کِ پيشينيان شما در نتيجِ حرص هالك شدند .حرص آنها
را بِ بخل وادار کرد و بخيل شدند .بهِ بريهدن از خويشهاوندان وادار کهرد و از
خويشاوندان بريدند و بِ بدکار وادارشان کرد.

69

آن حضرت پ آمدهای حرص در تامعه رج که سبب ه کت جتمااع م دجند .جنسانها
رج به دوری جز حرص ،مال دوسم و تجا پرسم هدجیت م کنند و م فرمایند:
اين دينار و دره پيشينيان شما را هالك کهرد و شهما را نيهز ههالك خواههد
کرد.

70

سنت اتمام حجت بر انسانها

جین سنت مقدمه جی بر سنت جرسال رس بر توجمع و سنت هدجیت جفرجد و جمتها جست
که با توته به سنت جرجده آزجد و م،مار جنسان در تامعه تاری م گردد .بار جسااس سانت
جخمیار ،خدجوند حجت رج بر جنسان تاام کرد و پیاامبرجن و رهبرجنا رج بارجی هادجیت بشار
فرسماد و جنسان م،مار رج باه آزماون و جممحاان فارج خوجناد .پیاامبر دربااره جیان سانت
م فرمایند:
مردم هالك نمیشوند مگر وقتی کِ حجت بر ايشان تمام شود.

71

سنت ارسال رسل برای دعوت به حق

جین سنت یک جز شیوه های جتاام حجتهای جله در جتمااع بشری جست و وسیلهجی
برجی ظهور سنت هدجیت توجمع جست .به دنبال جترجی جین سنت جست که برخ به رجه حق
و شریعت و برخ به رجه ض لت و ه کت م روند .رساول خادج  در جیان زمیناه ما -
فرمایند:
من برا لعن و نفرين برانگيختِ نشدهام ،بلکِ برا دلوت بِ حه و رحمهت
برانگيختِ شدهام .خدايا قوم مرا هدايت کن کِ آنان نمیدانند.

72
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50

سنت استدراج و سنت مكر الهي

سنت جرسال رس که سنت دشان گناهکارجن با پیامبرجن جله رج در پا دجرد ،اما
جصل جیجاد سنت جسمدرجج جست .تامعه مبم به جین سنت ،آرجم پایش ما رود و ناگهاان
خویش رج در گردجب سقوط و قوبت م بیند که هی رجه فرجری ندجرد .در مرحله ناابودی،
جبمدج سنت تأدیبهای جله در جین تامعه جترج م شود و در صورت ب فایده بودن ،تامعاه
مبم به سنت قساوت قلب ،رویگردجن جز حق و آوی،مگ به شهوت م شود.
در نمیجه ،ندجی حق در وتودشان رجه ندجرد و سرجنجام سنت مکار و کیاد کاه هااان
سنت جسمدرجج جست در آن تامعه جترج م گردد .درهای نعات جز هر تهت به سوی جیشان
گشوده م شود و تامعه به سات کارهای زشت م رود و در جوج غرور و قدرت در گردجب
ه کت جز بین م روند.
نزدیك شدن به ه کت در سنت جسمدرجج آشکار نیست ،بلکه در هاان سارگرم باه
بهره گیری جز زندگ مادی م،ن جست .در نمیجه جیشان با زیاده روی در گناه ،پیوسمه باه
ه کت نزدیك م شوند .بنابرجین در جترجی سنت جسمدرجج که باه سانت نهاای ه کات
توجمع منمه م گردد ،وتود سه سنت ضرروری جست .1 :سنت تأدیبهای جله ؛  .4سنت
قساوت قلب با رویگردجن جز حق؛  .7سنت مکر و کید.
نمونههایي از وجود سنت استدراج و مكر الهي در کالم پيامبر

وقم خدجوند برجی قوم نیکا خوجهاد ،خردمندجنشاان رج بار آنهاا فرماانروج ساازد و
دجنشاندجنشان میان آنها قضاوت کنند مال رج به دست ب،شندگان دهد وقم بارجی قاوم
بدی خوجهد ،سنیهانشان رج بر آنها فرمانروج سازد و نادجنان میان آنها قضاوت کنند و مال رج
به دست ب،ی نشان دهد.

73

ا وقم خدج برجی مردم بادی خوجهاد ،کارشاان رج باه دسات تجاا پرسامان آنهاا
م سپارد.

74

سنتهای تاریخی و اجتماعی از دیدگاه رسول خدا

49

ا وقم خدجوند برجی قوم خشاگین شود و آنها رج بر زمین فرو نبارد و مساخ نکناد،
قیات هایشان گرجن شود و بارجن بر آنها کم بارد و جشرجرشان زماام کارشاان رج باه دسات
گیرند.

75

بر جین جساس ،سنت جسمدرجج ،مقدمه جی برجی جترجی سنت مجاازجت در تامعاه جسات.
مقدمه دیگر ،جترجی سنت مجازجت ،سنت جبم و جممحان جله جست؛ زیرج در جثر نمایج جیان
سنت ،سنت مجازجت در تامعه تاری م شود.
سنت فتنه و ابتال (آزمایش الهي)

بر جساس جین سنت ،خدجوند بندگان خویش رج آزمایش و جممحان م کند .جین سنت هم
درباره جمت کافر و مشرک و هم درباره جمتهای مؤمن و موحد جست .باه باارت  ،سانم
اوم جست و تاام جنسانها رج در بر م گیرد .جین سنت اوم جست و در تاام توجمع
تاری جست تا نمیجه ا جنسان ها مش،ص شود و سنت پیروزی حق بر باط و ه کت
توجمع جترج گردد .پیامبر در جین باره م فرماید:
دنيا شيرين و خرّم است و خداوند شما را در آن بِ مانشهينی مهیگمهارد تها
ببيند چگونِ تحمل میکنيد.

76

سید رض  نق م کند که رسول جهلل فرمودند:
ا للی! پس از من بیدرنگ مردم در گدازه اختيهار اموالشهان افتهاده و بهر
پروردگارشان منت گذارند کِ دين دارند و منتظر رحمت اويند ،گفتي  :يا رسهول
ا در اين موق اينان در منزلت ارتدادند يا در منزلت فتنِ و سرگشتگی؟ ايشهان
فرمودند :منزلت فتنِ.

همچنین در تای دیگر رسول جهلل فرموده جست:
ه هر امتی ،آزمونی دارد و آزمون امت من در مال است.

77

ه هر بردبار  ،اهل آزمون و خطا و هر حکيمی ،اهل تجربِ است.

78
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پیامبر درباره آزمودن توجمع م فرمایند:
بزرگی پاداش بِ بزرگی بالست .اگر خداوند متعال ،گروهی را دوست بدارد،
آنان را می آزمايد .اگر کسی بهر آزمهون خداونهد خشهنود باشهد ،خداونهد از او
خشنود خواهد بهود و اگهر کسهی آن را نهاخوش دارد ،خداونهد از او خشهمگين
میشود.

79

جز سنت جبم و جممحان جله  ،گریزی وتود نادجرد و تااام جماتهاا و توجماع رج در بار
م گیرد .روجیت شده ،چون آیه  45سوره جنعام «قُ ْ هُوَ جلْقَادِرُ َلَىأَن یَبْعَثَ َلَایْکُمْ َاذَجبا
مِِّن فَوْقِکُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْتُلِکُمْ أَوْیَلْبِسَکُمْ شِیَعا» نازل شد ،پیامبر جز خدجوند تقاضاا کارد
ذجب جسمیصال کنندهجی که بر سایر جمتها نازل م شد جز باال و پایین بر جممش ننرسمد و
آنان رج لباس تنرقه و پرجکندگ نپوشاند و زورگاوی و تجااوز باه یاكدیگار رج باه آنهاا
نچسباند .تبرئی نازل شد و رض کرد :د ایت مساوع وجقع شاد .خدجوناد ،آناان رج جز دو
قسم ذجب؛ یعن جز ذجب جسمیصال آساان و زمین پناه دجد ،ول جز دو قسم ذجب جخیر؛
یعن تنرقه و تجاوز به هم پناه ندجد و گریزی جز فمنه ،جبام و جممحاان نیسات تاا ماؤمن
رجستگو جز دروغگو ماماز شود.

80

سنت امهال

یک دیگر جز سنت های جله در رجسمای ذجب و نابودی توجمع کافر و مشرک ،مهلت
دجدن به آنها تا مدت معین و سپس ه کمشان جست؛ یعن خدجوناد بناا بار جرجد خاویش،
مدت به آنها مهلت م دهد تا آنان رج آزموده و حجت رج بر جیشان تاام فرماید و در هاین
زندگ دنیا و لذت توی جز نعاتهای مادی آنها رج به نو

ذجب گرفمار کند .پیامبر در

جین باره م فرماید:
مردم هالك نمیشوند ،مگر هنگامی کِ حجت بر ايشان تمام شود.

مه طباطبای درباره جین سنت م فرماید:

81
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سنت خدا تعالی بر اين مريان يافتِ کِ باطل را آنقدر مهلت دهد تا روز
با ح روبِ رو شود و خودش ما آن را بگيرد ولی خدا بِ دست ح خود ،او را
از بين ببرد و نابودش کند.

82

در وجقع سنت جمهال خدجوند دورجن جست که جین توجمع باید حیات دجشمه باشند .جز جین
رو پیامبر در یک جز سناررهای خود به جمیرجلاؤمنین حضرت ل  م فرمایند:
ا للی! بر کندن کهوه هها بلنهد و اسهتوار ،بسهی آسهانتهر از برانهداختن
فرمانروايی معينی است کِ پايانش فرا نرسيده است.

83

هم چنین آن حضرت م فرماید:
خداوند متعال بِ شخص ستمگر مهلت میدهد امها اگهر او را گرفتهار سهازد،
رهايش نمهیکنهد .آن گهاه ايهن آيهِ را تهالوت نمهود :چنهين اسهت بازخواسهت
پروردگارت کِ اهالی شهرهايی را کِ ستمگرند فرو میگيرد بیگمان بازخواست
او سهمگين و سنگين است.

84

در غزوه تبوک ،پیامبر در خطبهجی به جترجی جین سنت جله درباره قوم ثااود جشااره
کردند و فرمودند:
ا مردم از پيامبرتان معجزه نخواهيد .آن قوم صالح بودند کهِ از پيامبرشهان
خواستند کِ ماده شتر برايشان برانگيزد ،پس چنان کرد .آن گاه آن ماده شتر را
پی کردند و خداوند سِ روز بِ آنان مهلت داد تا توبِ کنند .پس بال بهر سرشهان
فرود آمد و خداوند ،آنان را نابود ساخت.

85

سنت مجازات

سنت مجازجت بر طبق سنت جخمیار جنسان تعریف م گردد؛ یعن سانت جممحاان جلها
منجر به جیجاد سنت جخمیار م گردد و جنسان بر جساس جیان سانت ما توجناد هادجیت یاا
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گارجه رج برگزیند .جگر گارجه رج برگزیند و به کج و جنحرجف جز حق روی آورد ،آنگاه
سنت مجازجت در تامعه به جترج در م آید .پیامبر بر طبق سنت مجازجت م فرمایند:
ه خداوند لذا اين امت را در دنيا قرار داده است.

86

ه اگر خداوند متعال در ح بندهاش اراده خير کند ،کيفهر او را در دنيها پهيش
میاندازد و اگر در ح بنده اش بد خواهد از کيفر دادن بِ گناهش دسهت نگهاه
میدارد تا روز قيامت آن را بِ تمام و کمال بِ و دهد.

سنت مجازجت فردی و جتماا

87

در سطح تامعه ،هاان سنت ه کت توجماع بار جثار

گارجه جست که در قب با توته به روجیتهای فرجوجنا جز پیاامبر باه بحاث و بررسا
درباره آن پردجخمیم ،مانند:
وقتی زناکار و رباخوار در مامعِا آشکار شود ،مردم آن لذا خدا را
بِ خود خريدهاند.

88

سنت پيروزی حق بر باطل

خدجوند در قرآن در آیههای م،ملن و ده م دهد که مؤمنان رج وجر زماین گردجناد.
جین و ده جز تلوه های آشکار پیروزی حق بر باطا جسات .جها جیااان و جفارجد صاالح و
پرهیزکار ،تانشین گذشمگان خوجهند شد .در نهایت زمین جز شرک و گناه پاک م شاود و
صالحان در تامعه صالح که خدج رج بندگ کنند و به وی شرک نورزند ،زنادگ خوجهناد
کرد.

89

پیامبر جکرم در نامهجی به مسیلاة کذجب به جین سنت جله باا جسامناده جز آیاه ،148
سوره ج رجف جشاره م کند و م فرماید:
درود بر آن کِ پيرو هدايت گردد .اما بعد ،همانا زمين از آن خداوند اسهت و
آن را بِ هر کهدام از بنهدگانش کهِ بخواههد ،مهیدههد و سهرانجام نيهک از آن
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پرهيزکاران است.

90

نتيجهگيری

منهوم سنت و سنت های جله  ،هاان گونه که درقرآن کریم ،کاربردهای فرجوجن دجرد،
در س،نان رسول خدج  نیز تجل و بازتاب گسمردهجی یافمه جست .به هاین سبب باید جین
دسمه جز روجیتها بیش جز جین بررس شوند.
در س،نان آن حضرت سنت های جتماا

م،ملن  ،چون سنت گردر جیام ،ه کت

توجمع و وجم آن ،جتاام حجت ،جرسال رس  ،جسمدرجج ،جبام  ،جمهاال ،مجاازجت و سانت
پیروزی حق بر باط بازتاب یافمهجند .جین سنتها با هم جرتباط دجرناد و شاکل ترکیبا و
وجبسمه دجرند.
به ن ر م رسد که در ترکیب سنن ،سنت ه کت توجمع در نهایت بر تااام جماتهاا تااری
م گردد و تاام سنت ها و قوجنین جتماا  ،مقدماه جتارجی جیان سانت در تامعاه جسات .سانت
ه کت مقدمهجی جست که به جترجی مهمترین سنت جله در توجماع؛ یعنا سانت پیاروزی حاق
بر باط منمه م گردد .بر جین جساس ،سنتهای جتماا

جز دیدگاه پیاامبر جز تغییار و تحاول

تهان آغاز م شوند و با سنت پیروزی حق بر باط خاتاه م یابند.
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 .77ترمذي ،سنن الحرمذي ،پيشين ،ص .389
 .78احمد بن حنبل ،مسند احمد ،بيروت :دارصءدر ،بيتء ،ج  ،3ص .69
 .79محمد بن فحءل نيشءبوري ،روضة الوالظين ،قم :منشورات الرضي ،بيتهء ،ص 423؛ علهي
طبرسي ،مشكءة االنوار ،چءپ دوم ،نجف :مكحب الحيدريه 1385 ،ه ،ص .517
 .80طبرسي ،پيشين ،ص .315

 .81المحقي الهندي ،پيشين.
 .82سيد محمد حسين طبءطبءيي ،پيشين ،ج  ،28ص .90
 .83طبرسي ،پيشين ،ص .434
 .84محمد بن يزيد قزويني ،سنن ابن مامِ ،بيروت :دارالفكر ،بيتء ،ج .1332 ،2
 .85الطبراني ،المعج األوسط ،بيجء :دارالحرمين ،بيتء ،ج  ،9ص .37
.86الحءكم نيشءبوري ،المستدرك ،بيروت :دارالمعرفة.1406 ،
 .87حسن بن علي نمءزي ،مستدرك سفينة البحار ،قم :مؤسسه نشر اسالمي لجءمعة المدرسين،
 ،1419ج  ،3ص .237
 .88عبدالحسين احمد اميني ،پيشين.
 .89سيد محمد حسين طبءطبءيي ،پيشين ،ص .185
 .90طبري ،پيشين ،ص .400

