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  چکیده
تحول انسانها در گرو تربیت آنهاست چه از و  آغاز کردتحول در افراد نمودن جامعه باید از ایجاد  تحولاي مبر

 ایجاد بارهات مختلف درنظری هاي علمی و شغلی. لحاظ آداب اجتماعی، آداب سازمانی، آداب اخالقی و چه مهارت
علل انقالبات و تحوالت را عدم تعادل نیروها در بعضی  هرچندگردند.  می ها باز تحول در جامعه به نحوي به پندار انسان

گردد زیرا  شکنی آغاز می دانند. اگر پنداري مردود گردد سنت وابسته به آن زائل شده و سنت طبقات مختلف اجتماع می
دهند و این ارزش اعتباري خود براي انسانها  ها ارزش می کنند و به آن به ماهیت اشیاء مربوط میپندارها ارزشها را 
شود که پندارهائی که عرف و عادت را به سنت و سپس به نهاد تبدیل  تحول وقتی آغاز می شود. واقعیت تلقی می

تز و مجدداً بروز  يمل کردن سنتز به جاترکیب پندار قدیم و پندار جدید و بروز سنتز و ع واند دگرگون شوند  کرده
  نماید. جوامع را ایجاد میو تکامل  اتتز انقالب آنتی

ا بتوان  میرا قواعد عمومی هستی مختص به یک علم خاص نیست و فشارهاي اجتماعی و تحوالت و انقالبات 
ردن نیروها و فشارها در ایجاد قوانین مکانیک قابلیت تطبیق زیادي به وارد آو قوانین مکانیک جامدات منطبق نمود.

هاي فیزیکی یا شیمیائی  تحوالت فردي و اجتماعی دارد. همانطور که دانشمندان علوم تجربی با مشاهده و بررسی پدیده
شناسان و روانشاسان نیز به کشف و بیان  اند جاي آن را دارد نیز که جامعه موفق به کشف و بیان ریاضی این قوانین شده

 د. ناعد در حیطۀ مسائل اجتماعی و فردي بپردازریاضی این قو

کند و در اصل اختالفات  تحول را در مورد تحول جامعه به سمت اعتالي اخالقی مطرح می ۀاسالم مهمترین نظری
سازد که همۀ این امور  بیند ولی مردم را آگاه می طبقاتی و مسائل مربوط به منافع و ثروت و مادیات را علیرغم اینکه می

  یش از لزوم اهمیت داد. بباري است و نباید به آنها اعت
مشکالت  ،تواند در شرایط هوش متوسط و هنجار جامعه بشري کره است که مید هر انسان تولد یک قوة مفّتولّ

هوشی بسیار باال  شوند که با بهره پیدا می يبراساس توابع توزیع احتمال افرادمتولدین خود را برطرف نماید و در بین 
توانند تحوالت اساسی براي جوامع بزرگتر نیز فرآهم آورند. اسالم در عوض جلوگیري از رشد جمعیت دستور  می

 پردازد. لذا با قواعد خاصی به روابط زن و مرد و ازدواج میفرماید.  میرا اصالح جمعیت 
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  تحول و دگرگونی
راي بها نیز براساس ک بطورکلی تحوالت در جامعه ناشی از تحوالت در افراد است. و لذا صغراي تحوالت سازمان

خداوند چیزي را که از آن «: 2فرماید راي این قاعده براساس آیات زیر است. میبباشد. ک فوق ناشی از تحول افراد می
زیرا خداوند نعمتی را که به «: 3فرماید در جاي دیگر می .»آن مردم خود متحول شوند دهد مگر تا ی است تغییر نمیمردم

لذا بناي تحول در جامعه و همچنین  .»قومی ارزانی داشته است، دگرگون نسازد تا آن که آن قوم خود را دگرگون سازند
واهد بود. به عبارت دیگر این نظر در در سازمان براساس تغییر و دگرگونی در انسانهاي جامعه یا سازمان قابل حصول خ
بیند است. از  هاي اداري و صنعتی می مقابل بسیاري از دیدگاهها که انسان را بعنوان یک عضو متشابه با ماشین در سازمان

این لحاظ است که دیدگاههاي تربیتی در عرفان اسالمی بعنوان یک شیوة صحیح و مناسب ارتقاء سازمان محسوب 
تحول انسانها در گرو تربیت آنهاست چه از لحاظ آداب اجتماعی، آداب سازمانی، آداب اخالقی و چه گردد. چون  می

  هاي علمی و شغلی. مهارت
باید اول تحول و دگرگونی در اعضاء سازمان پدید آورد  جوامعاساساً براي بوجود آوردن تحول و دگرگونی در 

انسان به  اجتماعیار تحول گردند. روشهاي تحول در رفتار هاي گردش امور و کار باید دچ سپس ابزارها و شیوه
این امر اختصاص  بهنیز هاي متنوعی مطرح گردیده که بخشی از مبحث روابط انسانی در مدیریت نیروي انسانی  گونه
هاي ایجاد تحول در اعضاء سازمان  هاي جمعی از جمله مهمترین شیوه هاي آموزش انفرادي و آموزش روش و دارد
اند. در این راستا تحول و دگرگونی در افراد همپایه و ترغیب آنها به متحول ساختن خود از لحاظ اینکه  خته شدهشنا

تمایل افراد به تحول در گروه بیش از تمایل فرد به صورت انفرادي است و از سوي دیگر تحول گروههاي همپایه قبول 
گردد که بازده  بین اعضاء منجر به تمایل قبلی افراد به تحول می سازد و رقابت تر می گردش امور متحول شده را نیز سهل

  کند. هاي تحول با الزام و فشار را دارد بهتر عمل می بیشتري نسبت به شیوه
همگی آنها به نحوي به پندار  مشود که اگر دقت نمائی نظریات مختلفی در مورد وقوع تحول در جامعه مطرح می

ت مکتب فکري مارکسیسم تحوالت جامعه را منوط به افزایش شدت استثمار در جوامع گردند. نظریا ها بازمی انسان
شمول ماند را نیز  لنینیسم این نظر را تعدیل نموده و جوامعی که هنوز به بلوغ صنعتی نرسیده - داند. مارکیسم صنعتی می

روشهاي مختلف آگاهی انقالب توان با  دهد که می کند. تروتسکیسم این ایده را گسترش می وقوع این تحوالت می
دهد و  کارگري را تسریع نمود و در عوض نئومارکیسم بر این باور است که کاپیتالیسم با امتیازاتی که به کارگران می

وئیسم همین تحوالت را در ئاندازد و ما دهد همواره تحوالت و انقالبات کارگري را به عقب می رفاه آنان را افزایش می
ید عمالً ااین عقداند.  بیند و صنعتی شدن جامعه را براي انقالب کارگري و وقوع کمونیسم الزامی نمی جامعۀ دهقانی می

(ص)  اکرم به رسولاین موضوع د. اشاره ندان هاي بزرگ می منشاء تحوالت را ظهور انساناست که افرادي نظر در مقابل 
گیرد. افرادي نظیر  ان بزرگ صورت گرفته و میاست که سازندگی و تحول و خالقیت در تاریخ همیشه بوسیله مرد
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در مقابل اشکال اقتدار سنتی و را  5ئیکاریزمااقتدار آمیز اجتماعی نظریه  هاي تحول نظر و حرکتاین با تلفیق  4وبر ماکس
ات این دارد که ثابت کند که همواره علل تحوالت اجتماعی جریان دهد و در ضمن آن تالش بر ارائه میاقتدار قانونی 

هاي قانونی تبدیل کند. بسیاري دیگر از  هاي سنتی را به مشروعیت خواهد مشروعیت مداوم و مستمري است که می
دانند. برخی نیز عوامل دخالت  رین علل انقالبات و تحوالت را عدم تعادل نیروها در طبقات مختلف اجتماع میمتفکّ

و برخی بالعکس تحوالت را با منشاء رهایی از فشار  6اند دههاي جهان مدنظر قرار دا خارجی را در تحوالت و انقالب
  اند. تهنساجنبی دا

چون مالقات آن دانشور در این کشور واقع شده لهذا «: 7نویسند السیاحه، در شرح حال شیخ ابوالفتوح می در بستان
ر از نوادر ازکیاء ایام و اي از احوال خجسته مآل آن سرحلقه کمال اهل گفتن مناسب است. آن بزرگوا در ضمن آن شمه

اکابر حکماي شیرین کالم بود و در مراتب عرفان و مطالب ایقان وحید زمان مینمود سیاحت بسیار و سفر بیشمار کرده و 
روزگار چند با ملوك ارجمند بسر برده با زمرة عرفاء و حکماء و فرقۀ علماء و امراء مجالست و معاشرت بسیار کرده بود 

نجناب اعتقاد تمام و اعتماد الکالم بود. بزعم فقیر حکیم عرفا و عارف حکماء بود چه که ذوق حکمت فقیر را بخدمت آ
بر طبع گرامیش غالب و شنیدن کلمات حکما را بسیار راغب بود. روزي فقیر از آن حکمت مصیر سؤال نمود که در 

نمائید؟ فرمود که بر ضمیر ارباب فرمائید و در باب حکومت و سلطنت چه بیان می خصوص ملوك و سالطین چه می
آدم بمقتضاي مشیت الهی و ارادت غیرمتناهی ملوك  هوش پوشیده نیست که واسطه و سبب نظام عالم و انتظام امور بنی

اند تا بوساطت ریاست و سیاست ایشان آتش ظلم و جور اهل بغی و طغیان منتفی نامدار و سالطین صاحب اقتدار شده
و جور متغلبان از سر کافّه ناس مندفع شود. بنابراین حکومت و سلطنت وسیلۀ اصالح امور عالم و گردد و ظلم ظالمان 

از ابتداي هبوط حضرت آدم تا این دم مابین طوایف امم  8تـُْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتشاءانتظام مهام طوایف امم است به فحواي آیه 
در حین تمدن و اجتماع محتاج باشند به سایسی و مدبري و  عادت خداوند جهان آفرین مقتضی چنین بوده که نوع بشر

در اکثر اوقات مراتب اعمار و اطوار سایس و مدبر دولت مناسب اطوار ایشان بود در نشو و نما و مدت عمر و غیره و آیه 
ا ماقلّ از عمر طبیعی که صد و بر این معنی ایمائی دارد و چون افراد انسان در اغلب اوقات الّ 9َو َقْد َخَلَقُكْم َأْطواراً شریفه 

بیست سال باشد تجاوز نکند زیاده همچنین اجتماعات در دول از این مقدار نگذرد و بعضی که از آن مقدار تجاوز کند 
رین که بوده اند و هستند شاذ و نادر است و این بسبب قوت و ضعف درتألیف و ترکیب بود و مانند بعضی از افراد معم

حالت  دویمنمو و ترقی  اولندان نیست چون انسان را سه حالت از بدایت عمر تا نهایت رحلت هست اعتباري در آن چ
حالت انحطاط و تنزّل و کذلک دولت و سلطنت را این سه حالت موجود است و  سیموقوف بی زیاده و نقصان در بدن 

ت و بر اهل خرد معلوم است که هر فرد ایشان مغایرت هر یک از این حاالت باعتبار تغایر اوقات با حالتی دیگر ظاهر اس
ما واجب و الزم است. ئن صباوتست مربی و رآرا از هنگام والدت تا حد تمیز که  هقامم م قونْ ی یس مانند والدین اوم

ب مردان کاردان و قبای ی از رئیس و دانا و صاحب عزم و توانا و تعصل و همچنین در بدو ظهور هر دولتی محتاجست بمرب
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نماید. کذلک هر معاونت ایشان و چون هر فردي از افراد انسان بقدر عقل و راهی که دارد تدبیر اساس معاش خود می
پادشاهی و صاحب دولتی ناچار است که او را قانون عدل و احسان و حسن سلوك با رعایا و جلب قلوب برایا و اعوان و 

کثیر عباد و تحصیل اموال و تکمیل خزاین شود و امور مملکت و عرصۀ انصار بوده باشد تا بسبب آنها تعمیر بالد و ت
چنانچه انسان در حالت نمو روز بروز بهفته و ماه بماه در ترقّی و ترفّع و نشو و نماست همچنین هر  .والیت منتظم گردد

ران ذیجاه و سپهداران شجاعت پناه در  تزاید و تضاعف و ترقّی دولتی و سلطنتی در بدو ظهور از کوشش پادشاه و مدب
باشد تا حد وقوف و ایضاً چون انسان هرگاه بمرتبه کمال رسد چندگاه بر یک منوال توقف نماید و در جسم و بدن او می

گذرد که از تدبیر زیادتی والیت و وسعت باشد. کذلک اواسطه هر دولتی مدتی بر یک حال و قرار میترقی نمی
غافل و از قهر اعداء و تربیت احبا و از رعایت رعایا و احوال برایا یکباره ذایلند. مملکت و حسن سلوك و جلب قلوب 

ُر اْألُُموِر َأْوَسطَُهااما بموجب خبر  اد نماید و ابواب رأفت و شفقت بر  10َو َخيـْ هر پادشاهی که عدل و داد و اجراي حقوق عب
َفُع الّناَس فَيمُکُث فی اَالْرضِ َواَّما ما يَـ روي عموم بندگان خدا گشاید بر طبق آیۀ کریمه  ایزد متعال آن پادشاه را توفیق و  11نـْ

طول عمر کرامت کند و مملکت او را معمور و دشمنان او را مقهور و رعایاي او را مسرور گرداند و هر مملکتی و رعیتی 
یابند و چون فرد شهریاري میکه ماده ایشان قابل چنین پادشاهی باشد عنایت الهی شامل حال ایشان گشته توفیق چنین 

گردد و حالت انسانی هرگاه از حالت سنّ وقوف گذشته بسرحد انحطاط برسد عمل قوي و احساس حواس او ناقص می
شود. همچنین هر دولتی که انصار واعوان و اجتماعات او رو به تنزل باشد لهذا از حالت ضعف و پیري بر او غالب می
تنزل نماید و ابواب ضعف و فتور موفور بروي شوکت آن دولت بگشاید مانند انسان که  وقوف و توسط بحالت انحطاط

منشأ قوت ظاهري و باطنی او از حرارت عزیزیست و چون شیخی و پیري بر او ظاهر گردد البته آن حرارت نقصان می
همچنین  رسد.کلی بهم میشود و در آن قُوي فُتور و اختالل پذیرد و قوي از جذب غذا بجهت تربیت بدن ناقص می

انحطاط دولت و تنزّل سلطنت بعلّت نقص کیفیت احوال وزراء و امراء و وکالء و امناء و قصور راي و سوءتدبیر و کثرت 
طمع ایشان باعث اختالل حال انصار و اعوان و لشکریانست مانند حواس انسانی که حرارت غریزي از او کم شده فتور 

رسد. و چنانچه در انسان سفیدي موي و چین در روي عالمت انحطاط  آن دولت بظهور می موفور و علل نامحصور در
است عالمت انحطاط دولت و تنزل سلطنت مایل بودن ایشانست به زیب و زینت در مالبس و مساکن و مناکح و غیرهم 

است بر این الطایل از تقطیع و اموالی که جهت نظام لشکر و انتظام کشور و تدبیر دولت و تنظیم مملکت واجب و الزم 
در لباس و ترقّع اساس و بظن و قیاس صرف نمایند و به لهو و لعب و عیش و طرب و فسق و فجور خرج کنند و این معنی 

گردد. در کتب تواریخ از اقوي عالمت ضعف دولت و تنزل سلطنت است چنانچه مکرر دیده و مشاهده گردیده و می
کند اصحاب آن دولت در زینت تن و رفاهیت دولت و سلطنت از حد وقوف تجاوز می مسطور است که اکثر اوقات که

بدن و کامرانی و خوشگذرانی کوشند و از رعیت پروري و عدالت گستري و از مهام مملکت و نظام رعیت چشم پوشند 
عتبار و رفعت مقدار و وضع دولت و قانون سلطنت را مهجور نمایند و وزراي دولت و امناي حضرت در توسیع دایره ا

پردازند و صالح صاحبدولت و خداوند سلطنت را بالکلیه از خاطر محو سازند و احوال اواسط الناس ایشان بل دونان 
خدمتکاران و مالزمان در ملبس و مسکن مانند ملبس و مسکن ملوك شوند و راحت و تن پروري را شعار خود نمایند و 

خویش گشایند درین حال از احوال رعایا غافل و از دفع اعدا زایل کردند زیرا که ابواب غفلت و عیش و عشرت بر روي 
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هر شخصی که عادت براحت و کامرانی کند و بر تن آسائی و سایه پروري میل نماید البته آنکس حضر را بر سفر و 
این جهت از حفظ اقامت را بر حرکت ترجیح دهد چه در سفر زحمت و مشقت موجود و عیش و راحت مفقود است. از 

و حراست مملکت و رعایت رعیت باز مانند و هرگاه منهیان و خبرگیران از جائی و سرحدي خبري برسانند حمل بر 
آمیز بخدمت صاحبدولت گفتن گیرند و این غفلت  اصل و غرض یا کلمات بیو کذب و بهتان و یاتاویالت پریشان کنند 

داللت بر آن دارد که  12ِلُکلِّ َاَجٍل ِکتاب د اگرچه مضمون آیه شریفهو راحت باعث زوال دولت و انقراض سلطنت گرد
کند که داللت می 13َيْمُحوا اللَُّه ما َيشاُء َو يـُْثِبتُ هر هدایتی را نهایتی مقدر و هر آغازي را انجامی مقرّر است اما بمفاد آیۀ 

  قضاي معلق نیز هست.
  در دهان اژدرها گرچه کس بی اجل نخواهد مرد             تو مرو

بلکه الزم نیست که در حین انحطاط دولت البته زایل گردد بجهت آنکه انسان در حالت ثالثه در ابتداي انحطاط بلکه قبل 
از آن هرگاه بدن را تربیت ننمایند و تا حد سن طبیعی تدبیر آن نکند بلکه تناول سم قاتل نماید هرچند هنگام نمو بوده 

ل البته بمیرد هیچگونه عالج نپذیرد و کذلک بعضی دول ماضیه چون اصحاب آن بر وفق عدل و باشد قبل از حلول اج
گذاشتند و طریق جور و عدوان شعار خود ساختند و داشتند و سیاست ملکی را مهمل و معطّل میقانون و داد معمول نمی

قت ارکان دولت ایشان خلل پذیرفت و بر سمند هوا و هوس سوار گشته در میدان ظلم و ستم تاختند ناچار قبل از و
آفتاب شوکت ایشان قبل از غروب زوال کسوف گرفت اما هر انسانی که تربیت بدن نزد طبیب حاذق نماید و حسن 

رسد. همچنین نظم هر دولتی حین شروع در انحطاط یا قبل از آن اگر بر وفق  عمر طبیعی میه تدبیر او موافق آید البته ب
گردد. حاصل آنکه شرط بقاي دولت وزراء و امراء بوده باشد باعث بقاي دولت و دوام سلطنت می تقدیر و حسن تدبیر

ست یا ا سیاست است و سیاست یا عقلی است که او را حکمت عملیه نامند بجهت آنکه احد اقسام آن علم سیاست
تغنی گردند. لهذا اکثر ست هرگاه سیاست شرعی باشد و بشروط آن عمل نمایند از سیاست حکمت عملی مسا شرعی

اند و هر پادشاهی که از ملوك نامدار و سالطین با اقتدار که مسلمان بودند سیاست شرعی را دستورالعمل خود ساخته
باك  سیاست شرعی عدول و تجاوز ننموده اکثر اوقات بتأییدات ربانی مظفر و منصور بوده و هر پادشاهی که سفّاك و بی

عی را معیار خود نکرده و اعتناء بر سیاست شرعی ننموده و در پی هوا و نفس اماره شتافته و غیور بوده که سیاست شر
ْنيا َو اْآلِخَرة البته غیرت الهی بر وي استیال یافته گردیده تعجیالً به دارالجزا خرامیده و بقاي دولت کفار از  14َخِسَر الدُّ

الجرم  15که اَلُمْلُک َيُدْوُم َمَع الُکْفِر َواليـَْبقی َمَع الظُْلمِ اخبار آمده سیاست عقلیست و اعتناء ایشان بامر سیاست بغایتست و در 
هر عملی که منافی شرع و عقلست موجب زوال مملکت و انقراض دولت است و دیگر آنکه هر طایفۀ که زمام دولت و 

عاقبت بدریاي  16قـَْوُم َو اِمُرُهْم ِاْمَرَأه خير اليـُْفَلحُ مهام رعیت را بدست نسوان دادند و گردن بر فرمان زنان نهادند بموجب 
فتن و بالي محن افتادند و هرج و مرج کلی بامور ایشان رسیده و انجام کار دولت آن فرقه بنهایت انجامیده و مانند دولت 
 عجم که در اواخر چندگاه دختران خسروپرویز سلطنت کردند الجرم اختالف فراوان بدولت ایشان راه یافت بحدي که

 

 
  

 .زمانى مکتوب استهر امرى را . 38سوره رعد، آیه  -  12
 .کند خدا هر چه را بخواهد محو یا اثبات مى. 39سورة رعد، آیه  -  13
 . در دنیا و آخرت زیان بیند.11سوره حج، آیه  -  14
  الفصل اخلامس و السبعون يف العدل.؛ 119األخبار ص:  جامع .الكافي - 65؛ 331ص :  72بحاراألنوار ج :  -  15
  .6 -16660. 263ص :  14الوسائل ج :  مستدرك -  16



6 

ر نگشته و بزودي از  عالج پذیر نگشت و همچنین هر پادشاهی که سفاك و خونریز و با سپاه و رعیت در ستیز بوده معم
کند و این معنی بتجربه رسیده و مشاهده جهان درگذشته زیرا که عدل خداوندي اقتضاي انعدام وجود چنین ظالمی می

اطع ارزاق و معیشات معمول بوده قصیرالعمر گردیده و کذلک نیز گردیده و کذلک هر پادشاهی که خسیس و بخیل و ق
اي که جرات تقبل پدر نموده از عمر خویش برخوردار نبوده بلکه ایام زندگانی او بعد از پدر  هر پادشاهی و شاهزاده
  شش ماه تجاوز نکرده.

  پدرکش پادشاهی را نشاید                      اگر شاید بجز شش مه نپاید
یرویه که پدر خود خسرو را بقتل آورد و منتصرباللّه که پدر او متوکل باللّه بود قتل کرد و میرزا عبداللطیف که مانند ش

پدر او الغ بیک ابن امیر تیمور گورکان بود بکشت و هر یک از ایشان زیاده بر شش ماه حکومت نکردند و همچنین هر 
ولت بقتل رسیده احوال ابومسلم مروزي شاهد این مقالست کس که باعث ظهور دولت گردیده عاقبت بدست صاحبان د

و کذلک هر وزیري یا وکیلی که سبب ظهور و جلوس پادشاهی گشته باالخره آن پادشاه وي را کشت چنانچه در این 
ي مدعاست و در کتب مورخان نیز مسطور است. جناب حق سبحانه و تعالی  زمان حال حاجی ابراهیم خان شیرازي مقو

ان را توفیق دهاد و سعادت ابدي قرین ایشان گرداناد که بسیاست عدل ظالمان را مقهور نمایند و مظلومان را پادشاه
  مسرور کنند.

  من ارزانی دار             کین کرامت سبب حشمت و تمکین منسته دولت فقر خدایا ب
  ».  َصلَّی الّلُه َعلی ُمَحمٍَّد َو اِلِه َاْجَمعينَ  وَ 

اشاره نمود. وي علل اصلی  17آیور توان به نظریات مک یات مختلف در باب تحوالت اجتماعی میدر جمعبندي نظر
داند. وي براین باور است که اگر پنداري مردود گردد سنت وابسته به آن  انقالبات را تغییر پندار اقتدار در میان جامعه می

دهند و  ها ارزش می کنند و به آن ماهیت اشیاء مربوط میگردد زیرا پندارها ارزشها را به  شکنی آغاز می زائل شده و سنت
داند. به هرحال  ها می وي واقعیات را افکار و رفتار انسان شود. این ارزش اعتباري خود براي انسانها واقعیت تلقی می

رف و عادت را شود که پندارهائی که ع د و تحول وقتی آغاز مینشو اي ارزشی و اعتباري قائل می پندارها براي هر پدیده
 ها به مسائل اطرافشان متفاوت شود. اند دگرگون شوند یعنی نحوه نگرش انسان به سنت و سپس به نهاد تبدیل کرده

تز پندار جدید و بروز سنتز  آنتیترکیب نظر وي با دیالکتیک هگل روند تحول جامعه را بر مبناي ترکیب تز پندار قدیم و 
 کلرا ش 19و هم تکامل 18کشد که هم انقالب تز براي آن به تصویر می داً بروز آنتیتز و مجد يو عمل کردن سنتز به جا

   د.ده می
ل و حکومتها و سازمانها : «20 :فرمایند می هادولتجذر و مد در ارتباط با این تحوالت تحت عنوان  و براي هر یک از د

ی و فطري، دیگري عارضی. جزر و مد طبیعی جزر و مد و ترقّی و تنزّلی است، این جزر و مد دو قسم است: یکی طبیع
مانند حالت جوانی و پیري و مراحل مختلفۀ زندگی افراد است و همانطور که براي هر شخصی کودکی و جوانی و پیري 

رود و به جانب خُضرت و نضارت  است براي هر دولتی نیز زمانی ابتداي ترقّی و کمال است و تا مدتّی رو به طراوت می
رسد و چندي بر این حالت وقوف دارد، سپس  ند، تا آنکه به اوج ترقّی و عظمتی که در خور او است میک حرکت می

 

 
  

17 - Robert Morrison MacIver (1947), The Web of Government. The Macmillan company. 
18 -Revolution 
19 -Evolution 

 .6-7، صفحات 1372حضرت آقاي حاج سلطانحسین تابنده، تجلّی حقیقت در اسرار فاجعۀ کربال، انتشارات حقیقت، چاپ چهارم،  - 20



7 

شود. این امر پس از مشاهدة تواریخ و  گذارد و باالخره فنا براي او پیدا شده و منقرض می روي به ضعف و ذبول می
م طبع بر تبدیل و تغییر و بر اساس انقالب استوار اطّالع بر انقراضات قطعی است. این اختالف فطري است، چه بناي عال

شود و هر چند که علّت عمده و سبب حقیقی  است، منتهاي امر در ظاهر نیز اسباب و علّتهایی براي این اختالف پیدا می
این  خواست خدا و تقدیر او است، ولی تقدیر هم به توسط تدبیر اجرا می شود و لیاقت زمامداران یگانه عامل قوي براي

ن و محبوبیت عامه رو به ازدیاد باشد آن سلطنت نیز روي در ترقّی  تغییر است د و تا موقعی که تدبیر سلطنت و سیاسه الم
ت و  است و چون این جهات رو به نقصان گذاشت آن سلطنت از بین رفته منقرض می عرضی مانند صح شود. جزر و مد

نطور که براي هر شخصی در هر یک از سنین و مراحل عمر این حاالت مرض و فربهی و الغري است در انسان و هما
شود و باز همان  هست و گاه ضعف و نقاهت تامی از مرض در او پیدا شده ولی به واسطه قوت مزاح به زودي مرتفع می

ۀ ضعف مزاج به شود ولی به واسط گردد، و گاه در زمان پیري فربهی یا صحت پیدا می صحت و نمو به جاي خود بر می
شود و بسیار واقع شده که عظمت و  رود. هکذا در هر یک از اوان عمر هر دولتی آن حاالت پیدا می زودي از بین می

کمال دولتی ناگهان دچار ضعف و فتور شده و انقالبی رخ داده ولی به واسطۀ حسن تدبیر و کیاست صاحب آن به 
طان سنجر واقع شد؛ و ممکن است در ایام ضعف و فتور و اوان پیري یک زودي مرتفع شده است، چنانکه براي قباد و سل

دولت دفعتاً براي او ترقّی دست دهد و عظمت پیدا کند و باز به زودي برگردد، چنانکه براي شاه طهماسب آخرین 
  » سالطین صفویه ظاهر شد.

این : «21فرمایند ارتباط با جزر و مد ادیان میاین پدیده نه تنها در دولتها بلکه در ادیان نیز قابل مشاهده است. در 
جزر و مد به سازمانها و سلطنتهاي صوري اختصاص ندارد، بلکه در تشکیالت دینی و مذهبی نیز وجود دارد و تدبیر و 

نیز در  شود و اقبال و عدم اقبال پیروان و اوضاع زمانه و انقالب عدم تدبیر قائد سیاسی هر دینی سبب تغییر و جزر و مد می
ه دارند. و در ابتداي ظهور دیانت حقّه ت تام تا زمان حیات شخص شارع و مقنّن که نمایندة الهی  22این موضوع مدخلی

طاع خود و جدیت و کوشش آنها در اجراي دستورات و شیوع آن دین  ه تابعین و شوق آنها به اطاعت اوامر ماست توج
، و پس از 23گردد آنها به دیانت سبب ترقی و تعالی صوري آن میموجب ترقی و عظمت آن دیانت شده و بستگی 

شود و توجه پیروان به واسطۀ دخول اشخاص غیر الیق و نااهل و  رحلت شارع آن و قانونگزار این شوق به تدریج کم می
دهد و پس  ي دست میشود. لذا فتور در ترقّی ظاهر یابد و اتّحاد و اتّفاق کمتر می دخالت کردن در امور دیانتی نقصان می

ۀ او تبدیل  لی ط یک نفر قائد مذهبی یا سیاسی که پیدا شود و قیام کندآن مذهب نضج و قوام یافته فتور اوتی به توساز مد
شود، تا موقعی که هنگام پیري آن دیانت رسیده فتور طبیعی در آن ظاهر گردد، یعنی اوضاع زمانه مقتضی  به کمال می

باشد. در این موقع دیانت دیگري توسط یک نفر نمایندة الهی که از هر حیث برازندة اصالح روح و آن احکام و قوانین ن
گردد و دیانت  کند و دولت آن منقرض می جسم خلق و الیق دعوت و تقنین بوده ظهور نموده دیانت سابق را نسخ می

د (ص) تا روز قیامت حالل و گیرد، جز دیانت مقدسۀ اسالم که قابل نسخ نیست و  جدیدي جاي آن را می حالل محم
  »حرام او تا قیامت حرام است.
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از مباحثی است که جاي کار بسیار دارد و همانطور که فرمودند علوم  24ق جریانات اجتماعی با قوانین فیزیکاطبان 
لم خاص دارند و قواعد عمومی هستی مختص به یک عقت دبه تجلّی قواعد عمومی عالم در حیطۀ موردنظر خودشان 

توان  نیست و همگانی است. در ارتباط با این موضوع در بحث فشارهاي اجتماعی و تحوالت و انقالبات به راحتی می
در مکانیک جامدات در مباحثی نظیر طراحی  ها منطبق نمود. برخی دیگر از قوانین مکانیک جامدات را نیز با این پدیده

در نظریه خستگی به این موضوع پرداخته  ماعی قابلیت تعمیم دارد.هاي اجت در بیان شکست 26نظریه خستگی 25اجزاء
اي را در اثر کشیدن از دو طرف آن، آن را قطع کنیم میزان نیروي زیادي  شود که براي مثال اگر بخواهیم یک میله می

حی اجزاء و باید صرف نمود ولی اگر میله را چندین بار خم و راست کنیم براحتی خواهد شکست. این موضوع در طرا
هاي جسم دچار  به جسم وارد شود مولکولاز جهات مختلف قطعات بسیار مهم است زیرا اگر نیرو به صورت تناوبی 

که نیرو بدون تناوب به آن وارد شود این گسیختگی اتفاق نخواهد افتاد. در  گردند که درصورتی نوعی گسیختگی می
تواند منجر به تحوالت و گسیختگی فردي یا  است فشارهاي متناوب میها و جوامع نیز همین پدیده قابل مشاهده  انسان

شوند خود سرفصل  بندي می اجتماعی شود. تعریف نیروهایی که در علم االجتماع تحت عنوان فشارهاي اجتماعی طبقه
ردد گ می(جابجایی) اینجا فقط به عواملی که موجب تحرك  ولی در نیاز داردمبحث جدیدي است که کتاب مجزایی 

تواند حتی  این نیروها می مطرح است مخفف تحول است.» کار«که در فیزیک در قالب قوانین  جابجاییکنیم و  اشاره می
یعنی نیروي اندیشه و ، »رود آنگه تو را آنجا کشد ییات جا اندیشه« فرماید: الرحمه می نیروهاي اراده باشد که مولوي علیه

 بیانشود.  تعریف می جابجاییت فسامدر  نیرودر فیزیک برابر با حاصل ضرب انگیزه عامل حرکت یا کار است و کار 
کند یعنی میزان نیروي اندیشه برابر است با حاصل اقدامات انجام  معکوس این معادله میزان نیروي اندیشه را محاسبه می

را از  27وان مبحث آنالیز تنشت در ارتباط با مبحث تحول در افراد یا اجتماع همچنین می .در واحد جابجاییداده شده 
کرد. در آنالیز تنش در مکانیک جامدات این موضوع از طریق  طبقاجتماعی من ئلاسم اموضوع مقاومت مصالح ب

که برابر نیرو بر واحد سطح است در مقادیر مختلف اثر یا  28آزمایشات تجربی به اثبات رسیده است که میزان تنش
اي را از دو طرف بکشیم در مقادیر مختلف نیرو پاسخگویی میله از  ال اگر میلهخاصی بر جسم دارد. براي مث 29رنشکُ

رنش را متوسط تغییرات طول جسم در اگر تنش را واحد نیرو بر سطح و کُ لحاظ تغییرات طول آن متفاوت خواهد بود.
د. از تنش صفر تا مقدار شو هاي متفاوتی مشاهده می هاي مختلف کرنش اثر وارد آوردن تنش به آن تعریف کنیم در تنش

گویند و معموالً این رفتار خطی و  می 30االستیکتنش خاصی کرنش همانند رفتار کش خواهد بود که به آن رفتار 
شود و در حیطه االستیک اگر نیرو را  متناسب است یعنی هرچقدر تنش را زیاد کنیم به همان نسبت کرنش نیز زیاد می

 31گردد. نیروهاي بیشتر از این حد رفتار کرنشی میله را به حیطه پالستیک اولیه خود برمیبرداریم مجدداً میله به اندازه 
ماند.  اش می گردد و میله بزرگتر از حالت اولیه برد یعنی اگر نیرو را قطع کنیم طول میله دیگر به اندازه قبل برنمی می

 

 
  

- 5مجموعه مقاالت حقوقی و اجتماعی، صفحات  اجتماع. حضرت آقاي حاج دکتر نورعلی تابنده، قانون واکنش فیزیک درنگاه کنید به:  - 24
 .1381، انتشارات حقیقت، چاپ اول، 1

25 - Mechanical Engineering Design 
26 - Fatigue 
27 - Stress analysis 
28 - Stress 
29 - Strains 
30 - Elastic 
31 - Plastic 
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شود که اگر  ی مولکولی خاصی در جسم پیدا میدر نقطه تسلیم گسستگ .وجود دارد 32انتهاي حیطۀ پالستیک نقطه تسلیم
 33گردد که این نقطه، نقطۀ شکست قطع میمیله شود تا  همچنان زیاد می میلهبیش از آن مقدار تنش را زیاد کنیم طول 

است و در مناطق دیگر تنش رفتار کرنش غیرخطی و  34شود. فقط در منطقۀ االستیک رفتار خطی و متناسب خوانده می
  .باشد بودن آن تابع خصوصیات فیزیکی جماد می نوع غیرخطی

قوانین مکانیکی فوق قابلیت تطبیق زیادي به وارد آوردن نیروها و فشارها در ایجاد تحوالت فردي و اجتماعی دارد. 
متناسب تغییر  صورتها هم از لحاظ فردي و هم از لحاظ اجتماعی در حیطه االستیک در اثر نیروهاي وارده به  انسان

گردند ولی اگر فشار وارده بر آنها  دهند و پس از رفع نیرو (تنش) و فشار وارده به همان رفتار سابق خود برمی میشکل 
در این حیطه  .دهند شوند یعنی عملکردي نظیر کرنش پالستیک نشان می بیشتر باشد عمالً دچار تغییر رفتار دائمی می

همچنین اجتماع است. وارد آوردن نیرو بیش از این مقدار آنها را به رفتار غیرخطی و متناسب با روحیات و جسم افراد و 
رساند و بیش از آن، نیروي وارده سبب شکست یا از هم گسیختگی فرد یا جامعه  سرحد گسیختگی یعنی نقطه تسلیم می

  شود. می
ی موفق به کشف و بیان هاي فیزیکی یا شیمیائ مسلماً همانطور که دانشمندان علوم تجربی با مشاهده و بررسی پدیده

شناسان و روانشاسان نیز به کشف و بیان ریاضی این قواعد در  اند جاي آن را دارد نیز که جامعه ریاضی این قوانین شده
د. بدیهی است که در علوم انسانی این قوانین به سهولت علوم تجربی قابل حصول نحیطۀ مسائل اجتماعی و فردي بپرداز

  ها برداشته خواهد شد. یی که در علوم انسانی مالحظه شده است این قدمها نیست ولی با پیشرفت
نظریه اسالم در مورد تحول قبل از همۀ نظریات اخیر مهمترین دیدگاه تحول در اجتماع را به تصویر کشیده است. 

ات طبقاتی و کند و در اصل اختالف تحول را در تحول جامعه به سمت اعتالي اخالقی مطرح می ۀاسالم مهمترین نظری
سازد که همۀ این امور اعتباري  بیند ولی مردم را آگاه می مسائل مربوط به منافع و ثروت و مادیات را علیرغم اینکه می

ام تا مکارم اخالق را به اتمام  من مبعوث شده«فرماید:  (ص) می اکرم یش از لزوم اهمیت داد. رسولباست و نباید به آنها 
  باشد. میت انبیاء کسب قدرت و شهرت نبوده است و از همۀ مادیات فراتر ، یعنی هدف بعث35»برسانم
دهد مگر آن قوم  خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی«کریم آمده است:  براساس یک قاعده کلی که در قرآن 

ی باید نحوة تفکّر براي کشاندن جامعه به سمت تعالو یعنی براي ایجاد تحول و دگرگونی در جامعه  36»خود را تغییر دهند
و نگرش تک تک افراد را اصالح کرد و وقتی تعداد افراد متحول شده رو به ازدیاد بگذارد تحوالت یکی پس از 

شود و به عبارت دیگر اگر توانستیم اذهان مردم یک  افتد. این تحول در وجود انسانها با تفکّر پیدا می دیگري اتفاق می
ایم. این است که انبیاء و اولیاء و اوصیاء الهی  کل جامعه را به بهبود و تعالی سوق دادهجامعه را به سمت تفکّر بکشانیم 

کریم آیات بسیار زیادي وجود دارد که به انحاء مختلف انسانها را دعوت به  پردازند. در قرآن همواره به تنویر افکار می
آیا به این «فرماید:  ، و می»کنید که چگونه خلق شده است آیا به شتر نگاه نمی«: 37فرماید نماید. می تفکّر در این جهان می

 

 
  

32 - Yield 
33 - Failure 
34 - Proportional 

َها.  -6. 187ص :  11الوسائل ج :  مستدرك - 35 الشَّْيُخ الطَّْربِِسيُّ ِيف َجمَْمِع اْلَبَياِن،  - ۱ - ۱۲۷۰۱بَاُب اْسِتْحَباِب التََّخلُِّق ِبَمَكارِِم اْألَْخَالِق َو ِذْكِر ُجْمَلٍة ِمنـْ
  َعِن النَِّبيِّ ص أَنَُّه قَاَل ِإنََّما بُِعْثُت ِألَُتمَِّم َمَكارَِم اْألَْخَالِق. 

 .»ِإنَّ اللََّه ال يـَُغيـُِّر ما بَِقْوٍم َحتَّى يـَُغيـُِّروا ما بِأَنـُْفِسِهمْ «، 11رعد، آیه سوره  -  36
ِبِل َكْيَف ُخِلَقت«، 17 سوره غاشیه، آیه - 37  .»أَ َفال يـَْنظُُروَن ِإَلى اْإلِ
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ایم و هیچ شکافی در آن نیست و زمین را  ایم و آراسته کنند که چگونه آن را بنا کرده آسمان بر فراز سرشان نظر نمی
براي هر  منظر در آن رویانیدیم. بینش و ذکري است گستردیم و در آن کوههاي بلند افکندیم و از هرگونه نباتات خوش

هاي دروشدنی رویانیدیم و نخلهاي  آبی پربرکت فرستادیم و بدان باغها و دانه ،اي که به خدا بازگردد و از آسمان بنده
این روش همانطور که  38».چیده تا رزق بندگان باشد و بدان آب، سرزمین مرده را زنده کردیم هاي برهم بلند با خوشه

  باشد. است که منشاء تحوالت میکند تبدیل پنداره آیور بازگو می مک
یکی از مباحث عمدة تربیتی است که در دین به معناي واقعی کلمه مشاهده  39از طرف دیگري مبحث کاریزما

شود که همواره پیروان با عالقۀ مفرط از رب و یا راهنماي خود که همان انبیاء و اولیاء  شود. در ادیان حقه مشاهده می می
کنند و این در اصل همان پدیدة کاریزمائی است که پیروان نسبت به مردان بزرگ که  یروي میو اوصیاء الهی هستند پ

شود و تقلید به  تر دین به صورت تقلید ظاهر می منصوب خداوند بر روي زمین هستند دارند. این موضوع در سطوح پائین
ت دیگر تقلید نوعی تبعیت کاریزماتیک از (ص) را به گردن دل انداختن است. به عبار محمد معنی قالدة محبت فقیه آل

د باشد. و در این ارتباط  اي که از معصومین کسی است که به وسیله اذن و اجازه (ع) دارد قابلیت آن را پیدا نموده تا مقلَّ
د بودن است و نه چیز دیگر نظیر علم و دانائی و سواد و موقعیت اجتماعی یا مذهبی و یا  اذن و اجازه شرط اساسی مقلَّ

کریم  دهد روش کاریزماتیک است. در قرآن اصوالً روش تربیتی و تبعیتی اسالم که به پیروان دستور می سیاسی.
  .»ا شما را دوست بداردخدتا  اگر خدا را دوست دارید از من تبعیت کنید«: 40فرماید می

ر است که همواره فرهنگی یک جامعه به سبک دیگ -سیاسی - دوران تحول دوران گذار از یک سبک اجتماعی
شود. مدیریت این دوران یکی از مسائل مهم  نظمی و یا حتی اغتشاش و انقالب نیز تحویل می این تحوالت با بی

یابد.  هاي سیاسی و حقوقی است که به کیاست و فراست رهبران جامعه در زمان تحول بستگی زیادي می سیاستگزاري
نعت از مداخالت خارجی و یا صاحبان نفوذ داخلی، تسهیل در حسن مسلماً تخفیف و تسکین هیجانات اجتماعی، مما

هاي افراطیون و  جریان امور معیشتی افراد جامعه، تأخیر انداختن اصالحات ساختاري، جلوگیري از خشونت
هاي شخصی، جلوگیري از برخورد شدید با صاحب منصبان گذشته، جلوگیري از تحوالت شدید و  حساب تسویه

باشد. در این  همه از مطالب مهم در تسهیل تحویل از یک رژیم به رژیم سیاسی دیگر می .و .. لکیتام زودرس در حقوق
و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ «فرماید:  قرآن کریم می ارتباط ماجراي فتح مکه بسیار آموزنده است.

ي ک ي کرده است بجنگید تا به فرمان برخاستند، میانشان آشتی افکنید و اگر یک گروه بر دیگري تعد رد، با آن که تعد
خدا بازگردد. پس اگر بازگشت، میانشان صلحی عادالنه برقرار کنید و عدالت ورزید که خدا عادالن را دوست دارد. 

و از امام صادق  41»هرآینه مؤمنان برادرانند. میان برادرانتان آشتی بیفکنید و از خدا بترسید، باشد که بر شما رحمت کند.
طور که  ع است: وقتی این آیه نازل شد رسول خدا ص فرمود: کسانی از شما بعد از من با تأویل جنگ خواهند کرد همان

 

 
  

بَْتنا َأ فَـَلْم يـَْنظُُروا ِإَلى السَّماِء فَـْوقَـُهْم َكْيَف بـَنَـْيناه«، 6- 11سوره ق، آیات  - 38 ا َو زَيـَّنَّاها َو ما َلها ِمْن فـُُروٍج َو اْألَْرَض َمَدْدناها َو أَْلَقْينا فيها َرواِسَي َو أَنـْ
َبْتنا بِِه َجنَّاٍت َو حَ   فيها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج بَهيٍج.تـَْبِصَرًة َو ِذْكرى بَّ اْلَحصيِد.َو النَّْخَل باِسقاٍت َلها طَْلٌع ِلُكلِّ َعْبٍد ُمنيٍب َو نـَزَّْلنا ِمَن السَّماِء ماًء ُمبارَكًا فَأَنـْ

  .»َنضيٌد.ِرْزقاً لِْلِعباِد َو َأْحيَـْينا بِِه بـَْلَدًة َمْيتاً 
39  -  Charisma 

 .» ُيْحِبْبُكُم اللَّه  ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوني«، 31 ، آیهآل عمران سوره - 40
نَـُهما فَِإْن بـََغْت ِإْحداُهما َعَلى اْألُْخرىَو إِ  ،9 – 10سورة حجرات آیات  - 41 َتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ   َء ِإلى َفقاتُِلوا الَِّتي تـَْبِغي َحتَّى َتِفي  ْن طائَِفتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقـْ

نَـُهما بِاْلَعْدِل َو َأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّه يُ    .ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بـَْيَن َأَخَوْيُكْم َو اتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَحُمونَ . ِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ َأْمِر اللَِّه فَِإْن فاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ
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او چه کسی است؟ فرمود: وصله کنندة کفش یعنی امیرالمومنین ع، پس عمار  من بر تنزیل جنگ کردم، پس سئوال شد: 
هی رسول خدا ص با این آیه جنگ کردم، و این جنگ چهارم است (جنگ صفّین بن یاسر گفت: من سه مرتبه به همرا

دانیم که بر حق هستیم و  برسانند ما می» هجر«در رکاب علی ع) به خدا قسم اگر ما را آن قدر بزنند تا به باغهاي خرماي 
ح مکّه است، که رسول خدا ص آنها بر باطل، و سیرة امیرالمؤمنین ع همان روش رسول خدا ص در میان اهل مکّه روز فت

باشد، هرکس اسلحه را زمین بگذارد در  هاي آنها را اسیر نکرد، فرمود: درِ خانۀ هرکس که بسته باشد، در امن می بچه
امان است، هرکس به خانۀ ابوسفیان وارد شود در امان است. و امیرالمؤمنین ع در روز بصره نیز این چنین گفت، در میان 

اي که بسته شود  ها را نکشید، فرار کننده را تعقیب ننمایید، در هر خانه هاي آنان را اسیر نکنید، زخمی اد: بچهآنها ندا سر د
روش اسالم در مقابل دشمن مغلوب که سالها با پیامبر اکرم ص  43در فتح مکّه 42و سالحش را زمین گذارد در امان است.

اران گرامی حضرتش را یا در شکنجه یا در پیکار به شرف شهادت و یاران آن حضرت جنگیده و بسیاري از مسلمین و ی
نائل نمودند مشخّص است. سعد بن عباده سردار رسول اکرم ص با ستونی از سپاه اسالم هنگام ورود به مکّه رجز 

ذلیل  شوند و امروز روزي است که قریش را خدا امروز روز انتقام است، امروز زنان آنان اسیر ما می«خواند که:  می
پیامبر اکرم ص سعد بن عباده را عزل فرمود و فرزند او قیس بن سعد بن عباده را به فرمانداري و پرچمداري ». گردانید

پس از ». امروز روز رحمت است روزي است که خداوند قریش را عزیز قرار داد«لشکر نصب فرمود و فرمود اعالم کن: 
کثر فتن بر علیه حضرتش بود را مأمن قرار داد و فرمود هر که در خانۀ این رسول اکرم ص خانۀ ابوسفیان که منشاء ا

 44ابوسفیان پناه گیرد ایمن خواهد بود.

  جمعیت اصالح 
هاي کم عمق به میزان جمعیت بشر بر روي زمین است. دیدگاههاي  شود نگاه هایی که بعضاً مطرح می یکی از شبهه

 45هاي سیستم دینامیک وپ رم با تعمیم روندهاي گذشته براساس روشهاي کل سازي ها و شبیه سیموالسیون ومالتوسی 
 46بینی که در علوم مختلفی نظیر اقتصادسنجی هاي آماري پیش بینی است. روش دچار مشکالت اساسی پیش

در حیطه نظریه و سایر علوم مشابه  51سنجی ، فن50سنجی ، جرم49سنجی یستز ، محیط48سنجی ، جامعه47سنجی زیست
شود اساساً در بحث مرتبط با موضوع ما  و غیره بکار برده می 53نظیر جمعیت شناسیعلوم مستقل دیگري  و یا ،52برآورد

اینگونه محاسبات ناشی از خطایی به نام  مناسبت نیست. یکی از خطاهاي بزرگ در اینجا بی مطرح است که ذکر آن در

 

 
  

 . 84ص  5نورالثقلین جلد  - 42
 .597 – 8و جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسالمی، صص  821-2صص  2نگاه کنید به: مغازي واقدي، ج  - 43
حضرت آقاي حاج همینطور نگاه کنید به: . ، انتشارات دارالكتب اإلسالمية قم۱۰۶ص:، ۱۰۸ بأعالم اهلدي، الورى  إعالم اإلسالم طربسي، امني - 44

 .49-50مجموعه مقاالت حقوقی، اجتماعی، صفحات . دکتر نورعلی تابنده، اجراي قوانین و مقررات دوران تحول
45 - System dynamic  
46 - Econometrics 
47 - Biometrics 
48 - Sociometric 
49 - Enviromentrics 
50 - Criminometric 
51 - Technometrics  
52 - Estimation theory 
53 - Demography 
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-است که الگوي ریاضی يا فتۀ پدیدهاست که این خطا مولود خطاي الگوساز در درك حقایق نه 54خطاي تصریح
شد. وقتی خطاي تصریح اتفاق بیافتد  بایست با مراجعه به آن حقایق نهفته طراحی می آماري ساخته شده براي آن می

بینی بدست  د. نتیجه اینکه پیشوها زیاد ش ا واریانس برآوردکنندهیباشد و پراکندگی  55تواند اریب اصطالحاً نتایج می
سن برازش الگو به داده 56ها هرچند آماره بیان حقایق را در آینده نخواهد داشتآمده توانایی  هاي تاریخی  حاکی ح

هاي محاسباتی در مقادیر دورتر از میانگین است. یعنی  شدن فاصلۀ اعتماد براي این شیوه ض. دوم عریباشند
گیرند  قدر در فاصلۀ اعتماد عریضی قرار مید آننهاي بلند مدت و خیلی بلند مدت انجام شو هایی که براي افق بینی پیش

 گستردگی زیادي دارد و از ذکر آن در ،توان داشت. این مباحث از لحاظ ریاضی که از لحاظ آماري اعتمادي به آن نمی
  تون مربوطه مراجعه نمایند. ممندان به  کنیم و عالقه اینجا پرهیز می

در فوق رم و مشابهین آنها غالباً دچار دو ایراد ذکر شده  کلوپهاي  بینی و پیشدیدگاههاي مالتوس و محاسبات 
کند. اساساً  که بررسی الگوهاي فکري یا ریاضی آنها از لحاظ فنی و تحلیلی نقص این نگرش را روشن میباشند  می

تولد  د هر انساننماید موضوع تولید فکر توسط انسانهاست. تولّ موش و اغماض میافرآن را نحوه فکري این مبحثی که 
مشکالت خود را برطرف نماید و در  ،تواند در شرایط هوش متوسط و هنجار جامعه بشري کره است که مییک قوة مفّ

هستند هوشی بسیار باال  شوند که با بهره براساس توابع توزیع احتمال درصدهایی از افراد پیدا می(یعنی متولدین) بین آنها 
نود  براي مثال براساس تابع توزیع احتمالی نرمالبزرگتر نیز فرآهم آورند. توانند تحوالت اساسی براي جوامع  میو 

از افراد بشر داراي بهرة هوشی میانگین جامعه بعالوه و منهاي یک انحراف معیار از میانگین بهرة هوشی جامعه  درصد
جامعه بعالوه یک انحراف معیار تا  از افراد بشر افراد با بهره هوشی زیاد (از بهرة هوشی میانگین چهار درصدباشند. و  می

از افراد بشر افراد با بهره هوشی فوق العاده  یک درصد باشند و همچنین بهرة هوشی میانگین بعالوه دو انحراف معیار) می
 باشند.  از بهرة هوشی میانگین جامعه بعالوه دو انحراف معیار) میبیشتر (

ل به این نتیجه معطوف بوده که علم راهگشاي بشر و بشریت و هاي قب دیدگاههاي بشر و متفکرین بشر از هزاره
 »تقوي در علم است«آل خود که بر بنیاد فکري او یعنی  ایجاد مدینه فاضله است. افالطون در طرح حکومت ایده

اند و د داند. وي خوب مطلق را ناشی از علم می قرارگرفته مدینه فاضله بشري را ناشی از رشد و تحقق علم در جامعه می
این تفکّر هرچند کامل نیست ولی صحیح است. واژه تقوي در کالم افالطون به معنی آن پاکی است که صفابخش و 

تقوا «فرماید  داند و می فرماید که علم را ناشی از تقوا می افزاي جامعه است. کالم کاملتر این موضوع را قرآن می روح
به هرحال در تعامل تقوا و علم، علم بناي فضیلت انسان و نهایتاً جوامع  .57»پیش بگیرید تا خداوند به شما علم بیاموزد

ره جدید است. انسانی است. یعنی با علم مدینه فاضله برقرار خواهد گردید. تولد هر انسان به معنی تولید یک قوه مفکّ
جامعه بدست خواهد آمد. گفته در تعداد افراد بشر ضرب کنیم میزان فکر تولید شده از ه را این قومتوسط مقدار اگر 
هاي اخیر به میزان دهها برابر قرون گذشته بوده و این گزاره صحیح است زیرا تعداد  شود که رشد بشر در دهه می

 7متفکرین دهها برابر قرون گذشته بوده است اگر هر واحد فکر توانایی یک واحد توسعه علمی داشته باشد مسلماً 
میلیارد واحد علم را دارد و اگر ظرف بیست و چند سال جمعیت دو برابر شود  7انایی تولید میلیارد نفر جمعیت فعلی تو

 

 
  

54 - Specification error 
55 - Bias 
56  -  Statistics 

 .»َو اتـَُّقوا اللََّه َو يـَُعلُِّمُكُم اللَّه«، 282سوره بقره، آیه  - 57
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ولی اگر رشد جمعیت کنترل شود و در همان بیست و چند سال دیگر جمعیت  .رسد میلیارد می 14ظرفیت تولید علم به 
عنی اگر رشد جمعیت کم باشد اعتالي بشر در میلیارد واحد خواهد بود ی 7میلیارد نفر باقی بماند تولید علم همان  7همین 

افتد ولی اگر رشد جمعیت زیاد باشد اعتالي بشر در زمانهاي نزدیکتر اتفاق خواهد افتاد چون  اتفاق می ترسالهاي دور
  شود. علم بیشتري تولید می

باشد. مبحث  میم علتولید  59و آثار جانبی اقتصادي ،تولید علم 58تمام مباحث فوق فارغ از مباحث اقتصاد مقیاس
اقتصادي اقتصاد مقیاس به این واقعیت اشاره دارد که هرگاه ظرفیت تولید افزایش یابد بازدهی تولید با رشد بیشتري 

هاي  ها بهره کننده ها از منافع دیگر تولید آثار جانبی اقتصادي داللت براین دارد که تولیدکننده .افزایش خواهد یافت
برند. اگر این دو فاکتور را نیز به مبحث تولید علم اضافه نمائیم درخواهیم یافت که  د میاساسی در افزایش تولید خو

. از لحاظ اقتصادي در مبحث است 60د انسان یک پدیده خطی ساده نیست و نمائیافزایش تولید علم در اثر افزایش تولّ
خواهد بود.  61یا با بازگشت افزایشی به مقیاس توابع تولید، تابع تولید علم به شکل تابع تولید همگن از درجۀ بیش از یک

یعنی اگر عوامل تولید علم را با یک نسبت ثابت افزایش دهیم میزان علم تولید شده بیش از مضرب آن نسبت ثابت 
دي تابع رشد جامعه انسانی و و رشد اعتالي علمی یابد. و لذا باید گفت این وضعیت  افزایش می انسانها به صورت مشد

   62.انسانها یا رشد جمعیت خواهد بودد تولّ
از ترس روزي «فرماید:  کنیم که می کریم در همین ارتباط اشاره می در دیدگاه اسالم به رشد جمعیت به آیات قرآن

چیزي مکشید  فرزندان خود را از بیم بی«فرماید:  . و در جاي دیگر می63»دهیم ما به شما روزي می ،فرزندان خود را نکشید
و در سوره ممتحنه، در مورد بیعت با زنان  .64»کشتنشان خطاي بزرگی است ،دهیم و هم ایشان را را روزي می ما هم شما
دهد که اگر زنانی که قصد بیعت با تو دارند اوالد خود را نکشند از آنها بیعت بگیر.  (ص) دستور می اکرم به پیامبر

ا بیعت کنند، بدین شرط که هیچ کس را با خدا شریک نکنند و اى پیامبر، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند ت«: 65فرماید می
دزدى نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و فرزندى را که از آن شوهرشان نیست به دروغ به او نسبت ندهند و 

 .»و مهربان استدر کارهاى نیک نافرمانى تو نکنند، با آنها بیعت کن و برایشان از خدا آمرزش بخواه، که خدا آمرزنده 
که من به شما امت در روز قیامت مباهات  ازدواج کنید و نسل زیاد کنید و تکثیر شوید: «66فرماید در مقابل دستور می

  ».کنم ولو به سقط می
 

 
  

58 - Economies of scale 
59 - Economic externalities 
60 - Exponential 
61 - Increasing return to scale production function 

نوشته حضرت حاج دکتر  »کنترل تولید انسان، تحمیل یک نوع خودکشی اجتماعی«توان در مقاله  شرح مبسوطی از این دیدگاه را می - 62
 رد.ک، مالحظه 1378، انتشارات حقیقت، 14-16جموعه مقاالت فقهی و اجتماعی، صفحات نورعلی تابنده، مجذوبعلیشاه ثانی، م

 .» َو ال تـَْقتُـُلوا َأْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق َنْحُن نـَْرزُُقُكم«، 151سوره انعام، آیه  - 63
َلُهْم كاَن ِخْطأً َكبيراَو ال تـَْقتُـُلوا َأْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق َنْحُن نـَْرزُقـُهُ «، 31سوره اسراء، آیه  - 64  .»ْم َو ِإيَّاُكْم ِإنَّ قَـتـْ
َأْن ال ُيْشرِْكَن بِاللَِّه َشْيئًا َو ال َيْسرِْقَن َو ال يـَْزنيَن َو ال يـَْقتُـْلَن َأْوالَدُهنَّ َو ال   يا أَيـَُّها النَِّبيُّ ِإذا جاَءَك اْلُمْؤِمناُت يُبايِْعَنَك َعلى«، 12سوره ممتحنه، آیه  - 65
 .» َمْعُروٍف فَبايِْعُهنَّ َو اْستَـْغِفْر َلُهنَّ اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَحيم  ْأتيَن بِبُـْهتاٍن يـَْفَتريَنُه بـَْيَن أَْيديِهنَّ َو َأْرُجِلِهنَّ َو ال يـَْعصيَنَك فييَ 

شبیه این حدیث در نِّي أُبَاِهي ِبُكُم اْألَُمَم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َو َلْو بِالسِّْقِط. تـََناَكُحوا َتْكثـُُروا فَإِ (النبي ص) َو قَاَل  -۲۴. ۲۲۰ص :  ۱۰۰حباراألنوار ج :  - 66
مات نکاح هم وجود دارد و در وسائل  1، باب 17، ح 14جلد  ،مستدرك الوسائل ح 14ج  .هستتعبیراتى قریب این حدیث  نیزاز ابواب مقد ،

مات نکاح 1، باب 2 از ابواب مقد. 
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زنان «فرماید:  فرماید. دستور می اسالم در عوض جلوگیري از رشد جمعیت دستوراتی براي اصالح جمعیت می
اند به زنی مگیرید و کنیز مؤمنه بهتر از آزاد زن مشرکه است، هرچند شما را از او خوش آید. و  وردهمشرکه را تا ایمان نیا

من بهتر از مشرك است، هرچند شما را از او خوش آید. ؤاند زن مؤمنه مدهید و بنده م به مردان مشرك تا ایمان نیاورده
کند  نب بهشت و آمرزش. و آیات خود را آشکار بیان میکنند و خدا به فرمانِ خود به جا اینان به سوي آتش دعوت می

هاي این آیه در اصالح جمعیت است. مرد یا زن مشرك از لحاظ فهم و شعور در  . یکی از پیام67»باشد که بیندیشید
شمارند  پرستند و مخلوق خود را خالق خود می تر انسانیت قرار دارند. زیرا کسانی که سنگ و چوب را می درجات پائین

هایی که  مسلماً از لحاظ عقلی بسیار ضعیفند. لذا با توجه به اثرات انتقالی ژنتیکی پدر و مادر به فرزند عمالً کروموزم
گردد. لذا خداوند ازدواج با آنان را  ندذهن تکثیر میشود و نتیجتاً نسل کُ ها منتقل می هستند به بچه یندذهنحاوي این کُ

توانید با آنها  تحول فکري آنها دانست یعنی شرط فرمود که اگر ایمان آوردند می منع کرد و شرط ازدواج با آنها را
ل فکر در آنان نضج گرفت. ازدواج نمائید یعنی آنگاه که استعداد تحو ،  

افراد خانواده به هم را  DNAاصوالً ازدواج با محارم نیز به دلیل نزدیکی ژنتیکی و شباهت ساختار کروموزومی و 
تا نقص خلقت در زاد و ولد کمتر باشد. همانطور که در علم ژنتیک اثبات شده که ازدواج محارم احتمال ممنوع فرمود 

دهد. لذا طبق این آیه افراد زیر را که نزدیکی  چندین برابر افزایش می تارا در جنین و نتیجتاً تولد کودك ناقص نقص 
هایتان و  هایتان و خاله تان و دخترانتان و خواهرانتان و عمهمادران«: 68ژنتیکی شدیدي به هم دارند از ازدواج منع فرمود

اند و خواهران شیریتان و مادران زنانتان بر شما حرام  دختران برادران، و دختران خواهرانتان و زنانی که شما را شیر داده
ولی اگر  ،اند ما حرام شدهاید بر ش و دختران زنانتان که در کنار شما هستند، هرگاه با آن زنان همبستر شده ،اند شده

و نباید دو  ،اند و نیز زنان پسرانی که از پشت شما هستند بر شما حرام شده ،اید اید، گناهی مرتکب نشده همبستر نشده
  .»هر آینه خدا آمرزنده و مهربان است ،خواهر را در یک زمان به زنی گیرید، مگر آنکه پیش از این چنین کرده باشید

ن آیه نیز همچون ازدواج با دو خواهر در یک زمان در ارتباط با مسائل بهداشت روانی خانواده برخی موارد در ای
که مواد لطیف متصاعده از بدن هستند و خود  69ها است که در جاي مناسب به آن خواهیم پرداخت. با کشف فرمون

ظرافتهاي محبت بین مردان و زنان باز ، باب تحقیق در بسیاري از نمایند را تنظیم می 70هاي غدد مترشحه داخلی رمونوه
داشتن دو در ازدواج اي در دوستی بین آنان دارد و گرچه هنوز  هاي مردان بر زنان و زنان بر مردان اثرات ویژه فرمونشد. 

تواند در علت نهی از این موضوع الاقل مورد  ی بررسی نشده ولی تداخل فرمونی میهمزمان از لحاظ طببطور خواهر 
  قرارگیرد. بررسی

رسد علت این امر در اثرات متقابل تماس دو مرد با  مشابه این موضوع در نهی ازدواج با زن پدر است که به نظر می
شباهت ژنتیک مشابه (پدر و پسر) با یک زن و در مورد باال تماس دو زن با شباهت ژنتیک مشابه (دو خواهر) با یک مرد 

 

 
  

ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َو َلْو َأْعَجَبْتُكْم َو ال تـُْنكِ «، 221آیه  سوره بقره، - 67 ُحوا اْلُمْشرِكيَن َحتَّى يـُْؤِمُنوا َو َلَعْبٌد ال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرِكاِت َحتَّى يـُْؤِمنَّ َو َألََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـْ
ٌر ِمْن ُمْشِرٍك َو َلْو َأْعَجَبُكْم ُأولِئَك َيْدُعوَن    »َتذَكَُّرونَ ِإَلى النَّاِر َو اللَُّه َيْدُعوا ِإَلى اْلَجنَِّة َو اْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َو يـُبَـيُِّن آياتِِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يَـ ُمْؤِمٌن َخيـْ

اُتُكْم َو خاالُتُكمْ «، 23، آیه نساءسوره  - 68 َأْرَضْعَنُكْم َو   َو بَناُت اْألَِخ َو بَناُت اْألُْخِت َو أُمَّهاُتُكُم الالَّتي ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمَّهاُتُكْم َو بَناُتُكْم َو َأَخواُتُكْم َو َعمَّ
ْم ِبِهنَّ َفال ُجناَح َعَلْيُكْم َو َدَخْلُتْم ِبِهنَّ فَِإْن َلْم َتُكونُوا َدَخْلتُ   ُحُجورُِكْم ِمْن ِنساِئُكُم الالَّتي  في  َأَخواُتُكْم ِمَن الرَّضاَعِة َو أُمَّهاُت ِنساِئُكْم َو رَبائُِبُكُم الالَّتي

  »كاَن َغُفوراً رَحيماً َحالِئُل أَبْناِئُكُم الَّذيَن ِمْن َأْصالِبُكْم َو َأْن َتْجَمُعوا بـَْيَن اْألُْختَـْيِن ِإالَّ ما َقْد َسَلَف ِإنَّ اللََّه  
69 - Feremon 
70 - Endocrine 
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با «فرماید:  در ارتباط با مورد اخیر می شود.واقع بررسی مورد یقاتی فیزیولوژیک تواند بعنوان موضوعات تحق است که می
آنکه پیش از این چنان کرده باشید. زیرا این کار، زنا مگر اند زناشویی مکنید  زنانی که پدرانتان به عقد خویش درآورده

  .71»اي ناپسندیده است و مورد خشم خدا است و شیوه
اند، مگر  و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده«: 72فرماید نماید، می ناکاران را ممنوع میدر جاي دیگر ازدواج با ز

از کتاب خدا پیروي کنید. و جز اینها، زنان دیگر هرگاه در طلب آنان از مال  ،آنها که به تصرف شما درآمده باشند
گیرید  ع میاند. و زنانی را که از آنها تمتّ ل شدهخویش مهري بپردازید و آنها را به نکاح درآورید نه به زنا، بر شما حال

واجب است که مهرشان را بدهید. و پس از مهر معین، در قبول هرچه هر دو بدان رضا بدهید گناهی نیست. هر آینه خدا 
که مالک  اي هرکس را که توانگري نباشد تا آزاد زنان مؤمنه را به نکاح خود درآورد از کنیزان مؤمنه دانا و حکیم است.

تر است. همه از جنس یکدیگرید. پس بندگان را به اذن صاحبانشان  آنها هستید به زنی گیرد. و خدا به ایمان شما آگاه
د نه زناکار و نه از آنها که به پنهان دوست ناي بدهید. و باید که پاکدامن باش نکاح کنید و مهرشان را به نحو شایسته

و این براي  ،گاه مرتکب فحشا شوند شکنجۀ آنان نصف شکنجۀ آزادزنان استو چون شوهر کردند، هر ،گیرند می
با این همه، اگر صبر کنید برایتان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان  ،کسانی است از شما که بیم دارند که به رنج افتند

  .»است
هاي پاکیزه بر شما حالل شده است. امروز چیز«: 73فرماید نماید، می همینطور گرفتن یار و داشتن معشوقه را منع می

طعام اهل کتاب بر شما حالل است و طعام شما نیز بر آنها حالل است و نیز زنان پارساي مؤمنه و زنان پارساي اهل 
که به ایمان کافر  گیري بر شما حاللند و هرکس کتاب، هرگاه مهرشان را بپردازید بطور زناشویی نه زناکاري و دوست

  .»شود و در آخرت از زیانکاران خواهد بود یده میفا شود عملش بی
مجرّب است ت. نستوان انتقال اثر حاالت پدر و مادر در هنگام نزدیکی به طفل دا یکی از دالیل ممنوعیت زنا را می

ز تر ا اصوالً افعال حرام نظیر زنا براي نفس لذتبخششود.  حاالت پدر و مادر در هنگام نزدیکی به فرزند منتقل می که
اگر در  .شود اطفاء میمشتعل و بهتر ع در حرام بیشتر است و آتش نفس و مرتکب بیشتر مننکاح است چون حرص بر ما

شود. حاالت پدر و  در حال عمل خالف هستند به او منتقل میکه هنگام زنا فرزندي بوجود آید حاالت پدر و مادر او 
گردد که روحاً طفل نیز بعد از تولد علقۀ شدیدي به لذائذ  بب میمادر در آن لحظات به دلیل تلذذ شدید بیش از حد س

و استعدادات تن داشته باشد و وقتی توجه به لذائذ تن شدید باشد توجه به معنویات و وجدان کمتر خواهد بود و مراتب 
دشمن اولیاء خدا  بروز نکند و لذا در اخبار نیز روایت شده کهکم است و حتی شاید انسانی در زنازاده روحی کماالت 

 

 
  

 .»َنَكَح آباؤُُكْم ِمَن النِّساِء ِإالَّ ما َقْد َسَلَف ِإنَُّه كاَن فاِحَشًة َو َمْقتاً َو ساَء َسبيالً َو ال تـَْنِكُحوا ما «، 22 هسوره نساء، آی - 71
َأْن تـَْبتَـُغوا بَِأْمواِلُكْم  َو اْلُمْحَصناُت ِمَن النِّساِء ِإالَّ ما َمَلَكْت أَْيماُنُكْم ِكتاَب اللَِّه َعَلْيُكْم َو ُأِحلَّ َلُكْم ما َوراَء ذِلُكمْ «، 24-25سوره نساء، آیات  - 72

ُهنَّ َفآتُوُهنَّ ُأُجورَُهنَّ َفريَضًة َو ال ُجناَح َعَلْيُكْم ف َر ُمساِفحيَن َفَما اْسَتْمتَـْعُتْم بِِه ِمنـْ يما َتراَضْيُتْم بِِه ِمْن بـَْعِد اْلَفريَضِة ِإنَّ اللََّه كاَن َعليماً َحكيمًاَو َمْن ُمْحِصنيَن َغيـْ
ِت َو اللَُّه َأْعَلُم بِإيماِنُكْم بـَْعُضُكْم ِمْن بـَْعٍض فَاْنِكُحوُهنَّ ِطْع ِمْنُكْم َطْوًال َأْن يـَْنِكَح اْلُمْحَصناِت اْلُمْؤِمناِت َفِمْن ما َمَلَكْت أَْيماُنُكْم ِمْن فَـَتياِتُكُم اْلُمْؤِمناَلْم َيْستَ 

َر ُمساِفحاٍت َو ال ُمتَِّخذاِت َأْخداٍن فَِإذا ُأْحِصنَّ فَِإْن أَتـَْيَن بِفاِحَشٍة فَـَعَلْيِهنَّ ِنْصفُ بِِإْذِن َأْهِلِهنَّ َو آُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ بِاْلَمعْ   ما َعَلى اْلُمْحَصناِت ُروِف ُمْحَصناٍت َغيـْ
ٌر َلُكْم َو اللَُّه َغُفورٌ   » رَحيم ِمَن اْلَعذاِب ذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكْم َو َأْن َتْصِبُروا َخيـْ

َصناُت ِمَن اْلُمْؤِمناِت َو اْلُمْحَصناُت اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِّباُت َو طَعاُم الَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِحلٌّ َلُكْم َو طَعاُمُكْم ِحلٌّ َلُهْم َو اْلُمحْ «، 5سوره مائده، آیه  - 73
َر ُمساِفحيَن َو ال ُمتَِّخذي َأْخداٍن َو َمْن َيْكُفْر بِاْإليماِن فَـَقْد َحِبَط عَ ِمَن الَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِمْن قَـْبِلُكْم ِإذا آتَـ  َمُلُه َو ُهَو ِفي ْيُتُموُهنَّ ُأُجورَُهنَّ ُمْحِصنيَن َغيـْ

  .»اْآلِخَرِة ِمَن اْلخاِسرينَ 
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  .74زنازادگانند
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ایت کرده که امام باقر (ع) فرمود: کشنده و سعد اسکاف رو - 12) 4(، 135ص:  ،)4( باب، 135 ،2جلد  ،ترجمه رسولى محالتى -ارشاد - 74
  حضرت یحیى بن زکریا زنازاده بود، و کشنده حسین بن على علیهما السالم نیز زنازاده بود، و آسمان سرخ نشد مگر براى آن دو.

ها است  زنازاده را نشانه معانى االخبار: بسندش تا امام ششم (ع) که -2) 6( ،175 ،2جلد  ،ترجمه جلد شانزدهم بحار االنوار-آداب معاشرت
یکم دشمنى با ما خانواده، دوم دلدادگى بهمان زنا که از آن آفریده شده، سوم سبک شمردن دین چهارم بد برخوردى با مردم و کسى با 

  برادرانش بد برخورد نباشد جز زنازاده یا تخم حیض.
گوید دشمنت ندارد از قریش مگر  یغمبر ص فرمود: اى على راست میپ، 183-184 ،7جلد  ،ترجمه کتاب السماء و العالم بحار- آسمان و جهان

پدر و از مردم دیگر جز بدبخت و از زنان جز سلقلقیه و آن زنیست که از پس حیض بیند،  زنازاده و از انصار جز یهودى و از عرب جز بى
الم بسنجید، و ما دوستى على را   را با دوستى وانگه دیرى سر بزیر افکند وانگه سر بر آورد و فرمود: اى گروه انصار فرزندانتان على علیه الس

  دانستیم فرزند ما است و هر که دشمن على بود از ما نبود. کردیم، هر که على دوست بود می بفرزندان خود پیشنهاد می
پاکى والدت و دشمنى با آنها  بخش پنجم دوستى با ائمه علیهم السالم عالمت ،124 ،5جلد ، ترجمه جلد هفتم بحار االنوار-بخش امامت

الم نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود هر کس 6(، 122ص :  ،عالمت آلودگى والدت است خصال: داود بن حسن از ابى رافع از على علیه الس (
جابر بن . کى حامله شدهمنافق است یا زنازاده است و یا مادرش باو در ایام ناپا عترت مرا دوست نداشته باشد بواسطه یکى از سه چیز است یا

ه انصارى گفت: ما محبت على را بر فرزندان خود عرضه می فهمیدیم اوالد ما است و هر که  داشت مى داشتیم هر که على را دوست می عبد اللَّ
  دانستیم.  ورزید او را از خود نمى دشمنى با على می

الم نقل کرد که  )1(، 127، ص: 5ترجمه جلد هفتم بحار االنوار، جلد  -بخش امامت  معانى االخبار: سیف بن عمیره از حضرت صادق علیه الس
زنا دارد که خود از آن تولید شده سوم دین را سبک ه ولد زنا عالماتى دارد یکى از آنها دشمنى با ما اهل بیت است دوم عالقه و میل ب فرمود:

مگر کسى که در رختخواب پدرش متولد نشده یا کسى که مادرش او را  شمارد چهارم بد برخورد با مردم است و بدخو نیست با برادرانش می
الم فرمود: وقتى محبت ما در دل شما برقرار گردید 2در هنگام حیض حامله شده. ( ه مدائنى گفت حضرت صادق علیه الس ) محاسن: ابو عبد اللَّ

دارد مگر پاکدامن و  ود نه پاکدامنى است ما را دوست نمىمنظور فطرت اسالم است فرم  خدا را سپاسگزارى کنید بر بهترین نعمت. گفتم
کند و از آنها  دارد مگر کسى که مادرش او را از دیگرى حامله شده و بشوهرش نسبت داده بر اسرار و زنان خویشاوند خود نگاه می دشمن نمى

   اى که هست ك باشد از هر طایفهدارد ما را دوست نمیدارد مگر کسى که پا برد چنین کسى هرگز ما را دوست نمى ارث می
ه بن حزام انصارى گفت ما خدمت پیامبر اکرم ص بودیم با ، 130، ص: 5ترجمه جلد هفتم بحار االنوار، جلد  - بخش امامت ارشاد مفید: عبد اللَّ

بدارد بدانید رشید و درست محبت على بن ابى طالب هر که او را دوست  گروهى از انصار فرمود اى انصار فرزندان خود را آزمایش کنید با
  . است و هر که دشمن بدارد بدانید بواسطه آلودگى نطفه اوست

فرمود: در زنا زاده، نه در خودش و نه در پوستش و  گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که مى . زراره مى9) 1( ،521 ،ترجمه انصارى - ثواب االعمال
. ابو خدیجه از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: 10 ر هیچ چیز او خیرى نیست.نه در مویش و نه در گوشتش و نه در خونش و نه د

یافت. پرسیدند: مرد سرگردان بنى اسرائیل که بود؟ فرمود: عابدى بود  اگر بنا بود زنا زاده نجات یابد، آن مرد سرگردان بنى اسرائیل نجات مى
گفت:  گشت و مى پذیرد، پس او بیرون رفت و میان کوهها مى ند هیچ عملى را از او نمىشود و خداو که به وى گفتند: زنازاده هرگز پاك نمى

  گناه من چیست؟
بحار االنوار در ارتباط با ظهور قائم و اینکه دشمنان حضرت از زنازادگانند و همینطور که حضرتش  13مشابه این مباحث به تفصیل در جلد 

 ریزد آمده است. خون زنازادگان را می
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ل دى ، سه4ه، قانون واکنش فیزیک در اجتماع، مجله جهان امروز، ش حضرت حاج دکتر نورعلی تابند • ماه  شنبه او
 .1381، انتشارات حقیقت، چاپ اول، 1- 5مجموعه مقاالت حقوقی و اجتماعی، صفحات  .1344

http://www.sufism.ir/ 
مجموعه  ،رل تولید انسان، تحمیل یک نوع خودکشی اجتماعیحضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، مجذوبعلیشاه، کنت •

 /http://www.sufism.ir .1378، انتشارات حقیقت، 14-16مقاالت فقهی و اجتماعی، صفحات 

قمري.  1315حضرت حاج زین العابدین شیروانی، بستان السیاحه، چاپ سنائی، گراور استنساخ  •
http://www.sufism.ir/  

حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي، رضاعلیشاه ثانی، تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربال، انتشارات حقیقت،  •
  /http://www.sufism.ir.1372چاپ چهارم 

 .، تهران1357چاپ شانزدهم، انتشارات امیرکبیر، ، خوار استعمار میراث ،مهدي، بهار •

ناشر اسالمیه،  ، اى ترجمه محمد باقر کمره، آسمان و جهانه: ترجم ،السماء و العالم بحار، محمدباقر، مجلسی •
  .تهران، ش1351

 .، انتشارات توحیدسبحانی، جعفر ، مبانی حکومت اسالمی •

 .CDر، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده ، جامع االحاديث نو الشيعة وسائلشيخ حر آملي،  •
  شيخ مفيد، ارشاد، ترمجه حسني رسويل حماليت. •
مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح  .حممد رضا انصاری حمالتی، ترمجه ثواب االعمال و عقاب االعمال شيخ صدوق، •

  .CDفشرده 
 انتشارات دارالكتب اإلسالمية قم. هلدي،بأعالم ا الورى  إعالمطربسي، امني اإلسالم،  •
. جامع تفاسري نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم جممع البيان فی تفسري القرآن، شيخ ابوعلی، فضل بن حسن بن فضل طربسی، •

  .CD اسالمي، لوح فشرده
 .CDكليين، الكايف، جامع االحاديث، نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده  •
 .CD، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده ٢، جامع االحاديث نور حباراألنوارجملسي، حمّمدباقر،  •
 .CD، جامع االحاديث نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده الوسائل مستدركحمدث نوري،  •
 .CDي، لوح فشرده مغازي واقدي، نورالسريه، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالم •

• Maximilian Carl Emil Weber (1864 –1920). http://en.wikipedia. org/wiki/Max_Weber   
• Robert Morrison MacIver (1947), The Web of Government. The Macmillan Company. 
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