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Abstract 

One of the problems that the public officials face at micro and macro levels is the 

institutionalization of their desired beliefs, values, and behaviors. Various suggestions 

have been made in the related literature for the institutionalization of the intended 

culture, which are mostly taken from the epistemic approaches common in the 

Western societies. One of the main duties of the researchers of the Islamic humanities 

domain is to put forth theories about and express the requirements of 

institutionalization based on the Islamic principles and premises. Therefore, the main 

purpose of this study was to examine the requirements of institutionalization of culture 

related to the individuals (as the addressee of institutionalization) from the viewpoint 

of the Quran. In this study, the comprehensive free-investigation method was used 

based on emerging grounded theory. The findings of this study indicate that the main 

requirements of institutionalization at individual level can be classified into three 

groups, namely “insight” (including belief in the content; observance of principles and 

avoidance of compromise; and belief in all religious teachings), “inclination” 

(including not accepting the guardianship of disbelievers, and being farsightedness and 

disregarding the transient interests), and “practical behaviors” (including believing in 

Islam and practicing it, determining redlines, and identifying goals).  
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 از منظر قرآن ی فرهنگساز نهینهاد الزامات

 3پورفرنقي اهللولي ،2رضاييان علي ،1رادوثوقي وحيد

 )ره(پژوهشي امام خميني آموزشي و ةمؤسس استاديار .1

 استاد دانشگاه شهيد بهشتي .2

 . استاديار دانشگاه قم3

 (12/00/1000 تاریخ پذیرش: ـ 16/01/1000 )تاریخ دریافت:

 چكيده

 مـورد مطلوب و  یها و رفتارها ارزش و باورها یساز نهینهاددر سطح خرد و کالن،  ،جامعه ةادارکارگزاران  یرو شیاز مسائل پ یکی
 غالبـا  برگرفتـه از  کـه   ارائه شده است یمتفاوت یشنهادهایپ نظر موردفرهنگ  یساز نهینهاد مباحثمنظور در  نیبد ست.ها آن پسند

تبیـین  علـو  انسـانی اسـالمی    حـوزة  فعـا  در   پژوهشگران یاصل فیاز وظا یکی است. غربی رویکردهای معرفتی حاکم بر جوامع
ـ ا یهـد  اصـل   رو  نیا از. است یاسالم یها فرض شیو پ یمبان متناسب با یساز نهینهادبیان الزامات نظری و   یبررسـ  قیـ تحق نی
روش  در ایـن تحقیـق از   اسـت. از منظر قـرآن   یساز نهینهادمخاطب در مقا  و مرتبط با فرد  متناظرفرهنگ  یساز نهینهاد الزامات

الزامـات  تـوان   مـی کـه  بـود  آن دهندة  نشاناین تحقیق  یها استفاده شد. یافته ،بنیاد داده ةبا توجه به راهبرد ظاهرشوند ،اجتهاد جامع
ـ پایبنـدی   ا ومحتوشامل ایمان به  «ینشیب»: از اند عبارتتقسیم کرد که  در سه گروهدر سطح تحلیل فرد را  یساز نهینهاداصلی   هب

شامل عد  پذیرش والیت کافران و دوراندیشـی و گذشـت از    «یشیگرا»، متعلقات دین ةهمکاری و ایمان به  اصو  و عد  سازش
 .شامل اسال  آوردن و عمل به آن و تعیین خطوط قرمز و شناسایی اهدا  «یعمل یرفتار» ،منافع زودگذر
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 مقدمه

 و خ دا  ب    ايم ان  ةپاي   بر نظامي ايجاد اساسي قانون مطابق اسالمي انقالب از اصلي هدف

 ق انون  دوم اص   ) اس ت  خداون د  اوام ر  براب ر  در تسليم لزوم و او ب  حاکميت اختصاصِ

 چگ ونگي  و ق واني   بي ان  در اس المي  واالي هاي ارزش و الهي وحي ،حقيقت در .(اساسي

 جمه وري  مق د   نظ ام  ةدهند تشکي  ارکان همة رو  اي  از .دارد بنيادي  نقش جامع  ةادار

 تحق ق  اصلي بازوان دولتي هاي ارگان و ها سازمان و کنند حرکت سو همي  ب  بايد اسالمي

 ين  يخم ي)موس و باش ند   ه ا  ارزش سوي ب  جامع  حرکت ساز زمين  و اسالمي هاي ارزش

 ت الش  حاکميتي در س طو  متتل ب باي د    مسئوالن اول گام در ،پس .(843 ،61ج  :6831

 .باش د  اس المي  هاي ارزش از برگرفت  ها آن نظارت تحت هاي سازمان بر حاکم فرهنگ ندکن

 انق الب  پي روزي  از س ال  چه    گذش ت  وج ود  ب ا  کنيم، مي مشاهده عم  در حال  اي  با

 ب    مقاطعي در اگر يا است نشده توج  اسالمي هاي ارزش ب  بايد و شايد ک  چنان، اسالمي

 دالي    از يک ي . اس ت  نگرفت    صورت ها آن سازي نهادين  براي تالشي شده توج  ها ارزش

و عدم آشنايي کارگزاران حاکميتي با  سازي نهادين  اسالمي رويکرد نبودِ وضعيت اي  اصلي

نق ش حاکم ان و    ةدرباررايج نظريات متفاوتي  مباحثوظايب خود در اي  زمين  است. در 

غالباً برگرفت  از وجود دارد ک   يساز ن يدنهادر موضوع  ها آن يها استيسرويکرد غالب بر 

ه ا و   ي   در نظر ه ا  ف رض  شيو پ يمبان ريبا توج  ب  تأث است. ي غربيها فرض شيو پ يمبان

علوم انس اني اس المي تبي ي      ةحوزفعال در  پژوهشگران ياصل بياز وظا يک، يرويکردها

 .است ياسالم يها فرض شيو پ يمبان متناسب با بيان رويکردنظري و 

 اي  مفه وم   ي    يس از  ن ينهادداشت اي  است ک  توج  مهم ديگري ک  بايد بدان  ةنکت

کام   از   رويک ردي  ةارائ   رو  ي  ا از ش ود.  س   يمقا يک  با واژگان قرآن ستين طيبس ةواژ

مبس و  و اس تتراج چ ارچوب و     قي  تحق  ي   ازمن د ين يقرآن   ک رد يب ا رو  يساز ن ينهاد

 يدکت ر  ةرس ال مه م را در قال ب     ي  ا ک  آن را داشت  قيمحقق توف .است ياصل يها لف ؤم

ک     اس ت از منظ ر ق رآن    يس از  ن   ينهاد يينها رويکردحاصل  استتراج  ةجينت .انجام دهد

 :ند ازا آن عبارت ياصل يها مؤلف 



  411     از منظر قرآن ی فرهنگساز نهينهاد الزامات

 

 6؛از منظر قرآن يساز ن ينهادو مفهوم  تيماه .6

 ؛از منظر قرآن فرهنگ يساز ن ينهادراهبرد اصلي حکومت در  .1

 ؛از منظر قرآن فرهنگ يساز ن ينهاددر  يتيحاکم بيوظا .8

 ؛از منظر قرآنفرهنگ  يساز ن ينهاد ماتلزاا .4

 ؛از منظر قرآن يساز ن ينهاد يهالگريتسه .3

 ؛از منظر قرآن  يساز ن ينهادبر آن در و اصول حاکم  يشناس متاطب .1

 از منظر قرآن؛ يساز ن ينهادمحتواي  .7

 .از منظر قرآن يساز ن ينهاد نديفرا .3

 ياص ل  ه اي  مؤلف از  يکيمنزلة  ب « از منظر قرآن يساز ن ينهاد الزامات»مؤلفة ب  مقال    يا در

در گام نتست  .است يضرور يگام اساس چند ويکردراي  دن کر يياجرا يبرا. شود يپرداخت  م

 يريروش  ش ود ت ا بت وان ب ا تص و      يخوب ب  رايجمباحث در  يساز ن ينهادماهيت و مفهوم  ديبا

 ايمترادف  ميمفاهدن کرو مشتص  ييشناسا يگام بعد کرد.عرض   يآن را ب  منابع اسالم يواقع

زي را   .است يتر از گام قبل مشک  مراتب ب است ک   ميدر قرآن کرسازي  نهادين مفهوم   ب  ينزد

 يک ار  قي  عم ةمطالعبدون داشت  پشتوان  و  يبا واژگان قرآن سازي( )نهادين  برساخت   يا ةسمقاي

هدف در انتتاب   يب  ا دنيرس يبرا .ديآ يمب  نظر  رممک يغاز موارد  يستت و در بعض اريبس

حاکميت  استتراج راهبرد اصليگام بعدي . دقت شدبسيار در قرآن  يابي مفهوم يها روش و گام

 پرداخت  خواهد شد.يادشده هاي  در ادام  ب  تبيي  گام .سازي است در نهادين 

 رايج مباحثدر  یساز نهيمفهوم نهاد و پيشينه

ارائ  شده هاي متفاوت تعاريب متعددي  با توج  ب  ديدگاه« سازي نهادين »و  «نهاد»هاي  از واژه

ب اره   دراي     الگوهاي ارائ   ش ده   نسبت ب  ي است ک هاي متفاوت است و اي  ناشي از ديدگاه

سازي توج  ب     باشيم ک  در بررسي نهادين رو بايد ب  اي  نکت  توج  داشت    اي  از .وجود دارد

                                                                                                                                        
( ب    67)ش  هاي مديريتي اسالم و پژوهشاي با همي  عنوان تدوي  شده ک  در نشرية  اي  مؤلف  در قالب مقال  .6

 چاپ رسيده است. 
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م رتبط ب ا اي      پيش ينة  با مراجع  ب    . ها ضروري است الگوهاي متفاوت و در نظر گرفت  آن

ه اي   جزئيات اخ تالف  بارةولي در شود. يافت ميها و تاريخ وجوه مشابهي  موضوع بي  گروه

و نه ادگرايي   يس از  ن   ينهادد ب  بحث ضرورت دارد ارتب ا  ب ي    وقب  از ور بينيم. زيادي مي

 شود. اي کوتاه در اي  باب بيان مي ابتدا مقدم  رو   يا از .تبيي  شود

 ،يداري  ک   موج ب پا   ييه ا  ن يتدارک و فراهم کردن زم» از است کردن عبارت نهادي

در  ق ت يدر حق .(18 :6834 پ ور  ي)قل« .مطلوب شود يشدن رفتارها ريو فراگ ،ثبات، تداوم

اهمي ت   ش ود  يمحتوا ب  کار برده م   تينهاد و تثب جاديا يک  برا يينهادها سازوکارها جاديا

در درون خ ود   ،چ  در سطح سازمان چ   در س طح ک الن    ،ينهاد يها  ينظر .اي دارد ويژه

ش و همک اران  6لورنس هستند. يساز ن ينهاد نديشده در فرا کارگرفت  ب  يسازوکار اصل انگريب

 ن   يمنظ ور نهاد   تس لط را ب     ،ازوکار نفوذ، فشار )خشونت(، انضبا چهار س (180: 1006)

در  ينهاد يها  ياصول حاکم بر نظر ةدربردارندسازوکارها   ياز ا ي  هر .اند برده  کردن نام

در  پرداخت  ش ده اس ت.  و نهاد  يساز ن ينهادارتبا  بي  ب  در اي  نوشتار  .ندا سطح سازمان

 متبلور است. نهادبا سازوکار اصلي خود در ايجاد  يساز ن ينهاد ةنتيج ،حقيقت

رش د کام      ةدور»خود با عن وان   ةمقالدر ( 163: 1008 ؛488: 6837) 1ريچارد اسکات

اس ت   کردهوتحلي   نهادي را تجزي  ةنظريپردازان  با توج  ب  مطالعات نظري  8«نهادي ةنظري

ت ازگي   ه ايي ک   ب      ان واع بح ث   ةدرباردر اي  زمين  را  و با همي  هدف تحقيقات تجربي

 ک رده ش ده اس ت بررس ي     عوام  نهادي با ساختار سازماني و عملکرد انج ام  ةرابط ةدربار

ه اي اي      کننده ک  ارائ  کرده را معرفيشناسي  صورت گذرا چهار الگوي جامع   ب  اواست. 

 .(Scott 1987: 493) اند ند همواره نهاد را در کانون توج  قرار دادها مدعي ي  الگوها هر

 ها فرايندی برای تلفيق ارزش ،سازی الگوی نهادينه

سازگاري با مح يط نيس ت. ب      يند افرجز ي   اي پديدهسازي  نهادين  در اي  الگو منظور از

                                                                                                                                        
1. Lawrence 

2. Scot 

3. the adolescence of institutional theory. 
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ها در سطحي باالتر از الزام ات ي ا ش رايط و     يعني تلفيق ارزش»سازي  نهادين  ديگرعبارت 

ب ر   س لزني  در الگ وي   .(Selznick 1957: 17) «.نوع کاري ک  در حال انجام ش دن اس ت  

گذشت زم ان   تاريخ طبيعي سير تکام  ي  موجود زنده ک  با ؛شود اهميت تاريخ تأکيد مي

    637: 6831) 6نظ ر پ رو   طبق اظه ار  .دهد در حال تغيير وفق مي همواره خود را با شرايطِ

وتحلي   ک رد. ب ا در نظ ر گ رفت        وتحلي  نهاد بايد ک  سازمان را تجزي  براي تجزي  (633

بايد سازمان را در قال ب ي      ،اگر بتواهيم عدالت رعايت شود ،سازمان« ارگاني »ويژگي 

 توج  قرار دهيم. ک  مورد

 فرايندی برای خلق واقعيت ،سازی الگوی نهادينه

تري  و اثرگ ذارتري    است. کام  1پيتر برگريون آثار دومي  و سومي  الگوي نظري بيشتر مد

ديگري ب   ن ام    ةنويسندک  با د کرسازي را بايد در اثري مشاهده  نهادين  بارةديدگاه برگر در

ماهي ت و منش أ نظ م     اينک    از است منتشر کرد و پرسش اصلي در اي  اثر عبارت 8الکم 

 .(Scott 1987: 495)اجتماعي چيست؟ 

 واقعيت مشترک اجتماعي قرار داردي  ة پايبحث اصلي اي  است ک  نظم اجتماعي بر 

رواب ط متقاب      ةس اي ک   در   دس ت بش ر نيس ت    ةس اخت  چيزي جز خود ةنوب هم ب  و آن

 ب    ک   م رد ي ا زن،    شود ب  اي  واقعيت توج  مي در اي  ديدگاه آيد. اجتماعي ب  وجود مي

 ةمحدودکننديا عوام   ها در الگوي فطري با محدوديت، زنده ي  ارگانيسم بيولوژيکي مثابة

ها يا عوام  محدودکنن ده در قال ب نظ م     ولي همي  محدوديت. شود ميرو  بسيار کمي روب 

برگ ر و الکم   همانن د     .(Berger & Luckmann 1991: 69-70)آي د   اجتماعي ب  وجود مي

سازي مستلزم  ها، نهادين  کارگيري ديدگاه تاريتي تأکيد کردند. از منظر آن سلزني  بر نياز ب 

م ا و   .1گرايي درون ،3گرايي ، عينيت4گرايي گذر از س  مرحل  يا س  مقطع زماني است: برون

                                                                                                                                        
1. Perrow 

2. Peter Berge 

3. Luckman 

4. externalization 

5. objectivation 

6. internalization 
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دوي ما اي  عمليات را ي  واقعي ت   ولي هر .گرايي( زنيم )برون همکاران دست ب  عم  مي

گذشت  از اي  ما اي  دني اي عين ي را    .گرايي( )عينيت کنيم ميخارجي و جدا از خود تفسير 

س اختار ذهن ي از ن وع آگ اهي را     ک  آييم  يعني درصدد برمي کنيم؛ گرايي مي تبدي  ب  درون

 .(Wuthnow 1984: 39) دين  شدن()نها کنيممشتص 

شده:  هاي نهادين  سازمان» بسيار مشهور خود با عنوانمقالة در ( 846: 6877) 1و روئان 6ماير

شده از ديدگاه برگر و الکم     هاي نهادين  سازماندربارة « رسوم و  مانند آداب ساختار رسمي ب 

سازي مستلزم فرايندهايي است ک   در آن   از منظر ايشان، نهادين  کردند.حمايت و آن را تأييد 

انديشة صورت عم  و  شود ب  واقع انجام مي اجتماعي در قالب تعهدات يا آنچ  درفرايندهاي 

نيز همي  صدا را م نعکس   (6: 6838) 8زاکر .گيرند اجتماعي و مبتني بر بستر نظام صورت مي

 شده است.   سازمان داراي شک  نهادين ککرد کرد و بر اي  ديدگاه تأکيد 

 يک طبقه از عناصر منزلة های نهادی به سيستم

ه اي اعتق ادات    ش ود ک   سيس تم    نهادي بر اي  موضوع تأکيد م ي  ةنظريدر ديدگاه سوم از 

ها ساختار  توان بر اسا  آن آيند ک  مي متمايزي از عناصر درمي ةطبقصورت  شده ب  نهادين 

ه اي سيس تم اعتق ادات     ج اي تأکي د ب ر ويژگ ي     داد. در اي  ديدگاه ب سازماني را توضيح 

طرفان  و منطق ي تأکي د    بي هايدستوراي از احکام يا  اي از منابع يا مجموع  گون  رعمومي ب

هاي متتلب اجتماعي را شناس ايي و ب راي ت أمي      ها هدف آن ةوسيل توان ب  شود ک  مي مي

 :Meyer & Rowan 1977) ک رد ياب د اس تفاده    ت ميهاي مناسبي ک  مشروعي ها از روش آن

ه ا در معي ار و    نامن د ک   وج ود و اثربتش ي آن     در اي  ديدگاه منابعي را نهادين  مي .(343

 .استکننده  شاخصي قرار دارد ک  وراي اختيارات سازمان يا فرد مشارکت

 ماعيمتمايز اجتة حوزيک  به منزلةنهاد 

ه اي عم      مقصود از نهاد اجتماعي ي  سيستم نسبتاً ب ادوام از باوره اي اجتم اعي و ش يوه    

                                                                                                                                        
1. Meyer 

2. Rowan 

3. Zucker 
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هاي متتلب در درون سيستم اجتماعي )مذهب، کار،  يافت  در جامع  است ک  در زمين  سازمان

هاي سنتي، نهاد اجتماعي از  . در بيشتر اي  تعريبشود ها عم  مي مطابق آنسياست(  ،خانواده

هاي نمادي  )هنجاري و ش ناختي( و   سو سيستم گيرد ک  از ي  توج  قرار مي زاوي  مورداي  

ه اي   يک ي از ويژگ ي  منزل ة   هاي رفتاري هستند و بر تداوم و ثبات ب    سوي ديگر سيستماز 

در بحث بسيار  (134    138: 6888) 6هيوزمثالً  .(Scott 1987: 499) شود کننده تأکيد مي تعيي 

  هايي از زندگي اجتماعي ب    در مورد ويژگي« نهاد»واژة اغلب  گويد مشهور و اثرگذار خود مي

در برابر تغيي رات   دتوان هاي بيولوژي  است يا مي شود ک  دوام آن ب  بيش از نس  برده مي کار

و ب   حي ات خ ود ادام       کند ها پايان دهد( مقاومت  رود ب  هستي آن   انتظار مياجتماعي )ک

ها مشتص شود. ترديدي نيست ک  ساير حيوانات  ها تماي  دارند مسير براي آن ... انسان دهد

ه اي رفت اري را ب       انسان است ک  تعداد زي ادي از ش يوه  فقط ولي . هم تماي  مشابهي دارند

ه ايي ارائ      کند و فقط انسان است ک  براي اي  نوع رفتار خ ود دلي     بعد منتق  ميهاي  نس 

 شود. ها ارزش قائ  مي نهد و براي قدمت آن ها ارج مي و ب  آنکند  مي

نهادهاي اجتماعي نيز اثرهاي مهمي بر جاي گذاشت.  ةدربار( 34: 6816) 1هرتزلربحث 

ه اي   اهميت جنب  و اي  ديدگاه تأکيد کرد ةايم درونمضمون و  رباو هنگام بيان اي  مطلب 

س از هس تند    ق ديمي و سرنوش ت   ةنقش  ک   داراي   را شده خارجي ماهيت الگوهاي نهادين 

 يادآور شد.

 .ه استنهادي ارائ  شد ةنظري ةچهارگاناي از الگوهاي  خالص  6در جدول 

 عبارت ،ها باشد آن ةاشتراک هم ةتواند نقط ک  مي ،شده کانوني در چهار الگوي بيان ةنکت

از ايجاد، تداوم،  است ها عبارت آن ةسازي ک  تقريباً برآيند هم از معنا و مفهوم نهادين  است

 ةاي از عناصر يا ي   ح وز   حال چ  خلق ارزش يا واقعيت باشد يا طبق  ؛ماندگاري، تثبيت

 اجتماعي متمايز.

 

                                                                                                                                        
1. Hughes 

2. Hertzler 
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 محقق( بندي نهادي ) جمع ةنظري ةچهارگانالگوهاي  ةخالص. 1 جدول

 نظریهخالصة  پرداز نظریه نظریه

  سلزينفيليپ  ها تلفيق ارزش
  تواند آن را ب  تواند دنيايي را ب  وجود آورد و سپس مي انسان مي

 کند.چيزي غير از دستاورد يا محصول انسان تجرب   مثابة

 پيتر برگر خلق واقعيت
مفهومي  ؛پذيرند افراد ي  تعريب مشترک از واقعيت اجتماعي را مي

 .ستاها و عمليات شتصي فرد  ک  اعتبار آن مستق  از ديدگاه

ي  طبق  از 

 عناصر
 ماير و روئان

شده را  اي از اعتقادات يا باورهاي نهادين  ها مجموع  سازمان

صورت واقعيت يا ي   ها ب  البت  ن  بدان سبب ک  آن ؛پذيرند مي

با چني  اقدامي اند، بلک  بدان سبب ک  سازمان  فرض مسلم درآمده

 .يابد ب  پاداش نيکو دست مي

متمايز  ةحوزي  

 اجتماعي
 هيوز

مقصود از نهاد اجتماعي ي  سيستم نسبتاً بادوام از باورهاي 

يافت  در جامع  است ک  در  هاي عم  سازمان اجتماعي و شيوه

 ،هاي متتلب در درون سيستم اجتماعي )مذهب، کار، خانواده زمين 

 .شود ها عم  مي مطابق آنسياست( 
 

 عب ارت  ب    ؛س ازي  از تبيي  معنا و مفهوم نهادين    است اصلي اي  بتش عبارت ةمسئل

ي افت   آن باش يم    ديگر يکي از مسائ  مهمي ک  بايد در مطالعات اس المي ب   دنب ال پاس خ    

 است. اسالميمباحث سازي در  ين واژگان يا مفاهيم متناسب با مفهوم نهاد

 قرآن منظر از یساز نهيو ماهيت نهاد مفهوميافتن  روش

 يبررس  ب     ،جي  را مباح ث در  يس از  ن ينهاد ةدربارهاي مطر   نظري بعد از مشتص شدن 

ت دبر در   قي  تحق  ي  ا يروش اص ل . شود پرداخت  مي يقرآن مباحثو مفهوم آن در  تيماه

 ،)کتاب و سنت( يانيناظر ب  منبع نقلي وح ،يانيوح يروش نقل است.( يانيوح يقرآن )نقل

ح س و تجرب   و قل ب( و     ،ي)عق   مص باح   ميمس تق  ياس ت و ابزاره ا   ياجتهاد يروش

 حق ات س نت و مل  و عرب، علم اصول و مانند آن( در استنبا  از ق رآن  اتي)ادب ميرمستقيغ

)ک ارگروه بني ادي    اس ت   يروش اجتهاد در تفکر اسالم  يتر و مهم رديگ يم برسنت را در 

 يه ا  پ ژوهش  ةزمرپژوهش حاضر بنيادي و در  يريگ جهت .(663 :6883مديريت اسالمي 

ب  ک ار  ظاهرشونده را  بنياد دادهو از ميان انواع راهبردهاي پژوهش کيفي راهبرد  استکيفي 

 ،ياس الم  اتي  نگ اه ق رآن و روا   يبررس   مقال   در فرصت محدود  ک  آنجا از .است گرفت 



  414     از منظر قرآن ی فرهنگساز نهينهاد الزامات

 

  ي  در ا س نده ينو ست،ين ريپذ زمان امکان طور هم  ب  ،ييمتون روا يگستردگ  يب  دل ژهيو ب 

تمرک ز   يم ت  اس الم    يت ر  و موث ق   يتر  ياص منزلة ب  ميطور خاص بر قرآن کر ب  مقال 

 ادام   انجام ش د ک   در    يدرپ يو پ ياساس گام  يچنددر هدف   يب  ا دنيرس .کردخواهد 

 .شود يها اشاره م آنب   فقط

 ؛محوريکليدواژة انتتاب 

 ؛محوريکليدواژة بررسي 

 ؛افزار بارگذاري کدها روي نرم

 6.ک  قرآنمطالعة  شروع کدگذاري با

 از منظر قرآن یساز نهينهاد

 جينتا ازتوان  ميمشتص از آن  يفيتعر ةارائو  از منظر قرآني ساز ن يمفهوم نهاد  ييتب يبرا

ک   ،يساز ن ينهاد مفهوم ياصل هاي مؤلف  کرد.استفاده کار  در آغازي آزمون خبرگ ةپرسشنام

 :اند از عبارت ،ديمشتص رس ب  تعريفي ها کنار هم قرار دادن آن از توان يم

 ي؛ساز ن ينهادي ديمفهوم کل« تيتثب» .6

مراح    ي )ا خبره آزموندوم  ةحاص  از پرسشنام جينتا .يساز ن ينهاد بودن ينديفرا .1

مطل ب    ي  ا دهن دة  نشان( قرآناز منظر  يساز ن يهر مرحل  از نهاد يها اصلي و گام

 .دارند ديتأکي ساز ن ينهاد بودن ينديافر بر خبرگان همةک   بود

ب ا   .«تي  تثب ياست برا ينديفرا» سازي از منظر قرآن نهادين  گفت توان يجا م  يپس تا بد

 ت وان  يم   از م ت  ق رآن   ش ده  استتراجي کدها اصلي و رجوع ب مؤلفة و د  يا قرار دادن ي پا

 ماهي ت  ةدرب ار  اتي  آ ياز بررس    حاص ل  ةج  ينت. ک رد اس تتراج  را  بيتعر گريدهاي  ؤلف م

 6، همچنان ک  در نم ودار  قرآناز منظر  سازي نهادين ک  مطلب است   يا انگريب 1سازي نهادين 

                                                                                                                                        
 راد )وث وقي  «از منظر قرآن يساز ن يو مفهوم نهاد تيماه» ةب  مقال يادشده ةهارگانچتفصيلي مراح   ةبراي مطالع .6

 مراجع  شود.(6887 و ديگران

و  راد )وث وقي « سازي از منظر ق رآن  ماهيت و مفهوم نهادين » ةبيشتر و ديدن مستندات قرآني ب  مقال ةبراي مطالع .1
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 يهمواره ب را ک  در اي  پيوستار ؛ قاب  تبيي  است وستاريپ ي  صورت ب است،  مشاهده قاب 

 يرقب ا و دش منان ب را    عملک رد  يچگونگ، يعني مقاب  آننقطة   ب ديبا ها سازي ارزش نهادين 

 ةجبه  عملکرد  بدون توج  ب  توان ينم گريد عبارت ب  .دکرتوج   ،ها سازي ضد ارزش نهادين 

در قال ب ي     را س ازي   ت وان نهادين     م ي  رو   يا از کرد. طي ها را ارزش تيبثت نديفرا مقاب 

ه اي اله ي    از نهادين  ش دن ارزش  است پيوستار عبارتپيوستار در نظر گرفت ک  ي  سمت 

 ديگ ر  ي  سمت وتصور است  قاب و حرکت در مدار حق  «ايمان»ک  در قالب نهادين  شدن 

و « کف ر »هاي شيطاني باشد ک  در قالب نهادين  شدن  تواند نهادين  شدن ارزش اي  پيوستار مي

 .است يا برجست  6يها يژگيو يرادا وستاريپ  يا. تصور است قاب حرکت در مدار باط  

 
 يساز نهينهاد وستاریپ. 1نمودار 

                                                                                                                                        
 .شود مراجع  (6887 ديگران

 راد نام   )وث وقي   براي مطالع  ب  مت  پاي ان  .شود ناب ميها اجت ني اي  ويژگيآمستندات قر بياندر اي  بتش از  .6

 مراجع  شود. (663  603 :6887
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را از  يس از  ن   ينهاد توان ي، مقسمتشده در اي   با در کنار هم قرار دادن مباحث مطر 

مثب ت )رو ب      توان د  يگون  ک   م   وستارياست پ ينديافر» کرد: بيتعر گون   يمنظر قرآن ا

 تيتثب رصددجهت اعتالي آن براي کساني است ک  د .)رو ب  انحطا ( باشد يمنف اياعتال( 

 .«کفرند تيو جهت انحطا  آن براي کساني است ک  درصدد تثب مانيا

 قرآن منظر از یساز نهينهاد الزامات

 ن د ايفرتحق ق کام      توج   ب   ل وازم    از منظ ر ق رآن   س ازي  نهادين    ياز ارکان اصل گريد يکي

و  ياس الم  ةجامع  در ي فرهن گ اس الم   يعناصر اصل نک ياي برا قتيدر حق است.سازي  نهادين 

لوازم و استلزامات تحقق آن در نظر گرفت   الزم است شود ن يآن نهاد ياصل هاي نهادها و سازمان

 الزام ات عم دة  را در س  بتش  ها آن توان يمک   دارنديي و مبناجنبة  الزاماتاز اي   برخي .شود

 .آمده است 1در نمودار ها  آن  يتر مهم کرد.رفتاري تقسيم    گرايشي و عملي( و معرفتي )بينشي

 
 از منظر قرآن فرهنگ يزسا نهادينه الزامات .2 نمودار
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 (معرفتي )بينشي

 از: اند عبارتمعرفتي  الزامات  يتر مهم

 (دين) محتوا به ايمان

اس ت   يزيآن چ يمحتوا ب  و باور قلبي مانيا فرهنگ اسالمي سازي نهادين الزامات از  يکي

 .استاديان الهي تا دي  اسالم  ةهم از منظر قرآنک   ميهست کردن آن ن يدرصدد نهاد ک 

م وا إُ وو مٰا ّلل ا وو   مِٰ إ ْإ ّللِقَوو امٰا مِٰ َامٰا َ ِِ ٰ آ مِٰ وإوو مِٰم  َِٰا ووّللملُ إوو من  ووّللمٰا  ّٰ وإ مِٰلَا َِٰا ووّللملُ إوو من  ووّللمِه ا ِمٰا ووّللمُقولُوووآمَناّٰا  من  ووا ّللِ مٰا ا إ مآاْلإ مٰا وبا
م ِتامُنو ى  ِلُمونامُل مَناإُنملاُهمُنسإ مٰا َإ ُه ٍدمِنّٰوإ املاحا ِٰاُ م واْيإ مال م ُوفا َإ مراِبِِا ِتامآالَِّّٰاَُّونامِننإ ّللمُل من  مٰا مِقَسى  ٰ  ٰا ؛ ﴾631/م﴿آلا و

شده و آنچ  بر ابراهيم و اس ماعي  و   و ب  آنچ  بر ما نازل ميا بگوييد ما ب  خدا ايمان آورده

و )همچني ( آنچ  ب  موسي و عيس ي و   دشن او نازل اسحاق و يعقوب و پيامبران از فرزندا

ها جدايي قائ     از آن  ي چيپيامبران )ديگر( از طرف پروردگار داده شده است و در ميان ه

 .و در برابر فرمان خدا تسليم هستيم ميشو ينم

زي را   .کند يمن تيکفايي براي عم  تنها ب  حق شناخت 6(قول نق  3قرآن ) اتيآاز منظر 

ب   خ اطر    .شناس ند  هاى خود را م ى  طور ک  بچ  آن ؛شناسند کتاب پيامبر اسالم را مىاه  »

از  يا ف   يطا ح ال    ي  ا ولى با .اند اينک  تمامى خصوصيات آن جناب را در کتب خود ديده

  ي  ا از .(486 ،6  ج :6874 يي)طباطب ا « .کنند معلومات خود را کتمان مى عامداً ايشان عالماً

 ي است.ساز ن ينهادحتواي دي  نقش محوري دارد و از لوازم مبنايي ايمان ب  م رو 

 یسازشكاراصول و عدم  هبپايبندی 

ي پايبندي ب  اصول و خط و  اص لي اس ت ک   از     ساز ن ينهاد الزامات اصلييکي ديگر از 

لامَلاإم» ةش ريف  ةآي  يهود در  بارةدر  کچنان ؛است شده ميترسو طراحان اصلي  مؤسسانطرف 
م ٰآمتواووٰا ُٰ وو فا ملِلَّووِي نام ا م واُ ولُووونا مٰا َِ ُُو مآال ا ووّلل مٰا ُِ ِاإوو َإ مِه ِنُّٰووونا ووّللِبم ُوِبإ مآالإِيُ  ٰتُوووآم اِاووَاّلل مِنوونا مُل مآالَّووِي نا مِنوونامِٰما  ِ وود ِإ ووُِبال ِ ملا  ِ

مَناُّٰوآم اِاَل م  شود. ب  اي  مهم اشاره مي﴾م16/م﴿آلّٰسّلل  .«آالَِّي نا

                                                                                                                                        
ييد اي  برداش ت  أتعداد آياتي است ک  محقق در جريان تحقيق در ت دهندة قول نشان شده ب  عنوان نق  اعداد بيان .6

 شود. ميها استفاده کرده است ک  ب  خاطر محدوديت فقط ب  ي  آي  اشاره  خود از آن
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ه ا ب راى پيش برد     کند ک   آن  منعکس مى يکى ديگر از صفات ناپسند يهود را»فوق  ةآي

دادن د ک   حت ى ب راى جل ب نظ ر        با هر جمعيتى نشان م ى  يچنان سازشکار اهدافشان آن

عظم ت اس الم و    ةدرب ار کردند و آنچ   را ک      ها سجده مى آن يها پرستان در برابر بت بت

پرستان  يند بتاگذاشتند و حتى براى خوش ديده يا خوانده بودند زير پا مى (ص)صفات پيامبر

اه  کت اب بودن د و    نک يا با ؛دادند ها را بر اسالم ترجيح مى خرافى و مملو از ننگ آني  يآ

عن وان تعج ب    ف وق ب     ةآي  لذا  .پرستان بود مراتب بيش از بت قدر مشترکشان با اسالم ب 

ردند گويد: آيا نديدى کسانى را ک  سهمى از کتاب خدا داشتند، اما در برابر بت سجده ک مى

همواره  .(463 ،8  ج :6830 و ديگران يرازي)مکارم ش «؟و ب  طغيانگران اظهار ايمان نمودند

 اث ر  يبو کوتاه آمدن از اصول و ارکان اصلي دي  زمين  را براي  تساه اي هستند ک  با  عده

ش ود اف راد خ ود را در جري ان      اصول باع ث م ي  ب  کنند. پايبندي  فراهم مي ها ارزششدن 

من افع   آوردنق رار دهن د و ب راي ب   دس ت       ش ده  رفت   يپذمتناسب با اصول  يساز ن ينهاد

 رو نياورند. يسازشکارغيرمشروع ب  

 دينمتعلقات  ةمهايمان به 

ب     دي  بادارد و رفتاري  ةجنبک   ،از منظر قرآن سازي نهادين  وستارياز نکات در پ گريد يکي

 .و شر  تحقق آن مانيمتعلق احدود   ييتع از است عبارت ،کردآن توج  

وّللم من  مٰا ّٰ ّللمِٰلاَإكا َوإ مآالَِّييملاٰإحا ىمِ ِهم ُوحّلل مٰا ّللمٰاصا  مآالدِا ِنمن  مِننا َإ ٰاعاملاُي مشا ملانإ مِقَسوى  مٰا مُنو وى  َامٰا َ ِِ ٰ آ ّٰ ّللم ِوِهمِٰ وإو ٰاصَّوَوإ
ُم اإُاووِ مِٰلاَإوو مِٰلاَإووِهمآا ا  َإ ُقوُِ ووّللمتاوودإ من  ووِِٰ ْيا مقالاووىمآالإُم إ اُوووٰا َّٰقُوووآمِكَووِهم ا مال متواُوافا مٰا ملاِقَُموووآمآالوودِا نا ووِديمِٰلاَإووِهمناوونإ م واهإ ووّللُ مٰا م ا   ِهمناوونإ

م﴿آل ووِر ُُ ي شما تشريع کرد ک  ب  نو  توصي  کرده ب ود و آنچ   را   آييني را برا ؛﴾63/مم َُِّٰو

بر تو وحي فرستاديم و ب  ابراهيم و موسي و عيسي سفارش کرديم اي  بود ک  دي  را برپ ا  

داريد و در آن تفرق  ايجاد نکنيد و بر مشرکان گران است آنچ   ش ما آن ان را ب   س ويش      

او ب ازگردد   يس و  گزيند و کسي را ک  ب  خداوند هر کس را بتواهد برمي .ديکن يدعوت م

 .کند هدايت مي

َّٰقُووآمِكَوهِم»حاص  معناى  مال متواُوافا مٰا ملاِقَُموآمآالدِا نا مردم واجب است دي   ةهمبر »شود:  اي  مى «آنإ

اى از  دارند و در انجام اي  وظيف  تبعيض قائ   نش وند ک   پ اره     طور کام  ب  پا خدا را ب 
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  اى را رها کنند و اقام  کردن دي  عبارت است از اينک  ب    ارند و پارهاحکام دي  را ب  پا بد

 :6880 يي)طباطب ا .« آنچ  خدا نازل کرده و عم  بدان را واجب نموده ايمان بياورند يتمام

 .(80 ،63  ج

 گرايشي

 اند از: عبارت ها آنتري   گرايش دارد ک  مهم ةجنب الزامات اصلي برخي از اي 

 ن بر مؤمناناواليت کافر پذيرشعدم 

کافران بر  تيوال رشياز عدم پذ است دارد عبارت يشيگرا ةجنبک   الزامات اصلي از يکي

 .مهم اشاره دارند  يب  ا (قول نق  60) ياله اتيآ برخي از مؤمنان ک 

ِٰ نام ووّللِك ٰآمآالإي  ووّللمآالَّووِي نامَناُّٰوووآمال متواَُِّ ووُي ملا وُّها مُ وولإ  ّلل  مٰي  َإ مااإ الُوووآم ِا ِمقالاووَإُي ٰناملانإ ِٰ ووُد ملامُت ِٰنمآالإُمووِبإِنِّْٰيا ُِ م ووّلل امِنوونإ  َ ِل لاٰإ
 گاه  يو تک يغير از مؤمنان، کافران را ول ،ديا اي کساني ک  ايمان آورده؛ ﴾611/مُنِاَّٰوّلل م﴿آلّٰسوّلل 

در پيش گاه خ دا    )با اي  عم ( دلي  آشکاري بر ضد خ ود  ديخواه يخود قرار ندهيد! آيا م

 قرار دهيد؟

کن د از اينک   ب       را نهى م ى ن امؤمن ،کنيد مالحظ  مى ک   يطور  ب  ، شريف  ةآياي  » در

 ةش ريف  ةآي  را ترک کنند و س پس  ن امؤمنها بپيوندند و واليت  واليت کفار و سرپرستى آن

ن ش ده  اخداى تعالى متوج  منافق ةکند ب  تهديد شديدى ک  از ناحي دوم مسئل  را تعلي  مى

تواند داشت  باش د ک   خ داى تع الى ت رک والي ت        و اي  بيان و تعلي  معنايى جز اي  نمى

« .دارد را از وق وع در آن برح ذر م ى   ن امؤمن  و قبول واليت کفار را نفاق دانس ت  و  ن امؤمن

ت حرک ت  گيري و تعيي  جه تصميم يوسو سمتگرايش و  .(681 ،3  ج :6874 يي)طباطبا

اساسي عدم والي ت ک افران   نکتة توج  ب  اي  با کفار  دو داد و ست ها يزير برنام در  نامؤمن

 اثرگذار است. ،يعني اقدام و عم  ،بعدمرحلة در  شيگرادر حقيقت اي   است.

 دورانديشي و گذشت از منافع زودگذر

دورانديش ي و گذش ت از    :از اس ت  عب ارت  ،دارد يشيگرا ةک  جنب ،الزاماتاز  ي ديگرکي

 يوس و  س مت گ رايش انس ان ب       ه ا  يري  گ ميتصمو  ها يزير برنام اگر در . منافع زودگذر
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و توج  ب  منافع درازمدت باش د زمين   ب راي اج راي اص الحات       مدت يطوالنهاي  برنام 

 .شود يمفراهم  ،است بر زمان معموالًک   ،فرهنگي

داِم ُمِٰحإ َُمآا ا  مِٰذإم اِ دُُ  م ُِو َّمٰا ُملانإ ِٰ وُدمآا ا  مُ  مٰا َإ ِتمتاُيووُنملاُيو مآال َّووإ ا َِ آ مذ  وٰا ُاَوإ ٰناملانَّم ُِّ متواووا مٰا َإ ّللملاُي ملا وَّه  ِ مآال ا ّللئِفاُواْيإ
ِٰ نام﴿آْل فوّللٰ ّللِك مآالإي  آِ ٰا  ِ م وا إ اعام ّللتِِهمٰا ِلم  مِ يا و )ب  ياد آريد( هنگامي را ک  خداوند ب  ش ما  ؛ ﴾7/مآاْلإا َّ

ها[ نص يب ش ما    يکي از دو گروه ]= کاروان تجاري قريش، يا لشکر مسلح آنوعده داد ک  

( براي شما باشد )و بر آن پي روز  رمسلحيک  کاروان )غ ديداشت يخواهد بود و شما دوست م

 از. کافران را قطع کند ةريشحق را با کلمات خود تقويت و  خواهد يولي خداوند م .(شويد

 نصیبتاا  را برخالف ميلتان با لشکر قريش درگير ساخت و آن پيروزي ب زر    شما رو   يا

 .(606   600 ،7 ج :6830 و ديگران يرازي)مکارم ش شد

 رفتاریـ  يعمل

 اند از: عبارت ها آن  يتر مهمک   رندداجنب  رفتاري  الزامات اصليبرخي از 

 و عمل به آن اسالم آوردن

و  اس ت ک   متاطب ان     ي  ا سازي شر  تحقق نهادين   يتر ياصل و  ياول بتوان گفت ديشا

 عب ارت  ب    .را قبول داشت  باشند دي  ميها هست در وجود آن مانيتحقق ا درصدد ک  يکسان

 در مع رض  خود را است ک  افراد  يا سازي نهادين  موضوعشر  ورود ب    يتر ياصل گريد

مكواُ و إم»ة ش ريف  ةآي  عالم  طباطب ايي در ذي      .کنندو آن را قبول  اسالم قرار دهند وّللوُّو ا محا كاوِِنإ
ٰتُووآم مُل مقُو إملِلَّووِي نا مناوِنمآِتوَّوواوا اِنمٰا م ِا ِمٰا ِهوولِلا مٰاوإ ُُ ولامإ ملا إ مِٰنإ ٰإآمٰا ُاوودا ِإ وولاُموآمكوا اوِدمِآ ملا إ مكاوِِنإ َإ ُُ وولامإ ملاملا إ ُنِاَِاوْيا مآاْلإ مٰا ووّللبا آالإِيُ 

ِِم ووّلل ٰامِهلإِ ا  ُم اِاوو مآا ا  مآالإوواال ّلُلمٰا ٰآنم﴿َٰم.«تواوالَّوووإآمكاَِِّٰ ووّللمقالاَإووكا 1﴾02/مقموو
 ةض  مير در کلم   »فرماي  د:  م  ي 

  است و مراد از محاج  ک ردن اه     روش يخوب و اي  ب  گردد يحاجوک ب  اه  کتاب برم

                                                                                                                                        
در براب ر خداون د )و فرم ان     روانمي  ها مجادل  نک  و( بگو: م  و پ )با آن زنديبرخ زيگو و ستو اگر با تو ب  گفت .6

ش ما ه م    اي]= مشرکان[ بگو: آ سوادان ي[ و بيو نصار هوديها ک  اه  کتاب هستند ]=  . و ب  آنميا شده  مياو( تسل

کنند، )نگ ران مب اش    يچيو اگر سرپ ابندي يم تيشوند، هدا ميتسل قنطق حاگر در برابر فرمان و م د؟يا شده ميتسل

 .ناستي( بندگان بدي( بر تو تنها ابالغ )رسالت( است و خدا نسبت ب  )اعمال و عقارايز
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کتاب احتجاج در امر اختالف است ب  اينک  مثالً بگوين د اخ تالف م ا از غ رور و بغ ى و      

ستمگرى نيست و چنان نيست ک  با روش  شدن حق در آن اخ تالف کني د، بلک   عق   و     

کش انيده  ايم ما را ب  اي  اختالف  فهم ما و اجتهادى ک  در ب  دست آوردن حقايق دي  کرده

محم د   يا هستيم و آنچ  هم ک  ت و  يتعال ايم تسليم حق و در همي  راهى ک  انتتاب کرده

و عق  ت و   طور  يعق  ما ا .کنى از اي  قبي  است آن دعوت مى يسو  اى و ب  انتتاب کرده

دلي  ما بر اينک   .اى شبي  ب  اي  کنند و يا محاج  مييطور حکم کرده و هر دو تسليم خدا آن

 :ظور از محاج  چني  چيزى است پاستى است ک  آن جناب مأمور شده بدهد و بگوي د من

م َِّم ِهولِلا مٰاوإ ُُ ولامإ براى اينک  در اي  دو جمل  حجتى آمده ک   .سلمتما أ آي  بگويد: ةتتمو در  لا إ

کند، ن  اينک  خواست  باشد طفره رفت  و اصالً ج واب نده د. و    خاموش مى يکل طرف را ب 

إِنَّ ال ديي   عِند دا اللَّ  ِ      معنايش با در نظر گرفت  ارتباطى ک  ب  ماقب  خود دارد اي  است ک   

 .(680 ،8  ج :6874 يي)طباطبا «.دي  خدا يکى است و آن اسالم است ،الدإِسْالمُ

 م عملي به آن و التزا تشخيص مسير حق

از تش تيص ص حيح    است عبارترفتاري دارد  ةجنبک  ي ساز ن ينهاد الزامات ازيکي ديگر 

ک  از دي دگاه ق رآن آي ات اله ي اي   نق ش را ايف ا         آنجهت طي مسير در  و حق از باط 

 کنند. مي

ِِٰنْيام ووو وووِاَُ مآالإُم إ وووُاِاْيام ا ملُِاسإ مٰا َِ ٰي  وووُ مآا إ م ُوفااِا ِلكا وووي  م ا آي   ات را   يچن     ي   و ا ؛﴾11/مم﴿آْل  وووّلل ٰا

 .دشو)تا حقيقت بر شما روش  شود( و راه گناهکاران آشکار  ميشمار يبرم

کنيم ت ا ه م راه    روش  و مشتص مى  يچن  يها و دستورات خود را ا ما آيات و نشان »

)مک ارم  « . آشکار گ ردد و ه م راه گنهک اران لج وج و دش منان ح ق       جويان و مطيعان حق

 .(110، 3  ج :6830 و ديگران يرازيش

 تعيين خطوط قرمز

 از تعيي  خطو  قرمز.است  عبارتک  جنب  رفتاري دارد ي ساز ن ينهاداستلزامات  ازيکي ديگر 

مِه ا ِمكوا اووِدم ِٰ إ وو مُ  إ مناوونإ ووّللُ مٰا م ا   وونإ مِلما لِووكا ٰنامذ  ُِ ووّللم من  ُٰ م واغإِفوو م ِووِهمٰا ووٰا ا مُ  إ ملانإ ُٰ ووّلل مقاِاَمووّلل مٰنَّمآا ا امال م واغإِفوو مِٰاإ  ِ ووىا آِكوإ
از آن را ب راي ه ر ک س     ت ر   ييو پ ا  بتش د  يخداوند )هرگز( شرک را نم   ؛﴾14/م﴿آلّٰسوّلل 
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ک  براي خدا شريکي قرار دهد گناه بزرگ ي   يکس و آن بتشد ي)بتواهد و شايست  بداند( م

 .مرتکب شده است

شود ک  خداى تع الى ش رک را از ه يچ ک افر و مش رکى       معناى آي  چني  مى  يبنابرا»

 .و اي  همان تعيي  خط قرمز است (386 ،4  ج :6874 يي)طباطبا «.آمرزد نمى

 یساز نهياهداف نهاد اييشناس

از ش ناخت اه داف    س ت ا  رفتاري دارد عبارت ةسازي ک  جنب نهادين  لزاماتاز ا گريد يکي

س ازي   نهادين    از يهدف اصل روش  شود ديمتاطبان با يبرا گريد  عبارت  ب  .سازي نهادين 

ک  از بيان هدف انزال قرآن  ،نظر قرآن اهداف از  يا  يتر ب  مهم ک  در ادام ؟ ستيچ مانيا

 .اشاره خواهد شد ،شود و ارسال رسول ناشي مي

 حق کردن نهادينه و تثبيت

داشت فرمود خدايا حق  باورآنک  ب  حقانيت خويش  در دعاي خويش با )ع(حضرت شعيب

بي ت ح ق   ثاشاره ب  اي  حقيق ت دارد ک   پي امبران ه دفي ج ز ت      اي  را ب  کرسي بنشان و

 .(144، 60ج  :6838 يرفسنجان يهاشم) نداشتند

ووّللم اُيوووُنم من  ووّللمٰا ه  ُمِنّٰوإ مآا ا  ووّلل ا مِٰذإم اا  م وا إوودا َإ مِنلَّووُُِي مُِ مُقوودإ   ووِيه مِٰنإ ووّللمقالاووىمآا ا ِم ا ٰا وإّٰ  مقاووِدمآِكوإُوا ووّللمِٰالا ملانإ م واُ وووِامِكَه  ووّللملانإ لاّٰ 
ٍ مقِم ووولِلإ وووّللمُ ووو َّمشا ِ وووعامرا وُّّٰ  وووّللمٰا ُمرا وُّّٰ  وووّلل امآا ا  م ا   ُٰ ووو َوإ م ا ُا ملا إووو مٰا وووّللمِهْلإاووو ِا ِنّٰ  مقواوإ ا م واوووْيإ وووّللمٰا ّٰواّٰ  م واَوإ وووُا إ وووّللمرا وَّّٰاوووّللمآِكوإ لإموووّلل مقالاوووىمآا ا ِمتواوا َّلإّٰ 

ٰآ  وّللِحِْيام﴿آْلقو آنک  خ دا م ا را از آن نج ات     از اگر ما ب  آيي  شما بازگرديم، بعد؛ ﴾48/ممآالإف 

و شايست  نيست ک  ما ب  آن بازگرديم مگر اينک  خدايي ک   ميا بتشيده، ب  خدا دروغ بست 

احاط   دارد. تنه ا ب ر خ دا توک         زي  چ علم پروردگار ما ب  هم  .پروردگار ماست بتواهد

 .حق داوري ک  ک  تو بهتري  داوراني ميان ما و قوم ما ب  ،. پروردگاراميا کرده

 نامؤمن برای ايمان تثبيت

 .نامؤمنتثبيت ايمان براي از  است  عبارتنظر قرآن  از ممه اهداف  يايکي ديگر از 

وِلِمْيام﴿آ ملِلإُمسإ  ِ وٰ مُ  إ مٰا  ِ ود ُِ م مآالَّوِي نامَناُّٰووآمٰا ُا ملَُِوِّااِاو مِهْلإاو ِا مرا ِاوكا مِنونإ ِِ ُٰحمآالإُ وُد ؛ ﴾620/مملّٰ و ُق إم واََّلاُهمُر
ق دم   باايمان را ثاب ت القد  آن را از جانب پروردگارت ب  حق نازل کرده تا افراد  بگو رو 

 .گرداند و هدايت و بشارتي است براي عموم مسلمانان
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گوي د:   فوق در م ورد مؤمن ان م ى    ةآي ،تفسير الميزان ةنويسند ،قدر يمفسر عال ةگفتب  »

ه دف ه دايت و   : گوي د  اما دربار مسلمي  مى .هدف آن است ک  در خط خود تثبيت شوند

چراک   ايم ان    .مسلم وجود دارد   ميان مؤم  واي  ب  خاطر تفاوتى است ک .بشارت است

 .(407، 66  ج :6830 و ديگران يرازي)مکارم ش «در قلب است و اسالم در ظاهر عم 

 نور یسو  به ظلمات از خروج

 .نور يسو خروج از ظلمات ب از  است عبارتنظر قرآن  اهداف از  يا يکي ديگر از

ٰ آِ مآام مِصو مِٰم  َإ ِو مآالُّّٰووِرمذِِذإِنمراِبِا مِٰما َِ وّلل مآالاُُّلم  مِنونا ِا مآالّٰا ّلل ِٰجا مِلُُ إ َالإّٰ ّللُهمِٰلاَإكا ملا وإ ٰآََِآلٰمِ ُ ّللبا َِمآاْلإاِمَوِدم﴿ٰ و َِ و /ملإ ا
)ي شرک و ظل م و   ها يکيالر، )اي ( کتابي است ک  بر تو نازل کرديم تا مردم را از تار؛ ﴾6

 يسو  ب  ؛يفرمان پروردگارشان درآور  روشنايي )ايمان و عدل و آگاهي( ب  يسو  جه ( ب 

 .راه خداوند عزيز و حميد

  ب ر پيغمب ر   اي  سوره پيرامون اوصاف قرآنى ک   ةکريمآيات »از منظر عالم  طباطبايي 

نمايد: اي  کتاب آي ت و   کند و آن را با اوصاف زير معرفى مى نازل شده بحث مى )ص(اسالم

کشد و  نور بيرون مى يسو ها ب  رسالت آن جناب است و مردم را از ظلمت ةنشانمعجزه و 

ک ردن  و اي  خ ارج   .(4 ،61  ج :6874 يي)طباطبا .«کند مى شان ييب  راه مستقيم خدا راهنما

 .است شده  يمعرف قرآني نور هدف انزال سو ب از ظلمات 

 هدايت

 .(قول نق  66) هدايتاز  است  نظر قرآن عبارت اهداف از  ييکي ديگر از ا

مآالُّّٰووِرمذِِذإم مِٰما َِ وّلل مآالاُُّلم  مِنونا َإ ُِٰوُه مُُيإ آ اُهمُ ُا امآالسَّل ِ مٰا و  ُمناِنمآِتوَّااعامِرضإ ِديمِ ِهمآا ا  ٰ م ِوِهم واهإ مِصو مِٰم  َإ وِد ِه م واهإ ماطٍ ٰا
م﴿آملّللئد  ُاِ ٍََ م.﴾61/مُنسإ

 ب    ةکلم  اصطال  علم نحو باى آل ت اس ت و ض مير در آن     ب  ‘ب ’ة کلمدر  ‘با’ حرف»

 .باشد و ي ا ق رآن   )ص(حال چ  اينک  مراد از نور رسول خدا ؛گردد يبرم ‘نور’ و يا ب  ‘کتاب’

ني ز   )ص(زيرا رسول خ دا  .باشد باز آلت بودن با معنا دارد )ص(براى اينک  اگر هم رسول خدا

 ،3  ج :6874 يي)طباطب ا « ه دايت  ةمرحل  اى ظاهرى است ب راى   مانند کتاب آلت و وسيل 

888). 
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 صراط مستقيم دايت دره استمرار

 .از استمرار هدايت در صرا  مستقيم است عبارتنظر قرآن  اهداف از  ييکي ديگر از ا

مآالاِام ِد ا ِإ َام﴿آلفّللحتِآ ُاِ َ مآالإُمسإ  .ما را ب  راه راست هدايت ک ؛ ﴾1/مٰ آ ا

اي  کلم  در لغت ب  معناى طريق و »فرمايد:  مي صرا کلمة عالم  طباطبايي در توضيح 

نظر عرف و اصطال  قرآن کريم بايد بدانيم ک  خداى تعالى  اند و اما از سبي  نزدي  ب  هم

گاه بيان کرده ک   اي   ص را  مس تقيم را      کرده و آنصرا  را ب  وصب استقامت توصيب 

 .(43   44 ،6  ج :6874 يي)طباطبا« .پيمايند ک  خدا بر آنان انعام فرموده کسانى مى

 ٰ َ و م﴿آل وُاِ ٍََ مِصٰ آٍ مُنسإ مقالى  مِٰ َّكا مِٰلاَإكا ِٰحلِلا مِهلَِّييمُل ِسكإ ُامإ  يآنچ  را بر تو وح   ؛﴾13/مكاّلل إ

 .محکم بگير ک  تو بر صرا  مستقيمي شده

 نتيجه

بع د مثب ت و    يو دارا ش ود  يمش اهده م    وستاريپ  يدر  يساز ن ينهاد نديافراز نگاه قرآن 

گون  ک    وس تار ياس ت پ  ين د يافر يس از  ن   ياز منظر قرآن نهاد گريد عبارت ب  .است يمنف

جهت اعتالي آن ب راي کس اني    .ب  انحطا ( باشد رو) يمنف ايمثبت )رو ب  اعتال(  تواند يم

کفر  تيو جهت انحطا  آن براي کساني است ک  درصدد تثب مانيا تياست ک  درصدد تثب

ر توج   داش ت  باش د ک   د     ياساس ةنکت  يهمواره ب  ا ديبا يساز ن يکارگزاران نهاد .هستند

وج ود   يتلزامااست يسر  ي يساز ن يتحقق نهاد يبرا. کنند کدام سمت پيوستار حرکت مي

ي س از  ن   يمتاطب ان نهاد هم  هم کارگزاران آن است ک  ازمندين و دارد ييمبنا ةجنبک   دارد

ه ر گ روه از    يها ب  معناي شناخت دست  يشناس از منظر قرآن متاطب. دنانجام ده ها را آن

مهم است ک      يا گريد عبارت ب  .دارد يها نقش محور ارزش قيو تعم تيمتاطبان در تثب

 و مراح    ن د يموض وع در فرا   ي  ا زي را  .متاطب خود را بشناسند يساز ن ينهاد کارگزاران

در اي  نوشتار ب  جنب  و الزامات متناظر با متاطبان  رو   يا از .است رگذاريتأث سازي نهادين 

خالص     در س   بت ش  الزام ات    ياي کل يبند ميتقس  در يک   پرداخت  شد يساز ن ينهاد

اص ول  ب  پايبندي محتوا و از منظر قرآن شام  ايمان ب   ها آن  يتر مهمک   «ينشيب» :شود يم

از  ه ا  آن  يت ر  مه م ک     «يش  يگرا» است، متعلقات دي همة و عدم سازشکاري و ايمان ب  
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 منظر قرآن شام  عدم پذيرش واليت ک افران و دورانديش ي و گذش ت از من افع زودگ ذر     

ز منظر قرآن شام  اسالم آوردن و عم  ب   آن و  ا ها آن  يتر مهمک   «يعمل   يرفتار» است،

 است. يساز ن ينهادتعيي  خطو  قرمز و شناسايي اهداف 

 شنهادهايپ

 :از است عبارت ياسالم تيريمد ةعرصپژوهشگران  يفرارو قيتحق  يا ياساس يشنهادهايپ

 .دشو يبررسنيز  ييروااي  موضوع منابع   يتکم يبرا .6

اک رم و   امبري  پ يحک ومت  ةس ير ب ا اس تفاده از مطالع ات ت اريتي در     اي  موض وع   .1

 .دشو يبررس مؤمنانالريام

 يدر پژوهش     موض وع ي  ا رانيا ياسالم يبا در نظر گرفت  اقتضائات نظام جمهور .8

 .دشو يابيارز ياسالم يدر حکومت جمهور اجرا يبرا ديجد
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