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  دهکیچ
 اسالمی در حـوزه اجتمـاعی   يساز نظام تبیین ابعاد بررسی و پژوهش نیا از هدف

 کـه  است یفیک تیماه نظر از يکاربرد هدف لحاظ به پژوهش نیا روش. باشد یم
 يآورگـرد  ابـزار  .اسـت  شده استفاده یکانون گروه و مضموم لیتحل از خاص طور به

در بخـش گـروه کـانونی از     و بوده بررسی متن آیات و تفاسیر از قرآن کریم ها داده
اسـالمی، اسـتفاده    فقـه  ي مـدیریت و هـا  رشـته در  نظر صاحب دیاسات از نفر 8 نظر

ـ گ بهره: در بخش تحلیل مضمونی با ها افتهی گردیده است.  483ي از آیـات قـرآن   ری
ـ طر از آن يها مؤلفه اطالعات، يآور جمع از پس اولیه احصاء شد مضمون وکد   قی
 لیتشـک  روش با یاسالم يساز نظامي ها مؤلفهو انتخاب  استخراجمضامین  لیتحل

در  خبرگـان،  نظـر  از یاسـالم  يساز نظام يها مؤلفه. شد جامان یکانون گروه نهایی
هشت دسته مضامین فراگیر شامل: جامعه حق مدار، بصـیرت اجتمـاعی، معنویـت    
اجتماعی، ارتباطـات اخالقـی، فضـیلت اجتمـاعی، مشـورت و مشـارکت گرایـی،        

ي ریـ گ شکلي: پس از ریگ جهینت. باشد یمي، شفافیت، ایثار و فداکاري ساالر ستهیشا
ي جامعـه حـق مـدار، مشـورت و     هـا  مؤلفـه مدل پژوهش از منظر گـروه کـانونی،   

ي و شفافیت، بیشترین نقش را در نظـام سـازي اسـالمی را    ساالر ستهیشامشارکت، 
  دارند.
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  .یفیک مضمون لیتحل ،یاسالم فقه ،یاسالم يساز نظام ها: کلیدواژه
  

  مقدمه .1
بدون تردید تعالی و انحطاط یک جامعه به وضعیت علوم انسانی آن جامعه ارتبـاط مسـتقیم   

ي علـوم انسـانی از عوامـل مهـم     جلـو  روبهدارد و می توان اذعان نمود شکوفایی و حرکت 
(حیـدري چنـاري و مهـدوي آزادبنـی،     پیشرفت و مبارزه و یا انحطاط یـک جامعـه اسـت    

براي جامعه سازي و نظام سازي است  يافزار نی تولید نرمکار ویژه اصلی علوم انسا ).1390
دو بعـد کالبـدي و   جامعـه داراي   .اسـت  این مهم همان فاز دوم حرکت انقالب اسـالمی  و

و  باشـد  یمحصول علوم انسـانی مـ  ، محصول علوم مهندسی و دیگري ،و اولیاست معنوي 
نظـر بـدون تحـول در علـوم     ایـن   البته ارزش بعد کالبد جامعه به بعد معنوي آن است و از

به جامعه پردازي و نظام سازي مطلوب دست زد. براي تحول بایـد   توان یانسانی موجود نم
  ).1391امینی، شد ( يپرداز هیکار نظر به دست

ي دوم قرن بیستم ما شاهد ظهور نوع دیگري از عقالنیت درجهان اسالم هستیم.  مهیندر 
موج عظیمی بـه راه   قدر آنمقبولیت عمومی پیدا کرد و ي این عقالنیت در ایران  هیاولمراحل 

حکومـت اسـالمی) شـد و امـواج آن در     ( خـاص انداخت که منجر به تولد نظام حکـومتی  
. اگر این عقالنیت سیر تکامل خود را طی کنـد بـدون   رود یمپیش  باقدرتي دیگر کشورها

، راه آسانی نیست. شک تمدن نوینی را به جهان عرضه خواهد کرد. این چالش بزرگی است
ي نظري الزم را عرضه کنند ساختارهااز بعد نظري نیاز دارد که ژرف اندیشان امت اسالمی 

). 1391الریجـانی،  ( کننـد وبه تدریج هم نقد و اصالح شوند و هم مقبولیـت عمـومی پیـدا    
تمدن اسالمی، شکل جامع و فراگیري از اسالم  .گردد یمتمدن عظیم اسالمی ایجاد  جهیدرنت

ي پویـا و   رهیـ زنجرکن دین، عقالنیت، علم و اخـالق بنـا شـده اسـت؛ و در      4است که بر 
متکامل انقالب، نظام، دولت، جامعـه و تمـدن اسـالمی؛ در ابعـاد مختلـف فلسـفی علمـی،        

و تحقق  رود یم پیش گام به گامتدریجی و  صورت بهفرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي 
). بـا توجـه بـه    1394 الویري و برزویـی، ( شدخواهد  ریپذ امکانمتعالی آن در دوران ظهور 

اهمیت علوم انسانی و نیاز به بازتعریف نظام جدید در راستاي تحقق اهداف اسـالمی بـراي   
رفع ایرادات موجود در جامعه و طراحی و اجراي نظامی کامل و مبتنی بـر نیازهـاي جامعـه    

ي نظـام سـازي در    مقولـه بـه   مهم وآغازگر راهی طوالنی  عنوان بهالمی؛ در این پژوهش اس
  است. شده پرداختهي اجتماعی  حوزه
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  مسئلهبیان 
در شکل دادن به مبانی ارزشی و هنجار ساز جامعـه از   یکنندگ نییعلوم انسانی از جایگاه تع

کردن ایـن   ریپذ اري براي امکانها و غایات جامعه و نیز مناسبات ساخت و طرح آرمان سو کی
از این وجه براي انقالب اسالمی از اهمیتی مضـاعف   . به همین دلیلاهداف برخوردار است

هـاى   جنـبش  »عملى«و » تئوریک«کالن، همه مواضع  يبند که در یک جمع تبرخوردار اس
خصوص انقالب اسالمی بـه دو محـور    هاى خواهان تحول به ها و حرکت انقالبى و نهضت

  :است میتقس اساسى قابل
  الف) ساقط کردن نظم حاکم

  ب) ساختن و استقرار نظم جدید
هـا و   است که عمـده چـالش  » پیچیده«و » بر زمان» «تدریجى«یک فرایند  يکار نظام ساز
و  هـا  متناسب با مبانى و ارزش که اگر نتوانند نظم جدید را نجاستیها در ا مشکالت انقالب

نتواند در عمل کارآمدى  يانقالب مستقر کنند و یا این نظام سازهاى مخصوص به آن  آرمان
آمده، از دست خواهد رفـت و   دست از خود نشان دهد، ورق برخواهد گشت و همه آنچه به

ي نظـام سـاز  ). 1391امینـی،  شـود (  فرمـا مـى   نظم سابق و یا چیزى شبیه آن بر جامعه حکم
خواهـد کـه   شود و صیاد ماهري مـی یگوهري است که از دل دریاي جامعه بیرون کشیده م

سـازى و جامعـه پـردازي     فراینـد نظـام  ). 1394پیوسته، است (دولت و نهاد حاکم بر جامعه 
افـزار و   تولیـد نـرم  «و در ارتبـاط بـاهم دارد کـه شـامل      وستهیپ هم عمدتاً سه محور اصلى به

دیگر بایـد  موازات یکـ  است که به» کادرسازى«و » نهادسازى«، »سوخت نظرى براى حرکت
سـازى،   شود کانون اصلى پاسخگویى به مسئله نظام موردتوجه باشد. اینجاست که روشن مى
و توجه و ابراز حساسیت نسبت بـه آن درواقـع    دیمجموعه علوم انسانى کشور است که تأک

). نظام سازي منجر به رفع ایرادات جامعه اسـالمی  1391امینی، ناشى از همین مسئله است (
خداونـد  _اند کـه   اي از جهان اسالم آمران به معروف ؤمنین و مؤمنات در هر نقطهم؛ گردد یم

فرمود: (و المؤمنونَ و المؤمنات بعضُهم اَولیآء بعضٍ یأمرونَ بِالمعروف و ینهونَ در این مورد 
با ایمان، دوسـتان یکدیگرنـد   و مردان و زنان « )عنِ المنکَرِ و یقیمونَ الصلوةَ و یؤتونَ الزَّکوة؛

و  کننـد  یو نماز را برپا مـ  دارند یو از کارهاي ناپسند بازم دارند یکه به کارهاي پسندیده وام
ـ ا. )71 ي شـی از آیـه  خي توبـه، ب  (سـوره  »دهنـد  یزکات م اصـلی بـراي    ي هیـ چهارپا هـا  نی

. نظـام اسـالمی متّکـی    شـود  یهایی منشعب م ، شاخهها نیسازي است که از هرکدام از ا نظام
معروف و نهی از منکـر؛ یعنـی انسـجام و ارتبـاط      ، ایتاء زکات، امربهصالتي  است به اقامه
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تأکیـد از  ). 1394مقـام معظـم رهبـري،    ( یاجتماعی و قلبیِ میان آحاد مردم در نظام اسـالم 
 دهد تحولی درونی در جریـان اسـت. تحـولی کـه مقصـود آن،     باالترین رکن نظام، نشان می

منظور تداوم و  ها و کارکردهاي نظام اجتماعی بهبازآفرینی و در صورت لزوم، واسازي نقش
سازي به افـزایش انسـجام اجتمـاعی معطـوف اسـت و ایـن       نظام. بهبود عملکرد نظام است

زبانی ایـن   انسجام در حمایت مردم از دولت و خدمت دولت به مردم یا همان همدلی و هم
ي مختلـف اسـت،   ها حوزهاهمیت آن در  دهنده نشان ؛ که)1394ته،پیوساست ( شده دهیدو د

بر این اساس الزم است طراحی نظام سازي در آموزش عالی بر اساس فقه کـالن را انجـام   
دهیم تا گامی در جهت تصحیح جریان حرکت سازمانی در این حیطه برداشته شود. در ایـن  

زي استفاده کنیم اهمیت موضـوع بـه   خصوص الزم است از فقه و مبانی فقهی براي نظام سا
فقه تئوري واقعی و (فرموده است:  )21( فهیصحره) در کتاب ( امامحدي است که حضرت 

). نظـام سـازي   289 :12 ج، خمینـی  امـام  صـحیفه (است) تاگورکامل اداره انسان از گهواره 
فرایندي است که براي انجام دادن و تکمیل آن زمان طوالنی الزم است. فقه شیعه نیز که تـا  

تئوري به ساخت نظام جـامع   صورت بهپیش از انقالب اسالمی ایران، نظام سیاسی نداشت، 
ره) اولین اقدام را به لحـاظ تئوریـک   ( اماماقدام نکرده بود. پس از انقالب اسالمی حضرت 

در این زمینه انجام داد و بر پایه فقه، نظامی نو بنا نهاد. نظـام سـازي نیازمنـد فرآینـد زمـانی      
نیست، نظام سازي یک امر جـاري   باره کنظام سازي یک امر دفعی و ی«است و به تعبیري: 

  ).1390ي، رهبر معظم مقام» (بایستی تکمیل شود؛ تتمیم شود روز روزبهاست، 
در کـانون توجـه قـرار دارد کـه علـوم انسـانی رایـج در         سئلهمدر وضعیت کنونی این  

ي انقالب اسالمی در جامعه چه سهم و نقشی داشته و دارد؟ ها آرماندر برآوردن  ها دانشگاه
انتظار همگان از علوم انسانی، تحقق برخی تحوالت مطلوب در افراد و جامعه اسـت و لـذا   

وضعیت جامعه  رسد یماما به نظر  ؛ساز استعلوم انسانی از نوع معارف انقالبی و دگرگون 
 اسـت  افتهین تحققمورد توقع از علوم انسانی  ي است که انتظارات و اهدافا گونه بهکنونی ما 

  ).1390حیدري چناري و مهدوي آزادبنی، (
بدنـه اصـلی علـوم انسـانی را      آنچه خصوصاً شده فیتعري ها نظام معموالًدر کشور ما  

ي طراحی و پیاده ها نظامو  ها هینظري از ا ترجمه صرفاًي مختلف، ها رشتهدر  دهد یمتشکیل 
ي ریـ گ بهرهشده در کشورهاي غربی بوده و تاکنون نظامی متناسب و مطابق با فقه کالن و با 

ي مختلف از علوم انسـانی  ها بخشي دینی و قرآنی تبیین نشده است. لذا باید در ها داشتهاز 
اسالمی و دینی صورت بپذیرد، اثرپـذیري از فرهنـگ سـازمانی    نظام سازي بر اساس اصول 

ي کـه  ا مسئله نیتر مهماسالمی خویش بازگردند.  –بیگانگان را کنار بگذارند و به اصل ایرانی
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پژوهشـی   ذهن محقق را به خود مشغول نموده این است که؛ تاکنون درآموزش عالی کشور
و بـر اسـاس فقـه کـالن کـه همـان        جدي صورت بهبراي پرداختن به موضوع نظام سازي 

ي مختلـف را برطـرف نمایـد    هـا  بخـش ي از قرآن کریم است تا نیازهاي جامعه در ریگ بهره
بـه لـزوم    تـذکر  وبر اهمیت پرداختن به نظام سازي  ها پژوهشصورت نگرفته است و تنها 

  .اند بودهي از علم قرآن متمرکز ریگ بهرهاز طریق  کشور دري موجود ها نظامبازتعریف 
ـ پ، هـا  یسخنرانرهبر معظم انقالب در  و  هـا  رسـالت و جلسـات متعـدد، یکـی از     هـا  امی

ایشـان   کـه  اند؛ دانستهي اساسی انقالب اسالمی، در عصر حاضر را تمدن سازي ها تیمأمور
ي تمدن سـازي   رهیزنجبراي تحقق آن قائل به چند محور اصلی هستند. محور اول توجه به 

قالب اسالمی، نظام اسالمی، دولـت اسـالمی، جامعـه اسـالمی و تمـدن      ان« شامل که ؛است
از آن  کـه  ؛داشتن الگوي خـاص و ویـژه اسـت    ضرورت بهاسالمی است. محور دوم توجه 

ي ایرانی بودن الگـو؛ ایـن نکتـه     درباره. کنند یمالگوي اسالمی و ایرانی پیشرفت یاد  عنوان به
آن را از دیگران  میخواه ینمنی هستند؛ یعنی ما هم مطرح است که طراحان آن، متفکران ایرا

  ).1394گودرزي، »(بگیریم
ضـرورت دارد؛ یکـی از دالیـل     سازي در زمـان مـا از جهـاتی    نظام ي پرداختن به مسئله

ي  سازي، نیازهاي موجود در عصر حاضر است. مکتبی در عرصـه  ضرورت پرداختن به نظام
 يا آمـده  شیسازي کند تا بدین طریق در برابر پ ظامعلم و اجرا موفق خواهد بود که اقدام به ن

ي ریکـارگ  بـه از اثرات و نتـایج  ). 1390ارسطا، گیر نشود ( حل داشته باشد و غافل مختلف راه
بـه   تواند یمي کشور ها سازماناصول و فنون مدیریت و نظارت اسالمی به شیوه صحیح در 

ـ تأکضـمن   بخـش  یتعـال باشد. انضباط  ها سازماندر  بخش یتعالوجود آمدن انضباط  بـر   دی
: 1392لطیفـی،  ( داردي مطلوب گذشته، نگاهی جـدي رو بـه تعـالی و رشـد     ها سنتحفظ 

ی رسانده و توجه قابلیی به این امر یاري ها پژوهش نیچن نیابدیهی است که تعریف  .)165
امـع  بـه ارتقـاي جو   آمـوزش عـالی   در بخـش  ازیـ موردني هـا  ياسـتراتژ با تعریف صحیح 

سازي نپـردازیم، نـاگزیریم آثـار     نظام ي اگر ما به مسئلهدانشگاهی کشور کمک خواهد نمود. 
ي نـاقص و ناکارآمـد از    ، نشان دادن چهرهبار انیباري را تحمل کنیم. یکی از این آثار ز زیان 

هاي وارداتی است که بـر   دیگر، مجبور شدن به استفاده از نظام بار انیفقه اسالمی است. اثر ز
بسـا در برخـی    اي استوار شده که حداقل با مبانی اسـالمی مغـایرت دارد و چـه    ي مبانی پایه

سـازي نکنـیم، یـک     طور خاص اقدام به نظام موارد با آن متضاد است. افزون بر این اگر ما به
هـد شـد. در یـک نظـام سیاسـی غیـر اسـالمی        ي ناهماهنگ در کشور حاصل خوا مجموعه

توان انتظار اجراي کامل تعالیم اسالمی را داشت. بنابر دالیلی که عنـوان شـد،    نمی وقت چیه
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ضـرورت نظـام   . )1390ارسـطا،  ( میسازي بپـرداز  نظام ي ضرورت زمان ماست که به مسئله
عات براي جمهـوري  ها از اهم موضوهاي آنهاي موجود و رفع کاستیسازي و تکمیل نظام

  مدیران کشور است.		ي متخصصان وي همهاسالمی است که بر عهده
  :اهداف

  :نمود تعریف را ذیل اهداف توان یم پژوهش این براي
  .یاجتماع ي حوزه در يساز نظام يها مؤلفه یمعرف و کسب: 1
  .آمده دست به يها مؤلفه ریتفس و نییتب: 2
  

  سؤاالت
  :نمود تعریف را زیر سؤاالت توان یم پژوهش این براي
  کدامند؟ کالن فقه کردیرو با رانیا یعال آموزش در يساز نظام يها مؤلفه: 2
  است؟ چگونه یاجتماع ي حوزه در یاسالم يساز نظام يها مؤلفه نییتب: 3
  

  ادبیات تحقیق .2
باتوجه به معکوس سازي صرف مدیریت در ایران، نیازمنـد تغییـر و نوسـازي سـازمانی در     

ایرانی با اتخـاذ یـک رویکـرد دینـی هسـتیم، در       –ادارت دولتی ایران مطابق اصول اسالمی
؛ ساختار سازمانی در آن باید بـر  اند یاسیسرویکرد دینی بندگان خداوند ولی نعمتان آن نظام 

). در این 51: 1393، فرد ییداناطراحی شود (» رضایت مردم، رضایت خداوند« اصولاساس 
ي مهـم افـراد    دهنـده  آمـوزش و  کننـده  تیتربآموزش عالی به عنوان  مراکز و ها دانشگاهمیان 

ي مهـم در مسـیر اسـالمی شـدن     هـا  گـام جامعه از حساسیت بیشتري برخوردارند. یکی از 
 قطعاًي آن از رویکرد التقاطی است.  هیتصف، متحول ساختن علوم انسانی به معناي ها دانشگاه

ي صـرف از  الگـوبردار انشـگاه کـه دچـار التقـاط و گـاه      آن نوع از علوم انسانی رایـج در د 
جزیـی از یـک دانشـگاه     توانـد  ینمـ ، باشـد  یم ها فرهنگو  ها تمدنو  ملل گریدي ها يتئور

و مسائلی که مطـابق   ها يتئوردر قالب چنین نظام فکري، تنها  چراکهآید،  حساب بهاسالمی 
نـه مطـابق مبـانی و اصـول اسـالم و       شوند یمباشد، به رسمیت شناخته  ها فرهنگمبانی آن 

قرآن. اسالم ضمن اینکه ما را به فراگیري و عبرت گرفتن و استفاده از اکتشافات و تجربیات 
ي دیگـر دعـوت و تشـویق    هـا  فرهنـگ ي علمی، فکري و اجتمـاعی، ملـل و   ها شرفتیپو 
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 سـت ین قائل به وانهـادن اسـتقالل و هویـت فطـري و الهـی و قرآنـی       گاه چیه، اما دینما یم
بـه اعتقـاد الریجـانی، تمـدن اسـالمی را نبایـد       ). 1390حیدري چناري و مهدوي آزادبنـی، (

ي در دوران فرامـدرن خواهـد   ا هیـ هدمحصور در دنیاي اسالم پنداشت، بلکه براي غرب نیز 
از التقـاط   رفـت  برون). حیدري چناري و آزادبنی؛ در پژوهش خود راه 1391الریجانی،( بود

  :کنند یمانسانی را در موارد زیر خالصه  و بحران در علوم
  : مراجعه به قرآن و محور قرار دادن تعالیم قرآنی.1
  ي.نگر یسطح: دادن آزادي اندیشه و بیان و پرهیز از جمود و 2
  : کسب قدرت مواجه با افکار بیگانه و تحلیل آن.3
ان نسـبت بـه   ي با آگاهی دادن مردم و جوانـ خودباوری با ترویج خودباختگ: درمان از 4

  فرهنگ اسالمی و افزایش خودآگاهی مردم.
: ترویج الگوي ارتباطی حکمت محور قرآن: الگوي ارتباطی قرآن نه شخصـیت محـور   5

  و نه مخاطب محور است بلکه حکمت محور است.
ره) یکـی از  ( ینـ یخمي روانی جامعه در برابر تهاجم فرهنگی: از منظر امـام  ساز آماده: 6

تعهدات مذهبی و  ازلحاظي مبارزه با این تهاجم فرهنگی، استفاده از استادانی است که ها راه
 باشـند سرسـپردگی بـه غـرب و شـرق نداشـته       گونـه  چیهـ باشند و  شده شناخته کامالًملی 

 نظـر  به دگاهید نیتر حیصح که - يگرید نگاه در ).1390حیدري چناري و مهدوي آزادبنی، (
ـ یترب ،یحقـوق  ،ياقتصـاد  ،یاسـ یس( یاجتمـاع  يها نظام از یبزرگ مجموعه به –رسد یم  ،یت

ـ  واحـد  ییایـ جغراف ازنظـر  که...) و يعباد ـ  در را یکالن  ردیـ گ یدربرمـ  پهنـاور  قلمـرو  کی
 اطـالق  تمـدن  دارد، طرهیسـ  آن ياجـزا  تمـام  بـر  واحـد  یفرهنگ و) 128: 1381 ،يآشور(
 هستند نظامات نیهم اساساً که باشد یم يمتعدد یاجتماع نظامات يدارا یتمدن هر. شود یم

 یاسـ یس ،ياقتصاد ،یتیترب ،یحقوق يها نظام مانند سازند، یم محقق را تمدن کی تیتمام که
 یفرهنگـ  طرهیسـ  تحـت  و هماهنـگ  صـورت  بـه  که نظامات خرده و کالن نظامات گرید و

 و يسـبزوار  یمشـکان ( باشند یم بخش نیتع) یاسالم تمدن در یاسالم فرهنگ مثالً( خاص
ي هماهنگ جهت الگو بـودن  ها مؤلفهي از ا مجموعهلذا در بعد اجتماعی به  .)1390 ،يریالو

یی کـه در بعـد   هـا  مؤلفهي مختلف نیازمندیم. ها بخشدر بهبود ساختارها براي رفع ایرادات 
ي اسالمی براي بهبود ساختار و رفـع   جامعهبه نیازهاي  درواقعاجتماعی کسب خواهند شد 

در سطح اجتماعی  ها مؤلفهه باید با ایجاد بستر فرهنگی مناسب به این ک پردازد یممشکالت 
ي دینـی و اسـالمی موجـود در    هـا  تیـ ظرفالزم است تا از  ها مؤلفهرسید. براي تعریف این 
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فقه اسـالمی   ازآنجاکهلذا  مبانی دینیِ در اختیار بهره ببریم تا بتوانیم دراین مسیر موفق باشیم.
ي اساسی نقش مهمی دارد الزم است تا ها مؤلفهرست براي کسب در نمایان ساختن مسیر د

  ي فقهی خود براي این امر استفاده نماییم.ها داشتهاز 
  

  فقه در تمدن و نظام سازي کاربرد .3
ابـن منظـور، لسـان    ( اسـت واژه فقه در لغت به معناي فهمیدن، دانستن، ادراك و علم آمـده  

اصطالح عام و خاص فقه در معانی زیر آمده است: اصطالح عـام:   در .)522: 13العرب، ج 
ي اعتقادي و نهیدرزم، چه شده نازلی است که از طرف خداوند احکام ومنظور همه معارف 
 )478: 3تهـانوي، کشـاف اصـطالحات الفنـون، ج     ( یعملـ ي فروع  نهیزماخالقی و چه در 

اسـت کـه عبـادات، معـامالت،      اصطالح خاص: منظور از آن احکام شرعی و فرعی عملـی 
ي هـا  رسالهو امروز بخشی از آن در  شود یممسائل حقوقی، کیفري، تجاري و غیره را شامل 

  .)26حسین زاده، فقه و کالم: ( شود یمفتوا دیده  صورت بهعملی 
فقه حکـومتی اسـتفاده خواهـد شـد، زیـرا در خصـوص        و در این پژوهش از فقه کالن

 نگـر  کـل : فقه حکومتی نگرشی ردیپذ یممسائل حکومتی و کالن در جامعه پژوهش صورت 
باید بر اساس فقه اداره نظـام   ي فقهیها استنباطو ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه 

ـ ازار اجتماع و کشـور باشـد.   اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره امو  رو نی
تمامی ابـواب و مسـائل فقـه خواهـد      ردیگ یمقرار  موردبحثي که در فقه حکومتی ا گستره

بود، زیرا اجتماع و نظام اسالمی شئون و زوایاي مختلفـی دارد، مبـاحثی در حـوزه اقتصـاد،     
ظـامی، خـانواده،   و مسائلی از قبیل مسائل نظـامی، انت  الملل نیبفرهنگ، حقوق سیاست، امور 

ي مـادي و معنـوي،    مقولـه احواالت شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زنـدگی بشـري در   
ي اجتماع و نظام اسـالمی  ازهایندنیوي و اخروي که فقه بایست همه آن مسائل را بنا بر رفع 

). از فقه حکومتی قصد حرکـت  1390مشکانی سبزواري و الویري، ( دهدمورد بررسی قرار 
ن به تمدن اسالمی داریم: در یک دیـدگاه معنـایی فراگیـر بـراي تمـدن در نظـر       براي رسید

ي نرم و فرهنگی حیـات اجتمـاعی    جنبهاست: که بر اساس این دیدگاه عالوه بر  شده گرفته
ي هـا  جنبـه ي اجتمـاعی و خالصـه   ها سازمان، ها کیتکنمجموعه عناصر اقتصادي، سیاسی، 

. طبـق ایـن نظـر تمـدن عبـارت اسـت از:       رنـد یگ یمـ ي تمـدن قـرار    گسـتره سخت نیز در 
ي مـذهبی، اخالقـی،   هـا  جنبـه ي اجتماعی کـه قابـل انتقـال بـوده و     ها دهیپدي از ا مجموعه
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علمی مشترك در یک جامعه یا چند جامعه مرتبط با یکدیگر را بـه خـود    –ی، فنیباشناسیز
  ).99: 1370ساروخانی، ( ردیگ یم

  
  . روش تحقیق4

 از خـاص  طـور  به که است یفیک تیماه نظر از يکاربرد هدف لحاظ به پژوهش نیا روش
از انجـام تحلیـل مضـمون، از طریـق      پس. است شده استفاده یکانون گروه و نمضمو لیتحل

تعـدیل و   شـده  کسـب ي هـا  مؤلفهتشکیل چند جلسه گروه کانونی و نظرخواهی از خبرگان 
ي  حـوزه ي مهم و اثرگذار بر نظـام سـازي در   ها مؤلفه عنوان به مؤلفه چند جهیدرنتو  اصالح

ـ پاي ها روشتحلیل مضمونی، یکی از . اجتماعی انتخاب شد ي و کارآمـد تحلیـل کیفـی    ا هی
هـاي کیفـی    دردادهروشی براي شناخت، تحلیل و گزارش الگوهاي موجود  نیچن هم .است

ه و متنوع را بـه  ي پراکندها دادهي متنی است و ها دادهاست. این روش فرآیندي براي تحلیل 
  ).1390عابدي جعفري و همکاران، ( کند یمیی غنی و تفصیلی تبدیل ها داده

 حـدي،  تـا  و اسـت  تحقیـق  سؤاالت و ها داده درباره مهمی اطالعات مبین تم، یا مضمون

 اسـت  الگویی مضمون، دهد یم نشان را ها داده از يا مجموعه در موجود الگوي مفهوم و معنی

 تفسـیر  به حداکثر و مشاهدات یده سازمان و توصیف به حداقل و شود یم یافت ها داده در که

 اسـت  مـتن  در متمایزي و تکراري ویژگی مضمون، ،یطورکل به. پردازد یم پدیده از ییها جنبه

 اسـت  تحقیـق  سـؤاالت  بـا  رابطـه  در خاصـی  تجربه و درك دهنده نشان پژوهشگر، نظر به که
تحلیل مضمونی شـامل سـه مرحلـه کدگـذاري      فرایند ).1390عابدي جعفري و همکاران، (

ي در گـذار  ادداشـت ي مربوط و یها بخشتوصیفی (شامل مطالعه دقیق متن، مشخص کردن 
، تعریف کدهاي توصیفی و تکرار این فرایند براي هر مصاحبه و بازنگري کـدهاي  ها آنکنار 

ي کدهاي توصـیفی، تفسـیر   بند خوشهتوصیفی در حین پیشرفت) کدگذاري تفسیري (شامل 
ي کدهاي تفسیري ریکارگ بهي مطالعاتی،  حوزهپژوهش و  سؤالدر ارتباط با  ها خوشهمعناي 

اسـتنتاج مضـامین   ( فراگیـر ي از طریـق مضـامین   سـاز  کپارچه) و یها دادهبراي کل مجموعه 
یري از مضامین تفس دادن قرار مدنظریک کل، از طریق  عنوان به ها دادهکلیدي براي مجموعه 

موضع تئوریک و یا مقاصد عملیاتی پروژه تحقیقاتی، ایجاد نموداري براي نشان دادن روابط 
) که داراي مراحـل  1390عابدي جعفري و همکاران، ( است) بین سطوح کدگذاري در منبع

  :باشد یمزیر 
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  )؛ مراحل تحلیل مضمون1( شمارهجدول 
  اقدام   گام   مرحله تحلیل   ردیف

  
  
  
  
  
1  

  
  
  
  
  

الف) تحویل یا خرد 
  کردن متن

  

  
  گام اول: کدگذاري

  تهیه یک چارچوب کدگذاري
 باتجزیه متن به پاره گفتارها 

از چارچوب  استفاده
  کدگذاري

  گام دوم: شناخت مضامین
   

  انتزاع مضامین از پاره گفتارها
  تصحیح مضامین

  
  

ي ها شبکهگام سوم: ساختن 
  مضمونی

   

  منظم کردن مضامین
  يا هیپایافتن مضامین 

ي براي ا هیپابازآرایی مضامین 
  یافتن مضامین سازمان دهنده

  استخراج مضامین فراگیر
  ي مضمونیها شبکهترسیم 

ي ها شبکهبازبینی و تصحیح 
  مضمونی

  
2  

  
  ب) کاوش متن

گام چهارم: توصیف و کشف 
  ي مضمونیها شبکه

  توصیف شبکه
  

گام پنجم: خالصه کردن 
  مضمونیي ها شبکه

  
  اکتشاف شبکه

ي ساز کپارچهج) ی  3
  ها اکتشاف

    گام ششم: توصیف الگوها 

  )Stirling-Attride.J: 2001, 391(منبع: 
در این پژوهش از بررسی و مداقه در حدود سیصد آیه از قرآن کـریم محقـق موفـق بـه     

ایـن   که ؛گشت ها آناولیه از متن اصلی آیات و تفاسیر  کد 483احصاء و جداسازي بیش از 
ي، یافتن مضـامین سـازمان دهنـده    ا هیپاتعداد کد در چند مرحله منظم کردن، یافتن مضامین 

بـا مشـورت    تیـ درنهاتا رسیدن به مضمون فراگیر مشمول تغییر و تعدیل فراوانی شدند اما 
ي  مؤلفـه  26گرفتن و انجام کار تحت نظر خبرگـان و اسـاتید امـر تمـامی کـدها در قالـب       

و در یک مرحله تشکیل گروه کـانونی   شده يبند دستهي فراگیر  مؤلفهسازمان دهنده و هشت 
ي سازمان دهنده و فراگیر مـورد نظرخـواهی   ها مؤلفه نظران صاحبنهایی با حضور اساتید و 
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پس از کسب نظر در جلسه گروه کانونی اعمال گشت. در  ازیموردنقرار گرفتند و تعدیالت 
ی قرار گرفت و کدهاي حاصل از موردبررسو نساء  عمران آلي بقره،  رهسواین پژوهش سه 

ي بقره بـا   سورهبا حروف، مشخص و تفکیک شد براي مثال کدهاي کسب شده از  ها سوره
اسـت.   شـده  داده) نشان N( حرف) و سوره نساء با C( حرف با عمران آل)، سوره B( حرف

ي از تفسـیر نمونـه و در مـواردي تفسـیر     ریگ رهبهبا  ها آنپس از مطالعه متن آیات و تفاسیر 
ـ فعالي  حـوزه راهنما متن آیات و تفاسیري که به نظر محقـق در   ي اجتمـاعی بودنـد   هـا  تی

ي که کسب شد به ا مؤلفهي شد سپس هر بند دستهکدگذاري و  مرحله چندجداسازي و طی 
 مؤلفـه ر ي هـ گـذار  نـام و  هـا  يبنـد  دسـته نظرسنجی از خبرگان گذاشته شد و در خصوص 

در خصـوص  _ دقت، نظر اساتید پرسیده و پـس از اجمـاع   تیدرنهاتخصصی و  صورت به
  در ادامه آورده شده است: ها مؤلفهاعمال شدند. براي نمونه روند یکی از  _نظرات

  ): نمونه مراحل تحلیل مضمون2( شمارهجدول 
  
  

  شفافیت

مجري قانون بودن بدون دخالت و 
  ي کردن آنکار دست

61B     ــودن بـــدون دخالـــت و ــري قـــانون بـ : مجـ
: فرهنــگ ســازي در  87Bي کــردن آن؛  کــار دســت

ــل.     ــانون کام ــدوین ق ــومی در ت ــت عم ــاد خواس ایج
36N  ــب: نهــی از مصــرف شخصــی ــال تی : 470N. الم

: نهـــی از نجــواي در جمـــع؛  473Nنهــی از نفــاق؛   
555N ــذمت ــانون: م ــکن ق ــورت بــا  315Cی ش : مش

ــه؛  ــل قاطعان ــه: C34عم ــا و توج ــ ییشناس ــا نیمتق  ب
  انحرافات بر نفس از مراقبت و خداوند از خوف

  ي همگانیا فهیوظي دار امانت
  مذمت کتمان حق.

  
در این جدول تعدادي از کدهاي اولیه که به مفهوم سازمان دهنـده و درنهایـت فراگیـر     
بقـره؛   ) سوره85ي ( هیآ) از 61Bي ( شمارهنشان داده شده است. براي مثال کد  اند شده لیتبد

 شـده  کسـب ) سوره نساء 7) از آیه (36N( کدو  عمران آل) سوره 16ي ( هیآ) از 34Cشماره (
به ترتیب و دقـت کامـل و اعمـال     ها يبند دستهاین  شده حاصلکد  483براي تمام  و ؛است

بخش دوم از روش تحقیـق کـه تشـکیل گـروه      در اصالحات مقتضی صورت گرفته است.
اساتید و خبرگان در دانشگاه ایالم بهره برده شـد.   از نفرات هشت کانونی بوده است، از نظر

ی مضـامین سـازمان   خـوان  هـم سپس با تشکیل گروه کانونی و نظرخواهی از اساتید رابطه و 
ی قرار گرفت و مواردي که مورد توافق واقع شـد شـامل   موردبررسدهنده و مضامین فراگیر 

 نظـران  صـاحب از نظـر   تیـ درنهاي اجتماعی بـوده اسـت،    حوزههشت مضمون فراگیر در 
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ي و سـاالر  سـته یشاجامعه حـق مـدار، مشـورت و مشـارکت،     «ي ها مؤلفهحاضر در جلسه، 
  بیشترین اهمیت را در نظام سازي اسالمی با رویکرد اجتماعی دارند.» شفافیت

ین و تعیـین مضـام   مرحلـه  چنـد در  شـده  کسبي آیات و کدهاي اولیه بند دستهپس از 
توصیفی، سازمان دهنده و فراگیر و تشکیل گـروه کـانونی و اعمـال اصـالحات مـورد نیـاز       

  ) آمده است صورت پذیرفت.3( شمارهي کدها طبق آنچه در جدول بند دسته
  ).ریفراگ وتوصیفی، سازمان دهنده ( میمفاه): مراحل کدگذاري 3( شمارهجدول 

  ردیف
مفهوم 
  فراگیر

حلقه واسط 
(مفهوم سازمان 

  )دهنده
  شماره کد مفاهیم توصیفی

  
1  

  
جامعه 
  حق مدار

نیروهاي حق 
  مدار

9B158: نیروهاي حق مدار؛B :ترویج فرهنگ) ( لزوم
؛ طلب حق: تربیت افراد 186Bیی بر اساس حق؛ رو انهیم

40C :52ي؛ باور دیتوحC 351ی؛ نژادپرست: پرهیز ازC :
: 2N؛ آورد یمعدم تبعیض اتحاد  :421Cیی؛ گرا قتیحق

: نهی از 620N: نهی ستم پذیري. 580Nنفی تبعیض؛ 
  افراط

مذمت 
  انحصارطلبی

  نهی از تبعیض

  
2  

  

  
بصیرت 
  اجتماعی

نیروهاي با 
  بصیرت

26B.422: وجود نیروهاي هوشیارC دنیا مزرعه آخرت؛ :
426C438 : درس گرفتن امور؛C 123: منطق محوريN :

: ترویج کسب 32Cاصالح نیات.  واسطه بهاصالح رفتار 
: ارزش هر شخص 504Nیی؛ گرا تیمعنوآرامش روانی با 

 جانبه همهیی رشد گرا تیمعنو: 520Nبه ایمان اوست؛ 
  دارد

منطق و برهان 
  محوري
نفی 

  ينگر یسطح

  
  
3  

  
  

معنویت 
  اجتماعی

ترویج فرهنگ 
پیروزي در 
  سایه ایمان

  
46B .63: نیروي زاهد و عابدBدر نظر داشتن رضایت : 

: دعوت به اندیشه ورزي در 9C ...خداوند در همه حال
: 141C: معنویت و اعتماد داشتن به خداوند؛33Cسازمان؛ 

و نهی از  معروف امربهبر اهمیت فردي و جمعی  دیتأک
: نهی از 53N: نفی و نهی از دنیاپرستی 256Cمنکر؛ 

  يزیگر قانون

بر اهمیت  دیتأک
و  معروف امربه

  نهی از منکر
  سفارش به تقوا

  
  

  
  

نیکو سخن 
  گفتن با خلق،

2B :250ی، خلق خوشC ابتدا خود عمل کنیم بعد تبلیغ؛ :
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ارتباطات   4
  اخالقی

خیرخواهی 
  نسبت به مردم

4N 7: نیکی به دیگران؛N 359: اداي دیون؛N در: نیکی 
: 524N: مساعدت دیگران؛ 379Nنیکی دیگران؛  برابر

: 423C. آورد یم: حسادت پس رفت 202Nاصالح رفتار؛ 
  آن افتادن جاتا  ها یکینتکرار دعوت به  ؛ینیظاهربنفی 

الزام به تعهد 
  به قانون

  
  
5  

  
  

فضیلت 
  اجتماعی

  تعهد انسانی
14B 43: مقید به اجراي اصول ابتدا و بعد فرعیات؛B :

ي جا بهیی گرا عملی در خصوص نیب واقعترویج تفکر 
: قانون 111C محور انسان: نفی قوانین 244Bشعار سردادن؛

: ترویج فرهنگ اینکه: 162Cالهی شاخص عمل صحیح؛ 
: تقدم نفع 28Nالهی پاسخگوي نیازهاي زندگی  احکام

  جامعه بر نفع شخصی

بهبود اخالق 
  اجتماعی

ی به نیب خوش
 ها بحرانحل 

با مراجعه به 
  احکام قرآن

  
6  

  
مشورت و 
مشارکت 

  گرایی

گرفتن از کمک 
صبر و نماز 

براي رسیدن به 
اتحاد و 
  یکرنگی

49B کمک گرفتن از صبر و نماز براي رسیدن به اتحاد و :
: دوري از در نظر گرفتن منافع شخصی و 62Bیکرنگی؛ 

 2: پیشرفت به یکدیگر در سایه کمک؛103B قانونتغییر 
40N :114بر توسعه اجتماع؛  دیتأکN303: مذمت بخل؛C :

 درگرورشد   فرد را در پی داردمشورت رشد 
  مشارکت

  
7  

  
سا ستهیشا

  يالر

ایمان و عمل 
صالح مالك 

انتخاب)؛ (: ایمان و عمل صالح مالك قضاوت 120B  قضاوت
173B 174: رهبري دلسوز؛B 24: رهبر عامل قانون؛ C :

یی رو تک: حتی رهبر حق 260Cي. ساالر ستهیشاترویج 
: ترویج وفاي 94Nباشد؛ : رهبر باید فروتن 342Cندارد؛ 

  رهبر مدبر هیسا ریز: تدبیر امور 97Nبه عهد؛ 

پیرو حق و 
عدل بودن 

  قضات
رهبر باید آگاه 
به مسائل روز 

  باشد

  
  
8  

  
  

  شفافیت

مجري قانون 
بودن بدون 
دخالت و 

ي کار دست

61B ي کردن کار دست: مجري قانون بودن بدون دخالت و
سازي در ایجاد خواست عمومی در : فرهنگ 87Bآن؛ 

: نهی از مصرف شخصی 36Nتدوین قانون کامل. 
: نهی از نجواي در 473N: نهی از نفاق؛ 470N. المال تیب
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: مشورت با عمل 315Cی شکن قانون: مذمت 555Nجمع؛   کردن آن
ي دار امانت  قاطعانه

ي  فهیوظ
  همگانی

مذمت کتمان 
  حق.

  
  
9  

  
  

  
  

ایثار و 
  فداکاري

70B ترویج و :
سفارش اتحاد 

و همدلی 
  مداري بااخالق

70B بااخالق: ترویج و سفارش اتحاد و همدلی 
: صبر 178B: صبر شاخص سنجش افراد؛ 177Bمداري؛

: ترویج تفکر صبرو توکل؛ 272Bشاخص سنجش افراد؛ 
275B .283: ترویج انفاقB .گسترش عامل به انفاق بودن :

109C 224 ؛آورد یم: مطیع خدا بودن وحدتC انفاق :
: ارزشمندي انفاق حتی به 225Cنیست؛  منحصر به مال
: ترویج 421N: ترویج کظم غیظ؛ 228C میزان اندك؛

: تذکر به نماز براي اتحاد 47Bفرهنگ هجرت درراه خدا. 
  : تقویت جهاد با توکل بر خدا.292Cو یکرنگی. 

بر اتحاد  دیتأک
  و همدلی

242B تقویت :
روحیه 
و  ایثارگري
  گذشت

  
ي نظارت  حوزهمضامین فراگیر در  توان یماست  شده دادهکه در جدول نشان  گونه همان

نیـز بـه ایـن     هـا  مؤلفـه ي نمود. نمودار درختی ایـن  بند دستهي کلی  دستهاجتماعی را در نه 
در این نمودار به دلیل اشغال فضا براي هرکدام از مضـامین فراگیـر، تنهـا دو    ( استصورت 
  توصیفی آورده شده است).مضمون 
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  یاجتماع حوزه در یاسالم يساز نظام)؛ نمودار درختی 1( شمارهشکل 

  :ها افتهتحلیل ی
سـازي در بخـش اجتمـاعی     ي فراگیر براي نظـام ها مؤلفهپیشتر بحث شد،  که طور همان

  است: شده پرداخته ها آنبه تبیین  ادامه درکه  اند شده يبند دستههشت مورد 
  

  سازي در بخش اجتماعی ي فراگیر براي نظامها مؤلفه .5
  مدار حق جامعه 1.5

 مسـتثنا و حق مدار بودن براي همه افراد در جامعه یکسان بوده و کسـی از آن   حق بهدعوت 
 بـراى  است واجب که طور همان پسو این امر تنها براي رساندن بشر به کمال است؛  نیست

 و تمـرین  آن در و بیـاوریم  است صالح اعمال همان که را کمال آثار نفس، رساندن کمال به
ـ نیـز امـام    البالغه نهجباشیم. در  )466 :15 ج المیزان، ترجمه( داشته ممارست ع) طـی  ( یعل

به این موارد اشاره  توان یمي آن  ازجملهکه  اند پرداختهي متعدد به طرفداري از حق ها خطبه
نمود: آگاه باشید ریاکاري و تظاهر هرچند اندك باشد شرك است، از دروغ برکنار باشید که 
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باشید  آگاه ).103: 86خطبه ( استدر راه نجات و بزرگواري  گو راستبا ایمان فاصله دارد. 
ن کس کـه از  ، کسی که چیزي را ادعا کند که از آن او نباشد و آکنم یممن با دو کس پیکار 

  ).233: 173خطبه ( زنداداي حق سرباز 
  
  بصیرت اجتماعی 2.5

ه ب ابصار ،)78: نحل( »الْأَفْئدةَ و الْأَبصار و السمع لَکُم جعلَ و« مثل است ابصار بصر جمع
 بصیرَةٍ  على اللَّه إِلَى أَدعوا« ى آیه در طبرسى است. آمده نیز ها معرفت و ها بصیرت معنى

 را بصیرت که اینجاست از و است؛ فرموده دل بینائى و معرفت را آن ،)108: یوسف( »أَنَا
 الْآیـات  لَکُـم  اللَّـه  یبـینُ  ) در آیه: 196: 1 ج قرآن، قاموس( اند کرده معنى زیرکى و عقل

لَّکُمی تَتَفَکَّرُونَ لَعنْیا فالد رَةِ ونیز بشر به تفکر و باال بردن سطح درك 219(بقره: » الْآخ (
 فکر آخرت و دنیا امور درباره شما شاید :که است این آیه معناىخود دعوت شده است؛ 

بصـیرت و   .)295 :2 ج المیـزان،  ترجمـه ()کنیـد  فکـر  آخـرت  و دنیا در اینکه نه( کنید،
ـ امـام   موردتوجهتشخیص اینکه در چه موقعیتی چه رفتاري از انسان سر بزند  ) ع( یعل

آنجا که مدارا کردن بهتـر   در است. شده اشاره ها آني مختلف به ها نامهاست و در  بوده
). 397: 46 نامه( کنیی که جز با درشتی کار انجام نگیرد، درشتی درجااست، مدارا کن و 

ت آگاه باشید اي بندگان خدا؛ پرهیزکاران از دنیاي زودگذر به سالمت گذشتند و آخـر 
 هـا  آنجاودانه را گرفتند با مردم دنیا در دنیایشان شریک گشته اما مردم دنیا در آخـرت  

  ).363: 27نامه ( نکردندشرکت 
  
  معنویت اجتماعی 3.5

امت توکل بر خدا و رشد در معنویـات داشـته اسـت خداونـد      که یمادامدر جامعه اسالمی 
با تنبیه امت آنان را هوشیار نمـوده تـا    اند بودهامداد به آنان رسانده و هرگاه تهی از معنویات 

 در کـافى  دقـت  یی است که حاصل خواهـد شـد.  گرا تیمعنوي  هیسابدانند تنها موفقیت در 
یی که اعتقاد راسـخ بـه خداونـد    جا سازد یم روشن را معنا این) ص( خدا رسول يها جنگ

ي خـود  هـا  داشـته غـرور  و زمـانی کـه م   اند شدهکمبود امکانات پیروز  باوجودوجود داشته 
 و شَـیئاً  عنْکُم تُغْنِ فَلَم کَثْرَتُکُم أَعجبتْکُم إِذْ حنَینٍ یوم و.«است شده زده، به آنان تلنگر اند بوده

ضاقَت کُملَیع ضبِما الْأَر تبحر ثُم تُملَّیبِرِینَ ودمغـرور  و فریفتـه  کـه  حنین جنگ در و« »م 
 بـر  فراخـى  آن به زمین و نیامد شما کاره ب اصالً زیاد لشکر آن و شدید اسالم لشکر بسیارى
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ـ  این و) 25 آیه توبه سوره(» نهادید فرار به رو همه آنکه تا شد تنگ شما  نکتـه  چنـد  بـر  هآی
 ظـاهریش  شـوکت  و عـزت ) ص( خدا رسول زمان در هرقدر اسالم اینکه اول: دارد داللت
 کـاهش  بـه  رو مسـلمین  عامـه  اخالقـى  فضـائل  و ایمان درجه و روحى قواى شد مى بیشتر

ـ تأکع) نیز به آن (ي مختلف امام علی ها خطبه. در )164 :9 ج المیزان، ترجمه( گذاشت مى  دی
ي تقوا بر قلبش بپوشاند کارهاي او آشکار شود و در کـارش پیـروز    جامه: کسی که اند داشته

  ).177: 132خطبه ( دیشماري تقوا فرصت را غنیمت ها بهرهگردد. پس در به دست آوردن 
  
  ارتباطات اخالقی 4.5

 هیچ دین از غیر چون ؛باشد یمدین، عاملی براي نشر فضایل اخالقی و عدالت در جامعه 
 نکـرده  دعـوت  صالح و عدالت و فاضله اخالق و ایمان داشتن به را بشر دیگرى عامل

انسان را به رعایت اخالق و انصاف در برخورد ). قرآن همواره 226 :2 ج المیزان، ترجمه(
 و««با یکدیگر سفارش نموده و سعادتش را در گرو رعایت اخالق نیک دانسـته اسـت.   

) 35اسراء، (» »تَأْوِیلًا أَحسنُ و خَیرٌ ذلک الْمستَقیمِ بِالْقسطاسِ زِنُوا و کلْتُم إِذا الْکَیلَ أَوفُوا
رعایت اخالق در جامعه و فرهنگ سـازي بـراي رعایـت     ).125 :13 ج المیزان، ترجمه(

رعایت اخالق یا عدم رعایت آن سعادت یا شـقاوت   قطعاًبوده و  ساز جامعهاخالقیات، 
). امـام علـی (ع) نیـز در ایـن     225: 2 ج المیزان، ترجمهانسان را در پی خواهد داشت (

ي فرهنگ نیک خلقی و حفظ احترام متقابل  اشاعهو معتقد به  اند داشتهي ا ژهیو موردتوجه
: انـد  بـوده ي رسول اکرم دانسته و خود نیز بر تذکر آن مقیـد   رهیسچنانکه آن را  اند بوده

که  داد یممن فرمان  به و فرمود یمبرایم آشکار  راي از اخالق نیکو ا تازهي  نشانه هرروز«
  ).285: 192خطبه (» به او اقتدا نمایم

  
  رکت گراییمشورت و مشا 5.5

 در اسـت  ممکـن  بـاز  باشـد  داشـته  درایـت  و عقـل  و استعداد و هوش هم هراندازه انسان
 آن مشـتقات  بـا (مشـورت)   واژه این کریم، قرآن در .باشد خطا دچار خود يها يریگ میتصم
 فَتَوکَّلْ عزَمت فَإِذا الْأَمرِ فی شاوِرهم و لَهم استَغْفرْ و عنْهم فَاعف - 1 :است شده ذکر بار سه

 آمـرزش  طلـب  ها آن به و درگذر ها آن از) 159 :عمران آل( الْمتَوکِّلینَ یحب اللَّه إِنَّ اللَّه علَى
 خـدا  همانـا . کن توکل خدا بر پس گرفتى تصمیم چون و نما مشورت کار در ها آن با و کن

 بـه  احتـرام  بـراى  ولـى  نداشـت  مشورت به نیازى ایشان البته .دارد دوست را کنندگان توکل
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 میـان  در کـردن  مشورت اینکه هم و بود کار این به مأمور ها آن به دادن شخصیت و دیگران
 :2 ج کـوثر، ( کنند مشورت یکدیگر با مسلمانان و شود مطرح سنت یک صورت به مسلمانان

 آنـان  کـار  یعنـى  .»بیـنَهم   شُـورى  أَمرُهم و: «دیفرما یم 37 آیه شورى،: سوره در نیز و ؛)286
یـا   .)54و  53: 3 ج آسـان،  تفسیر( شود یم انجام مشورت و شورا با) واقعى مسلمانان یعنى(

 ):الْـأَمرِ  فـی  شـاوِرهم  و: (کنـد  یمیی دیگر براي رشد فکري جامعه به امر مشورت امر درجا
 در کـه  دهد مى دستور آنان روحى و فکرى حیات تجدید و ها آن شخصیت کردن زنده براى
 بـراى  آن در کـه  اثـرى ، زیـرا  بخـواه  را هـا  آن نظـر  و راى و کن مشورت مسلمانان با کارها

ـ ا همـه  از دارد وجود ها آن شخصیت بردن باال و اجتماع و فرد پرورش  اسـت  بـاالتر  هـا  نی
ي دارند: همانـا تـو   ا ژهیو موردنظرامام علی (ع) نیز در این  .)143 و 142: 3 ج نمونه، تفسیر(

و سرکشـی و غـرور گناهکـاران را     رمیگ یمکمک  ها آناز کسانی هستی که در یاري دین از 
  ).397: 46نامه ( کوبم یمدرهم 
  
  فضیلت اجتماعی 6.5

یی بوده و هسـت کـه در   ها ارزشي افراد نزد خداوند بر اساس وبرترهمواره مالك فضیلت 
ن باید سعی در تعالی روح خود داشته باشد و از ایـن  است. لذا انسا شده نهینهادوجود آدمی 

بینـی و   ظـاهر  بـه طریق فضایل را تحصیل نماید. این در حالی بوده است که از ابتـدا مـردم   
 نوح؛ اند پرداختهو پیامبران نیز به مبارزه با این تفکر  اند نمودهقضاوت بر مبناي مادیات عمل 

 تَـزْدرِي  للَّـذینَ  أَقُـولُ  ال و: گفـت  ایشان به خطاب و برخاسته فکر طرز این با مبارزه به) ع(
نُکُمیلَنْ أَع مهیؤْتی راً اللَّهنظـر  در و آورده ایمان من به که ضعیف طبقه به من - ) 31(هود، خَی 

 آنگـاه  .»داد نخواهـد  آنـان  به خیرى هیچ خدا که گویم نمى هرگز آیند مى حقیر و خوار شما
 أَعلَـم  اللَّه: فرمود کند، متذکر اعتقادشان بطالن به و اشتباهشان به را کافر سران اینکه منظور به

 ییهـا  ارزش ضـد  یـا  و هـا  ارزش چـه  آنان يها دل در که داند مى بهتر خدا - أَنْفُسهِم فی بِما
فضـایل و صـاحبان    مـورد  درنیـز   البالغـه  نهج در). 319 :10 ج المیزان، ترجمه( دارد وجود

ص) جایگـاه اسـرار خداونـدي و پناهگـاه     ( امبریـ پحقیقی فضیلت چنین آمده است: عترت 
ي آسـمانی و  هـا  کتـاب فرمان الهی و مخزن علم خدا و مرجـع احکـام اسـالمی و نگهبـان     

دیـن را راسـت    دهیخم پشتع) ( تیب اهل لهیوس بهي همیشه استوار دین خدایند. خدا ها کوه
 ها لتیفض). پاداش سبقت در 29: 2خطبه (اضطراب آن را از میان برداشت  نمود و لرزش و
  ).63: 37خطبه (بیابد  من درعیبی  توانست ینمرا بردم و کسی 
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  يساالر ستهیشا 7.5
ي الزم بـراي اجـراي   هـا  نـه یزمي و انتخاب افراد اصلح براي تصدي امـور، از  ساالر ستهیشا

این مهم باید همـواره مـدنظر بـوده و از تصـدي امـور       .رود یمعدالت و تحقق آن به شمار 
توسط افراد ناالیق که خسارات براي جامعه در پی خواهد داشت ممانعت به عمـل آورد. در  

ي پرداخته اسـت: خداونـد در سـوره    ساالر ستهیشاقرآن کریم نیز با حساسیت خاصی به امر 
 از صـفت  چنـد  بیـان  ضـمن  استثنا یک صورت به شایسته يها انسان اوصاف ذکر بهمعارج 
 کـه  نمـازگزارانى  همان  ).الْمصلِّینَ إِلَّا» (نمازگزاران مگر  :گوید مى پرداخته، برجسته اوصاف
 ویژگـى  نخسـتین  ایـن  ).دائمـونَ  صالتهِم  على هم الَّذینَ«(بخشند مى تداوم را خود نمازهاى

 حـق  اموالشـان  در کـه  کسـانى :«افزایـد  مـى  پرداخته ها آن ویژگى دومین بهسپس  هاست، آن
 للسـائلِ » (محرومان و تقاضاکنندگان براى« ).معلُوم حقٌّ أَموالهِم فی الَّذینَ و» (است معلومى

رُومِ وحخلق با را پیوندشان هم و کنند مى حفظ خالق با را ارتباطشان هم بیترت نیا به و )الْم 
ـ امام  .)30 :25 ج نمونه، تفسیر( خدا ي رهبـر نظـرات   هـا  یسـتگ یشا مـورد  درع) نیـز  ( یعل
و  هـا  متیغنی دارند: همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل، بر ناموس و مال و تأمل قابل

نادان نیز لیاقت رهبـري نـدارد تـا بـا نـادانی خـود        و ؛احکام مسلمین والیت و رهبري یابد
رهبر مردم باشد که با ستم حق مـردم   تواند ینمنیز مسلمانان را به گمراهی کشاند و ستمکار 

  ).175: 131خطبه (را قصب و عطاهاي آنان را قطع کند 
  
  شفافیت 8.5

شفافیت و علنی کردن حقایق در جامعه سبب ایجاد یک دیدگاه واقع بینانه از امور در مـردم  
، در جامعه اسالمی حـق تمـام مـردم    دینما یمو آنان را نسبت به وضع موجود آگاه  شود یم

بـه امـر    کامالًاز سوره بقره  160و  159است که از حقایق آگاه باشند. در قرآن کریم دو آیه؛ 
مفصـل بـه آن    صـورت  بـه اسـت کـه در ادامـه     شده دادهکتمان حق و نهی از آن اختصاص 

 فـی  للنَّاسِ بینَّاه ما بعد منْ  الْهدى و بیناتالْ منَ أَنْزَلْنا ما یکْتُمونَ الَّذینَ إِنَّ. « شود یمپرداخته 
 بینُـوا  و أَصـلَحوا  و تـابوا  الَّذینَ إِالَّ) 159بقره، ( الالَّعنُونَ یلْعنُهم و اللَّه یلْعنُهم أُولئک الْکتابِ
کفَأُولئ أَتُوب هِملَیع أَنَا و ابالتَّو یم160بقره، ( »الرَّح(  
 کتـاب  در بعدازآنکـه  ایم کرده نازل که را هدایتى وسیله و روشن لیدال که کسانى - 159

 نیـز  کننـدگان  لعـن  همه و کند مى لعنت را ها آن خدا کنند، مى کتمان ساختیم بیان مردم براى
  .نمایند مى لعن را ها آن
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 اصـالح ) نیـک  اعمال با را خود بد اعمال( و کردند بازگشت و توبه که ها آن مگر - 160
 مـن  کـه  پـذیرم  مـى  را ها آن توبه من که ساختند آشکار بودند کرده کتمان را آنچه و نمودند
 حتـى  زد،یانگ یبرم را حق طرفداران همه خشم که است عملى "حق کتمان".رحیمم و تواب

 بـه  شـود  مـى  حق کتمان مصداق کرد، افشاگرى و گفت سخن باید که ییدرجا سکوت گاه
 تفسـیر ( نیسـت  سؤال به مشروط مردم، ابتالى مورد مسائل در حقایق کردن افشا دیگر تعبیر

امـانتی نـزد    مثابـه  بـه ). امام علی (ع) شفافیت و آشکارسازي حق را 550و  549: 1 ج نمونه،
کـه   کـس  آن که باید ادا گردد: یکی دیگر از وظایف الهی، اداي امانـت اسـت.   دانند یمافراد 
  ).300 و 199:299خطبه ( استرا نپردازد زیانکار  ها امانت
 

  ایثار و فداکاري 9.5
در جامعه اسالمی نسبت به یکدیگر اسـت و در قـرآن کـریم نیـز      مؤمناني ها نشانهانفاق از 

 در«). 227: 1 ج القـرآن،  تفسـیر  فی البیان أطیب( استي مستقیم شده ها اشارهبه آن  کرات به
 ال و اللَّـه  سبِیلِ فی أَنْفقُوا و( »نیفکنید هالکت به خود دست به را خود و کنید انفاق خدا راه

 کـه  کنیـد  نیکى: «فرماید مى داده، نیکوکارى به دستور آیه آخر در ).التَّهلُکَۀِ إِلَى بِأَیدیکُم تُلْقُوا
 بیـانگر  آیـه  ایـن  ).الْمحسنینَ یحب اللَّه إِنَّ أَحسنُوا و( »دارد مى دوست را نیکوکاران خداوند

 مفاسـد  از ها جامعه نجات سبب یطورکل به انفاق که این است اجتماعى و کلى حقیقت یک
 دسـت  در هـا  ثـروت  و شـود  سـپرده  فراموشى به انفاق مسئله که یهنگام زیرا است، کشنده

 دیـرى  باشـد  داشته وجود بینوا و محروم اکثریتى آنان برابر در و گردد جمع معدود گروهى
 ثروتمنـدان  اموال و نفوس که آید، مى وجوده ب جامعه در عظیمى انفجار که گذشت نخواهد

 بـه  باشد مفید محرومان حال به که آن از قبل انفاق، بنابراین سوخت، خواهد آن آتش در هم
 السـالم  علیـه  علـى  مؤمنـان  امیر .است ثروت حافظ ثروت تعدیل زیرا است، ثروتمندان نفع
 دادن بـا  را خـویش  امـوال : «بالزّکـاة  امـوالکم  حصـنوا : فرماید مى قصارش کلمات از یکیدر

  ).177: 1 ج نمونه، تفسیر برگزیده( »کنید حفظ زکات
  

  ي و پیشنهادهاریگ جهینت. 6
، شـود  یمـ در بـین علـوم مختلـف شـناخته      ساز جامعهبعد انسان و  عنوان بهعلوم انسانی که 

ي از علـوم  ریـ گ بهـره بـا   نیچنـ  هـم . گردد یمیک مبناي مهم در آموزش عالی تلقی  عنوان به
ایرانی در این عرصه به کمال و - امیدوار بود با تکیه بر مبانی و اصول اسالمی توان یمانسانی 
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و رفع مشکالت موجود از سوي دیگـر برسـیم؛    سو کي اجتماعی از یها نهیزمشکوفایی در 
بعد معنـوي جامعـه، در    خصوصاًمیت و اثرگذاري بر امور مختلف این درجه از اه رغم یعل

نیـز   ها آنغربی بوده که  پردازان هینظري از نظریات و اندیشه ا ترجمه صرفاًایران علوم انسانی 
زمان نیز بـا تغییـر    درگذرکه  اند نمودهآنچه متناسب با شرایط جوامع خود بوده است تدوین 

ي جـدي  هـا  يبـازنگر نیازهـاي جدیـد باشـند و نیازمنـد     پاسـخگوي   توانند ینممقتضیات، 
 کـه ی اسـت  حـال  درو این امر خود، ضعفی بزرگ براي جامعه اسالمی است. این  باشند یم

ي غنی هستند که تنها کالم نـورانی قـرآن بـراي اداره جامعـه     ا اندازه بهمبانی دینی و اسالمی 
ي ازنظریـات محـدود و   ریـ گ بهـره و نیـازي بـه    کند یماسالمی در هر عصر و زمانی کفایت 

نیست. لذا از ضروریات جامعـه   اند نمودهتدوین  ها یغربدر دوران مختلف که  میتعم رقابلیغ
اسالمی امروز است تا با نظام سازي صحیح و دقیق از منابع قرآنی، کشور را در ایـن زمینـه   

 جهـاد گسـترده و   پـژوهش نماییم. این امر مهم محقق نخواهد شد مگر بـا تحقیـق و    ازین یب
از مبانی دینی در این حـوزه. از   ها آني مدنظر اسالم و استخراج ها مؤلفهجهت کشف  گونه

 کسـب  جهـت  یاجتمـاع  حـوزه  گـرفتن  نظر در با یاسالم يساز نظام به قیتحق نیاسویی 
 و يریکـارگ  بـه  قیـ طر از تـا  است بوده یوح کالم مدنظر اجتماع ي حوزه در که ییها مؤلفه
 لـذا . اسـت  گرفته صورت نمود مرتفع را یاجتماع مشکالت بتوان ها مؤلفه آن نمودن نهینهاد

ایـن پـژوهش    .است بوده اجتماع ي حوزه بر شده کسب يها مؤلفه و قیتحق دیتأک تیمحور
بایـد بـا تحقیقـات و     قطعـاً سرآغازي براي این راه طوالنی و مهـم قلمـداد شـده و     عنوان به

  تکمیل گردد. نظران صاحبي ها يپرداز هینظر
  :که شود یم شنهادیپ قیتحق نیا يها افتهی به توجه با
ي معیوب و ناکارآمد فعلـی  ها نظامکشور در اصالح و بازتعریف  مبرم ازین. با توجه به 1

ي مختلـف، مطالعـات و   هـا  بخـش در حوزه علوم انسانی، سایر پژوهشگران و محققـان در  
نـد و در تکمیـل نظـام سـازي اسـالمی      ي عمیقی در این خصوص را شروع نمایها پژوهش
  بکوشند.

ي جدیـد در  ا رشته. با توجه به اهمیت نظام سازي اسالمی نیاز است در جهت تعریف 2
  علوم انسانی مرتبط با هر بخش از آن تالش شود.

ي ناکارآمد موجود باید به یک خواسـت عمـومی   ها هیرو. نظام سازي اسالمی و تغییر 3
گسترده و تخصصی به  صورت بهیی که ها فصلنامهد و مجالت و در جامعه علمی تبدیل گرد
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تصـویب شـوند تـا در یـک حرکـت       ورزنـد  یمـ پذیرش مقاالتی در این خصوص مبادرت 
  منسجم نظام سازي اسالمی طراحی و تکمیل شود.

ي آن بـه شـرح    نمونهیی نیز وجود داشت که چند ها تیمحدودبراي انجام این پژوهش 
  :باشد یمزیر 

ادبیات کافی و گسترده در خصـوص نظـام سـازي بـه دلیـل عـدم مبـادرت بـه          نبود .1
  ي جدي در این حوزه.ها پژوهش

ـ تأکي دیگر محققان به دلیل تنها بسنده کردن بـه  ها پژوهش. عدم دسترسی به نتایج 2  دی
  ي گذشته.ها پژوهشبر لزوم امر نظام سازي اسالمی در 

ي اکتشـافی  هـا  پژوهشکشور براي انجام  . نبود اراده و تالش منسجم در جامعه علمی3
قناعت کردن به تائید اینکـه وضـعیت موجـود،     صرفاً وي ناکارآمد فعلی ها هیروجهت تغییر 

  وضعیتی ایده آل در جامعه اسالمی نیست و باید تغییر نماید.
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