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فوالدوند از قرآن)


ب

مقدمه
با یاری خداوند متعال دومین مطالعات میان رشته ای قرآن کریم در دهتم استفندماه ستال  1396بتا همکتاری پژوهشتکده
آموزش باز و از دور دانشگاه پیام نور و انجمن زبان شناستی ایتران و انجمتن ایرانتی مطالعتات قرانتی و فرهنتگ استالمی
برگزار شد .این همایش تالش کرد با همکاری همه اندیشمندان و پژوهشتگران کشتور ،محیطتی را بترای عرضته آخترین
پیشرفتهای پژوهشی و فنّاورانه در زمینه تمام جنبه های مطالعات قرآنی و حوزه های مرتبط فراهم کند.
هدف از برگزاری این همایش ،ایجتاد فرصتتی استت بترای محققتان ،استتادان و دانشتجویان دوره هتای تحصتیالت
تکمیلی تا با تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن تجارب ،ایده های جدید و نتایج تحقیقات خود در تمام جنبه های مطالعتات
قرآنی و حوزه های مرتبط ،یافته هتای نتوین ختود را ارائته کننتد و بته بحتث در متورد راهبردهتای گستترش پژوهشتهای
دانشگاهی در این حوزه بپردازند .در این همایش متخصصین حوزه های مرتبط ،بته ارائته دستتاوردهای پتژوهش ختود بتا
خواهند پرداخته و گزارشی از آخرین یافته های خود را در تمامی حتوزه هتای مترتبط بتا مطالعتات میتان رشتته ای قترآن
کریم ارائه کرده اند.
برنامه همایش شامل ارائه سخنرانان مدعو و نویسندگان مقاالت برگزیتده بتر پایته داوری کمیتته علمتی بتوده استت.
مقاالت ارسالی حاصل پژوهش نویسنده/نویسندگان مقاله بوده و قتبال در هتی مجلته ای بته چتا نرستیده و یتا در هتی
رویداد علمی دیگری ارائه نشده اند .مقالته هتای ارستالی بته دبیرخانته همتایش داوری شتده و براستا

اصتالت علمتی و

محتوایی مورد بررسی قرار گرفته اند .تمامی مقاالت برگزیده پس از ثبت نام و ارائه در همایش ،در "ویتژه نامته فصتلنامه
های علمی – پژوهشی" به چا خواهند رسید .ضمناً زبان رسمی این همایش فارسی ،انگلیسی و عربی بوده است.
محور های اصلی همایش
.1قرآنکریمومطالعاتآموزشازدور



.2قرآنکریمومطالعاتزبانشناختی



.3قرآنکریمومطالعاتتعلیموتربیت



.4قرآنکریمومطالعاتروانشناختی



.5قرآنکریمومطالعاتمدیریت  
.6قرآنکریمومطالعاتحقوقی  
.7قرآنکریمومطالعاتادبیوبالغی



.8قرآنکریمومطالعاتتاریخوجامعه 
دکتر بهمن زندی
دبیر همایش


ت

دومین همایش مطالعات میان رشته ای قران کریم
عنوان مقاله :بررسی واژه «حزن» از منظر قرآن کریم و روانشناسی
نام و نام خانوادگي :مریم بزرگي
گروه :الهیات و معارف اسالمي
ایمیلmbozorgee24@gmail.com :

دانشگاه:پیام نورتهران-لواسانات

چکیده:

حزن و غم واکنشی طبیعی به ضایعات هیجانی ،ذهنی،
اجتماعی ،جسمی وروحی می باشد وهمه افراد در طول زندگی
خویش،در زمانهای خاصی آن را تجربه کرده اند.غم بیماری
نیست ولی می تواند به بیماری تبدیل شود.هنگامی که فردی
احساس غم وناراحتی می کند،سطح مواد شیمیایی مغز افزایش
می یابد و این امر باعث ایجاد پریشانی در وی می گردد.هدف از
انجام این مقاله بررسی ویژگیهای معنایی،منشأ،عوامل
ایجادکننده،آثارو عوامل رفع حزن وغم از منظر قرآن کریم وعلم
روانشناسی می باشد ودر این زمینه به نتایج مطلوبی رسیده
است.در این مطالعه روشن می گردد وجود حزن وغم درقرآن
وعلم روانشناسی به اثبات رسیده وهردو منبع جهت برطرف
کردن ودرمان آن راهکارهایی را ارائه نموده اند .حزن وغم می
تواند علل مادی یا معنوی داشته باشد.قرآن کریم خاطر نشان
POMCهرگونه معالجه ،رفع نگرانی NPY
وتأثیردارویی ،تنها با اراده
می سازد
ومشیت الهی موثر واقع می شودوتنها یاد خداست که مایه
آرامش دلهاست .در حالیکه علم روانشناسی با کمک یافته های
علمی،تحقیقی وتجربی سعی در درمان حزن وغم دارد.نتایج
مطالعات نشان می دهد دردرمان و برخورد باحزن وغم نمی
توان تنها به اطالعات روانشناسی اکتفا نمودوآنچه در تعالیم
اسالمی به ویژه قرآن کریم آمده است نادیده گرفت .شفای تمام
دردهادرقرآن است.علم روانشناسی درکنارقرآن کریم وتلفیق با
آن،ایمان واقعی به خداوندوقدرت بی انتهایش ورهنمودهای
معصومین (ع)تکمیل می گردد.قرآن خداوند را به عنوان منشأ
علم روانشناسی
در
حالیکه
نمایددر
می
معرفی
وغم
حزن
رفع
NPY
POM
تنها به جنبه های روانی ،دارودرمانی و استمداد از راهنمایی
های C
متخصصان توجه می شود.

مقدمه ،بیان مسئله ،مباني نظری و پیشینه:
تمام هیجانات موجود در انسان ها ،الزمه زندگی انسانی است.
غم ،حزن  ،اندوه ،ترس ،خشم ،تنفر ،محبت و ...برای سازش
با محیط و صیانت ذات نوع بشر ،ضروری به نظر می رسد و از
رفتارهای بهنجار محسوب می شود؛ اما گاهی همین هیجانات
مفید ،در مسیر یک هیجان نابهنجار قرار می گیرند.
خداوند در آیات الهی ازمسلمانان ودر رأس آن ها پیامبر عظیم
الشأن اسالم می خواهد حزن و اندوهی به خود راه ندهند
چراکه اندوه از امور مربوط به شیطان ،منافقین ،کفار و
مشرکین است .انسان مؤمن الزم است با سکینه وآرامش روانی
به آینده درخشان با مسرّت بنگرد.
هیچ یک از روان شناسان ،غم و اندوه را یک هیجان مضر و
غیرالزم ندانسته اند؛ گرچه آن را آزارنده ترین هیجان نامیده
اند .حزن واندوه یک بیماری نیست اما اگر به درازا بکشد
تبدیل به افسردگی می شود.
این مقاله دردوبخش حزن وغم را موردمطالعه قرارداده
شناسی،منشأ،عوامل
مفهوم
نخست
است.دربخش
ایجاد،آثار،عوامل رفع ودرمان،عوامل مصونیت ومصونیت
یافتگان از حزن وغم ازمنظر قرآن بررسی می شود.در بخش
دوم عوامل ایجاد،آثارو راههای رفع حزن وغم از منظر
روانشناسی بررسی می شودونتایج مطلوبی حاصل شده است.

اهداف

-1بررسی چیستتی حتزن ازمنظتر قترآن
وروانشناسی
-2آیا حزن وغم یک بیماری است؟
-3بررسی منشأ،عوامل ایجادکننتده وآثتار
حزن وغم
-4بررسی عوامل رفع ودرمان حزن وغم
-5آیا علم روانشناسی به تنهایی در درمان
حزن وغم موفق است؟

روش شناسي
 -1برای نگارش این مقاله از قرآن کریم
وکتب روانشناسی بهره گرفته شده است.
-2استفاده از قرآن بعنوان بهترین مرجع
برای تصدیق صحت و سقم اطالعات
-3استفاده از منابع کتابخانه ای (کتب و
مجالت تخصصی)
-4استفاده از شبکه اطالع رسانی
جهانی( (Internetجهت کسب اطالعات روز
-5استفاده از نقطه نظرات اندیشمندان وکتب
مرتبط با موضوع مقاله
-6استفاده از سیره معصومین(ع)
 -7روش مورد استفاده در این تحقیق،
تحلیل محتوائی است

بحث و نتیجه گیری (جداول و نمودارها)
بامطالعه انجام شده درقرآن وروانشناسی ،وجود حزن وغم به اثبات رسیده
وموارد زیر استنتاج شده است:
-1غم وحزن به دو دسته معنوی ومادی تقسیم می شوند.
-2حزن معنوی خود به دو دسته حزن معنوی ستوده وحزن معنتوی نکوهیتده
تقسیم می شود.
-3حزن معنوی ستوده در دل مومن ایجاد می شود .
-4حزن معنوی نکوهیده فراموشی یاد وحضور خدا وقدرت ،اراده ومشتیت او در
امور است.این حزن در دل اانسانهای گمراه ودرپی دلدادگی به دنیا ومتعلقتاتش
ایجاد می شود.
-5حزن مادی به سبب علل واسباب مادی ماننداز دست دادن عزیزان وچیزهای
مورد عالقه ،بیماری،تنهایی ،شکست هاو..رخ می دهد.
-6قرآن به ما یادآوری می کند اگر انسان ایمان،اصالح نفس،پیروی از معصومین
(ع)وکالم وحی راسرلوحه زندگی خویش قرار دهدبه مرحله ایمان کامتل صتعود
می کندودیگر هیچ غم وحزنی در وجود اورسوخ نخواهد کرد.
-7در علتتم روانشناستتی تنهتتا بتته جنبتته هتتای روانی،دارودرمتتانی واستتتمداد از
راهنمایی های متخصصان این رشته توجه متی شتود در حالیکته قترآن بعتد از
ارشاد وراهنمایی ،انسانها رامتوجه ذات الیزال الهتی وقتدرت بتی انتهتای اومتی
نمایدوخداوندرا به عنوان منشأ رفع حزن معرفی می نمایتد«:قُتل اللَّته ینججيتیکُم
مِنْها وَ مِنْ کُلِّ کجرْبٍ ( ....انعام »)64 /
-8قرآن بیان می داردهرگونه معالجه،رفع نگرانی وتأثیر دارویی،تنهابااراده الهتی
موثرواقتتع متتی شتتودوتنها یادخداستتت کتته مایتته آرامتتش دلهاستتت« :جاال
بذِکراهلل تجطمَئِنج القُلوب ».قرآن ام الکتاب است وشفای تمتام دردهتا درآن متی
باشد.
-9در قرآن دو نوع حزن ممدوح ومذموم مشاهده می شود،درروانشناسی همیشه
به غم وحزن ازجنبه منفی نگریسته میشود.
-10تدبر در قرآن مارابه سر چشمه هستی یعنی وجودرب العالمین رهنمون می
سازدودر علم روانشناسی با کمک یافته های علمی،تحقیقتی وتجربتی ستعی در
درمان غم وحزن می شود.
بنابراین دردرمان و برخورد باغم وحزن نمی توان فقط به اطالعتات روانشناستی
اکتفا کردوآنچه در تعتالیم استالمی بتویژه قترآن کتریم آمتده استت را نادیتده
گرفت.علم روانشناسی در کنار قرآن وتلفیق باآن،ایمان واقعی به خداوندوقدرت
بی پایان او و رهنمودهای معصومین (ع)تکمیل می گردد.

منابع و مآخذ:

قرآن کریم-نهج البالغه-لسان العرب-روض الجنان فی تفسیر القرآن-تفسیرکوثر-روانشناسی مرضی تحولی-انوارالعرفان فی
تفسیرالقرآن-فرهنگ لغت دهخدا-مفردات الفاظ قرآن-تفسیر قرآن مهر-انگیزش وهیجان-سایت دکترسالمت-تفسیرعلیین-
پرتوی ازقرآن-ترجمه تفسیر المیزان-ترجمه تفسیرجوامع الجامع-قاموس قرآن-فرهنگ لغت معین-ترجمه تفسیر کاشف-
فرهنگ قرآن
-Griffin ,T (2017) How to overcome sadness? www.wikihow.com/Aug 8,2017
-Journal of Wikipedia (2017) ,sadness/on
line/www.wikipedia.org/wiki/sadness/october26,2017
-Leland R ,Beaumont , Emotional
competency/www.emotionalcompetency.com/sadness/2009
-Whelon ,C (2016),Sadness and depressionline/www.healthline.comsadness/November14,2016
-Henderson , J (2017).what are the causes of sadness?/on line/www.livestrong.com/Aug
14,2017

دومين همایش مطالعات ميان رشته اي قران کریم
عنوان مقاله :شيوه هاي فردي و حکومتیِ مدیریت فرهنگی جامعه از منظر قرآن و سنت معصومين
نام و نام خانوادگي :نرگس دستيار
دانشگاه :پيام نور تهران جنوب
گروه :علوم تربيتي
ایميلnttdst8278@gmail.com :
چکيده

هدف این پژوهش آشنا شدن با شیوه های مدیریت فرهنگی
پیامبر اکرم به عنوان یک مدیر کارآمد و موفق است .به
عبارت دیگر میتوان گفت دغدغه اصلی امروز جامعه
اسالمی مسئله فرهنگ و اجرای فرهنگ ناب اسالمی در
سطح جامعه است لذا معرفی یک الگوی مدیریتی منحصر
به فرد ضروری مینماید؛ چرا که با تحلیل سیره مدیریتی
ایشان از ورود فرهنگهای صادراتی و مخرب به جامعه
جلوگیری میشود .به هر حال آشنایی با بحث مدیریت
پیامبر خصوصاً در زمینه فرهنگی به افراد کمک میکند تا به
مطالعه بیشتر و دقیقتر در مورد شخصیت آن حضرت
بپردازند و نسبت به این موضوع حساستر شوند .عرصه های
فردی و حکومتی فرهنگی در سنت نبوی و قرآن کریم در
NPY
POMC
این پژوهش مورد مطالعه واقع گردید که مهمترین عرصه
های فردی عبارتند از بیان صدق و راستین با مردم ،منش و
شخصیت ،صداقت ،صبر و مدارا در برابر نامالیمات ،استفاده
از منطق و استدالل در تبیین معارف اسالمی و پاسخ به
شبهات و سواالت مردم .همچنین مهمترین شیوه های رفتار
حکومتی رسول اکرم که بر اساس قرآن کریم صورت گرفته
است عبارتند از برخورد قاطع با منافقان و دشمنان اسالم،
مبارزه با عقاید خرافی ،مبارزه با جنگ های روانی ،پایبندی
به قانون و طرح مشترکات میان ادیان آسمانی.
POM
 NPYاسالم ،شیوه
کلیدی :قرآن ،سنت نبوی ،فرهنگ،
کلمات

حکومتی ،شیوه رفتار فرد
رفتار C

مقدمه ،بيان مسئله ،مباني نظري و پيشينه

از جمله مسائل مهم و شایان توجه در روش مدیریتی
پیامبر اکرم ،وضع شعائر دینی و ابداع نهادها و نمادهایی
بوده است که تا زمان آغاز عصر دعوت ایشان رواج
نداشت و این رسانه سازی نقشی مؤثر و مهم در
یادآوری معارف دینی و یا تبلیغ و یا فراخوان برای
انجام یک آیین دینی به همراه داشته است که از جمله
آنها میتوان به مسجد ،نماز ،نماز جمعه ،اذان ،اقامه،
منبر ،کتابت و نویسندگی اشاره کرد( .الویری،1383 ،
ص 53؛ مطهری 1385 ،ف ص  )234در ادامه طی دو
مبحث شیوه های رفتار فردی و شیوه های رفتار
حکومتی پیامبر اکرم بر اساس قرآن مورد مطالعه و
بررسی واقع می گردد.
پژوهش حاضر تالش خواهد نمود تا با مطالعه آیات و
روایات موجود به بررسی شیوه های فردی و حکومتی
مدیریت فرهتگی جامعه از متظر قرآن و سنت معصومین
بپردازد .پژوهش حاضر تالش خواهد نمود تا با شیوه
تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر
به هدف فوق دست یابد.
شیوه رفتار فردی
منظور از شیوه رفتارفردی ،روش و شیوهای است که در
آن فرد به تنهایی قادر به انجام آن است .در این شیوه
سعی بر آن است تا اهداف مورد نظر با اقدامات و اعمال
شخصی وفردی به دست آید به این دلیل که در این
شیوهها اگر به صورت فردی اقدام شود نتیجه آن بهتر و
کارآمدتر خواهد بود .بنابراین شیوههای فردی میتواند
یک نوع الگو برای تک تک افراد باشد و هر فرد
میتواند شخصاً آن را در زندگی روزمره به کار گیرد.

بحث و نتيجه گيري (جداول و نمودارها)

اهداف
با آیات و روایات موجود،
ارتباط شیوه های فردی و
حکومتی مدیریت فرهنگی
جامعه از منظر قرآن و سنت
معصومین بررسی می گردد.

روش شناسي

با مطالعه آیات و روایات
موجود به بررسی شیوه های
فردی و حکومتی مدیریت
فرهنگی جامعه از متظر
قرآن و سنت معصومین
بپردازد .پژوهش حاضر
تالش خواهد نمود تا با شیوه
تحلیلی توصیفی و با استفاده
از منابع کتابخانه ای معتبر
به اهداف دست یابد.

از جمله مسائل مهم و شایان توجه در روش مدیریتی
پیامبر اکرم ،وضع شعائر دینی و ابداع نهادها و
نمادهایی بوده است که تا زمان آغاز عصر دعوت
ایشان رواج نداشت و این رسانه سازی نقشی مؤثر و
مهم در یادآوری معارف دینی و یا تبلیغ و یا فراخوان
برای انجام یک آیین دینی به همراه داشته است که از
جمله آنها میتوان به مسجد ،نماز ،نماز جمعه ،اذان،
اقامه ،منبر ،کتابت و نویسندگی اشاره کرد .عرصه
های فردی و حکومتی فرهنگی در سنت نبوی و
قرآن کریم در این پژوهش مورد مطالعه واقع گردید
که مهمترین عرصه های فردی عبارتند از بیان صدق
و راستین با مردم ،منش و شخصیت ،صداقت ،صبر و
مدارا در برابر نامالیمات ،استفاده از منطق و استدالل
در تبیین معارف اسالمی و پاسخ به شبهات و سواالت
مردم .همچنین مهمترین شیوه های رفتار حکومتی
رسول اکرم که بر اساس قرآن کریم صورت گرفته
است عبارتند از برخورد قاطع با منافقان و دشمنان
اسالم ،مبارزه با عقاید خرافی ،مبارزه با جنگ های
روانی ،پایبندی به قانون و طرح مشترکات میان ادیان
آسمانی.

منابع و مآخذ
ابن هشام ،عبدالملک ،السیره النبویه ،تحقیق و تعلیق :طه عبدالرؤوف ،ج  ،1مصر ،مکتبه االزهریه{ ،بی تا}.
الویری ،محسن ،شیوه های فرهنگی – ارتباطی پیامبر در عهد مکی ،فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق  ،7شماره  ،21بهار 1383
ش.
جعفریان ،رسول ،تاریخ سیاسی اسالم ،تهران ،مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی 1372 ،ش.
زرگری نژاد ،غالمحسین ،تاریخ صدر اسالم (عصر نبوت) ،چاپ سوم ،تهران ،سمت 1384 ،ش.
شهیدی ،سید جعفر ،تاریخ تحلیلی اسالم ،چاپ هشتم ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی 1367 ،ش.
طباطبایی ،محمد حسین ،آداب ،سنن و روش رفتارى پیامبر گرامى اسالم ،مترجم :حسین استادولى ،چاپ سوم ،تهران ،ناشر پیام
آزادى 1381 ،ش.
طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،چاپ سوم ،ج  ،3تهران ،ناصر خسرو 1372 ،ش.
عسقالنی ،ابن حجر ،اصابه ،ج  ،3چاپ اول ،بیروت ،دار الکتب العلمیة 1415 ،ق.
قطب الدین راوندى ،سعید بن هبة اهلل ،الخرائج و الجرائح ،ج  ،1چاپ اول ،قم ،مؤسسه امام مهدى عجل اهلل تعالی فرجه الشریف،
 1409ق.
قطب راوندى ،جلوههاى اعجاز معصومین ،مترجم غالم حسن محرمى ،چاپ دوم ،قم ،جامعه مدرسین 1378 ،ش.
مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،بحار االنوار ،ج  ،9چاپ دوم ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی 1403 ،ق.
مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار شهید مطهری ،تهران ،انتشارات صدرا 1385 ،ش.
معادیخواه ،عبد المجید ،تاریخ اسالم (عرصه دگراندیشی و گفتگو) ،چاپ اول ،تهران ،نشر ذره 1377 ،ش.
نصر ،صالح ،جنگ روانی ،ترجمه :محمود حقیقت کاشانی ،تهران ،انتشارات سروش 1380 ،ش.
واقدی ،محمد بن عمر ،مغازی ،چاپ سوم ،بیروت ،اعلمى 1409 ،ق.

دومين همایش مطالعات ميان رشته اي قران کریم
عنوان مقالن :بررسی ابعاد و تاثیرات میررر

فرهنگی در عامعن ا من ر قرآن و سن

معصومین

نام و نام خانوادگي :نرگس دستيار
دانشگاه:پيام نور تهران جنوب
گروه :علوم تربيتي
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بحث و نتيجه گيري (جداول و نمودارها)

چکيده
فررن به عنوان سیستم و نظامی متشکل از اجآا
(مانند :عقاید ،آدا و رسوم اجتماعی ،مواریث
ملی ،خصلت رای بومی ،قومی و میربی) است که
در طول تاریخ از شیوه زندگی مردم پدید میآید و
مدیریت نیآ به رربری و ردایت جامعه ،سازمان،
گروه و یا م موعهای به سمت ردف مطلو رشد
و کمال با به کارگیری عوامل و نیرورای مادی و
معنوی است.
آنیه پرداختن به این مقوله را الزم و ضروری
رای مختلف
 POMCحضور اسرم در عرصه
مینماید
NPY
مدیریت جهانی و رمینین لآوم معرفی واالترین
نمونه مدیریتی طول تاریخ یعنی پیامبر اسرم است.
بر این اساس تحقیق مورد نظر با استفاده از روا
تحلیلی -توصیفی و علومی رمیون علوم قرآن،
تفسیر ،حدیث ،تاریخ اسرم ،مدیریت و  ...به
صورت کتابخانهای و روا گردآوری فیش
برداری شده به سران ام خوارد رسید تا بتوان شیوه
مدیریت فررنگی پیامبر اسرم را معرفی نمود.

POM
C

NPY

اهداف
بررسی ابعاد و آثار مدیررر
فرهنگدددی عامعدددن ا من دددر
روارات و آرات

روش شناسي:

شیوه تحلیلی توصیفی و
بدددا اسددددفاده ا منددداب
کدابخانن ای و معدبر

مقدمه ،بيان مسئله ،مباني نظري و پيشينه
مطالعه تاریخ و تتبع در زندگی بشر ضرورت مدیریت را اثبات میکند زیرا از آغاز تا به امرروز در ررر ک را کره
چند نفر انسان به گرد یکدیگر جمع میشدند تا زندگی خود را بر اساس تعاون و رمکاری تکمیل نمایند نیاز بره
مدیریت در راس نیازرایشان قرار میگرفته است ودر نخستین گام و قبل از ررر چیرآ آگارانره و یرا بردون توجره
مدیریت محور و موضوع کلیه حرکترا میشده است (تقوی ،1380 ،ص .)46
مقوله مدیریت آنقدر ضروری است که قرآن و آمروزه ررای دیرن اسررم در مروارد گونراگون و بره شرکلررا و
شیوهرای مختلف ،به آن پرداخته است تا جامعه بشری را به این اصل اساسری متوجره سرازد .مطالعره در قررآن و
قصص آن ،سیره و سنت پیامبر و ائمه معصومین این معنا را بهتر روشن میکند.
از دیدگاه قرآن و روایات ،مدیریت نقش اول را در تغییر و تحوالت اجتماعی بر عهده دارد:
رسول اکرم فرمودند« :دو صنف رستند که رر گاه صالح باشند ،امت صالح خوارند برود و ررگراه فاسرد شروند،
امت فاسد خوارند شد .سؤال شد :یا رسول اهلل اینها چه کسانی رستند؟ فرمودنرد :علمرا و امیرران جامعره( ».ابرن
بابویه ،1362 ،ص )37
کسانی که رربری فکری مردم را بر عهده دارند و آنانی که مسئولیت اوضاع اجتماعی و مسائل اجرایی را پرییرا
شدهاند .این دو دسته نقش اول را در فساد یا اصرح جامعه ایفا میکنند .پس برای رر تغییر و تحولی ،بایرد روی
این دو دسته نیرو سرمایهگیاری کرد (نقی پورفر ،1382 ،ص .)21
در ذیل به برخی دیگر از آیات و روایات در این زمینه اشاره میشود و در صرورت لرآوم توضریح مختصرری در
مورد آنها داده میشود:
خداوند در آیه  30سوره بقره درباره خلقت انسان میفرماید:
«و زمانیکه پروردگار تو به مرئکه گفت :رر آینه در زمین خلیفهای قرار خوارم داد».
آیه فوق نشان میدرد که خداوند اولین انسان را که آفرید به عنوان جانشین و خلیفه خود در روی زمین قرار داد
تا به عنوان رربر و ح ت خدا انسانرا را به سوی کمال ،ردایت و رربری نماید.
باز در رمان سوره بقره آیه  124میفرماید:
«و آن زمان که خداوند ابراریم را به اموری آزمایش نمود و با سرافرازی از آزمایش بیرون آمد از جانب خداوند
به او گفته شدکه من تو را رربر و پیشوای مردم قرار میدرم .ابراریم گفت :آیا این پیشوایی به فرزندان مرن ررم
خوارد رسید فرمود :اگر دارای صرحیت باشند و گر نه امامت و مدیریت من به ستمگران نمیرسد».
در سوره انبیا آیه  73آمده است:
«ما آنها را پیشوایان رادی به امرخود مان قرار دادیم».
ن رمَرا قَرالَ الْفُقَهَرا وَ
ل یَرا رَسرو َل اللَر ِه َو مَر ْ
ت ُأ َّمتِری قِیر َ
ت ُأ َّمتِی َو ِإذَا َف َسدَا َفسَر َد ْ
ح ْ
ص َل َ
ص َلحَا َ
ن ُأ َّمتِی ِإذَا َ
ص ْنفَا ِن ِم ْ
« ِ
الْأُمَرَا ».
وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَرئِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَة
وَ إِذِ ابْتَلى إِبْرارِیمَ رَبُّه بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهنَ قالَ إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قالَ ال یَنالُ عَهْدِی الظَالِمِین
وَ جَعَلْنارمْ أَئِمَّةً یَهْدونَ بِأَمْرِنا

با توجه به اینکه پیامبر اکررم آخررین نماینرده خداونرد
برای دستیابی به سعادت و رستگاری بشرر اسرت .حرال
بهرهمندی از این شخصریت منحصرر بره فررد و دریرای
بیکران معرفرت در گررو شرناخت صرحیح آن اسرت.
اگرچه از مهمترین مقولهرای انسانی بحث از فررنر
و مدیریت آن در عرصهرای اجتماعی است اما تاکنون
الگویی جامع و بدون نقرص از اصرول و شاخصرهررای
آن ارائه نشده اسرت از طرفری پیرامبر اسررم بره عنروان
نمونه واالی الگوی بشری در تمرامی سرطوح فرردی و
اجتماعی بهترین شخصیت به منظور دستیابی به الگویی
جامع از شاخصه رای مدیرت فررنگی است .عروه برر
آن با توجه به این که امرروزه بیشرتر مشرکرت بشرر از
ضعف فررنگی نشأت مریگیررد و رمینرین کرمیرا
بودن منابع معتبر در این رابطه ،بهتر است از ایرن منظرر
به مدیریت پیامبر توجه بیشتری شود.
مدیریت فررنگی به عنروان شریوه و روا اداره کرردن
فررن اجتماعی از جمله مقولهررای بشرری در طرول
ترراریخ برروده کرره سررهم بسررآایی را در سررامان بخشرریدن
زیست انسانی دارد .در ایرن راسرتا پرشورش حاضرر بره
بررسی مردیریت فررنگری پیرامبر بره عنروان واالتررین
نمونررة مرردیریتی بشررری پرداخترره و بررا کمررك آیررات و
روایات و سریره زنردگانی ایشران سرعی در گرردآوری
اطرعات و ت آیه و تحلیل آنها داشته است.
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بحث و نتیجه گیری

چکیده
قرآن کريم به عنوان چراغ پر فروغ ،کاملترين برنامه و قوانين را براي سعادت بشر دارد در آيات نورانيش مکتب تعليم و تربيت اسالمي را به زيبائي
هرچه تمام ترسيم نموده است .مکتب تعليم و تربيت اسالمي به عنوان مکتبي ممتاز ،مستقل و با مباني و اصول مشخص پديدار گرديد که در اين
مکتب علم و دانش ،معلم و متعلم و مدرسه و مکتب خانه از جايگاه بسيار ارزشمند و رفيعي برخوردارند .هدف از بعثت پيامبران تعليم کتاب و حکمت
و پرورش و تصفيه روح از ناخا لصي ها معرفي شده است .در مکتب تعليم و تربيت اسالم فراگيري علم و دانش همراه با تهذيب و تربيت ديني هدف
رسالت نبوي شمرده شده و براي تحصيل علم نه محدوديت زماني دارد و نه مکاني و از نظر معلم ،حد ومرزي نمي شناسد چرا که علم و حکمت را
گمشده مومن مي داند که نزد هر کس بيابد آن را مي گيرد .نگارنده سعي دارد تعليم وتربيت را در قران ونهج البالغه مورد بررسي قرار دهد
کلید واژه :تعليم  ،تربيت ،قرآن ،نهج البالغه

اساس فرهنگ و معارف بشري خواندن ،نوشتن و سخن گفتن است و آنچه بشر را از ساير
موجودات ممتاز مي سازد همين سه مورد مي باشد و معلّم اين ها خداي عزّو جلّ است .پيامبران
و ائمه هم يادآورنده و متذّکرند و هم معلم ،يکي از اهداف عاليه در دعوت انبيا که سرلوحه کار
آن ها محسوب ميشود دعوت به خدا و تربيت مردم براي حرکت در مسير کمال معبود است..
رسالت انبيا براي پاکسازي انسانها و بازگرداندن طهارت فطري نخستين به آن هاست .کمال

مقدمه

انسان در نظام تعليم و تربيت اسالمي رسيدن به قرب الهي است  .اين هدف غايي به اهداف

تعليم و تربيت در اسالم با نزول اولين آيات وحي بر پيامبر اکرم (ص) آغاز شد .موضوع تعليم و تربيت (انسان) است و طراحي نظام صحيح و
جامعي براي تعليم وتربيت انسان ،تنها از ناحيه وحي ممکن خواهد بود .قرآن کتاب انسان سازي و علي(ع) ترجمان و مبين قرآن است .تربيت
بهطور خالصه عبارت است از پرورش و رشددادن استعدادهايي که آفريدگار جهان جهت سعادت و کمال انسان در وجود او به وديعت گذاشته است.
درباب اهميت و ارزش تربيت همين بس که قرآن کريم محور دعوت پيامبران را عموما و حضرت محمد (ص) را خصوصا تربيت و تکميل فضايل
اخالقي قرار داده است ..وظيفه تعليم و تربيت بهعهده معلم و پدر و مادر است و همه با طرح امر به معروف و نهي از منکر مربي يکديگرند
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 مفهوم تعلیم  .تعليم (پرورش نيروي فکري و بعد عقالني انسان ) و به تعبير ديگر( ،فراهم آوردن زمينه براي رشد و شکوفايي استعدادهاي
ذهني انسان) است .و نيز گفته شده است :تعليم( ،ايجاد خالقيت و ابتکار در فکر و نيروي انديشه انسان) است .از تعليم به چند نکته ميتوان
اشاره داشت :الف -تعليم ناظر به شکوفا ساختن و به فعليت در آوردن نيروي فکري يا ذهني و عقالني انسان است و از همين رو ،تعليم
اختصاص به انسانها دارد ،چه تنها انسان است که از نيروي تفکر و عقالنيت بهرهور است .ب -نيروي ذهني و عقل آدمي امکان رشد و افزايش
دارد و چنان نيست که از هنگام زاده شدن تا مردن ،يکسان و در يک مرتبه قرار داشته باشد .ج-از جمله عوامل افزايش و شکوفايي نيروي ذهني
و عقلي انسان ،دانش افزايي و تعليم و تعلم است .د -چهار :تعليم به معني آموختن ،يعني انتقال معلومات از معلم به متعلم است.
 مفهوم تربیت .تربيت مصدر باب تفعيل و از ماده (ربي ،يربو) است که در لغت به معناي رشد يافتن و يا رشد دادن متربي ـ بسته به مبدأ
اشتقاق آن است .و در اصطالح ،تربيت عبارت است از  :رشد دادن يک پديده از راه برطرف ساختن موانع و فراهم کردن زمينه رشد و شکوفايي
استعدادها و به فعليت رساندن قواي نهفته در آن .تربيت در اصطالح قرآن اعم است از تزکيه؛ يعني پرورش جسم و تن را هم شامل مي گردد.
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 هدفهای تربیت .براي تحقق آرمانهاي متعالي انساني ،از ديدگاه نهجالبالغه هدفهاي تربيتي است که من جمله  :الف ـ تعليم  :حکمت
مبناي تعليم حکمت به استناد نهجالبالغه ،قرآن کريم است که ظاهرش علم و باطنش حکمت است.
ب ـ اشاعه تقوا :تقوا بهعنوان (رئيس اخالق) ،از مهمترين ارزشهاي اخالقي ،اجتماعي ،معنوي اسالم است.
ج ـ پرستش خدا (ايمان(  :يکي از واالترين و مهمترين اهداف تربيتي در نهجالبالغه ،پرستش خدا با تکيه بر شناخت اوصاف او و اعتقاد به توحيد و
وحدانيت و عدالت اوست.
د-پرورش روح عدالتخواهي( :عدل) از اصول پنجگانه دين اسالم است که در متن نهجالبالغه ،معادلِ ضد ظلم و جور و اقامه حق و رهگشاي جاده
هدايت بندگان خدا براي زندگي در اين جهان و کسب جايگاه واال در قيامت و آخرت گرفته شده است.
 هدفهای تربیت .براي تحقق آرمانهاي متعالي انساني ،از ديدگاه نهجالبالغه هدفهاي تربيتي است که من جمله  :الف ـ تعليم  :حکمت
مبناي تعليم حکمت به استناد نهجالبالغه ،قرآن کريم است که ظاهرش علم و باطنش حکمت است.

اعتقادي  ،اخالقي و علمي و آموزشي است .در نظام تعليم و تربيت اسالم معلم مسوول تمام
مقدراتي است که براي يک کشور يا جامعه پيش ميآيد و مسوول تمام انسانهايي است که
زيردست او بايد تربيت بشوند .معلم اگر خودسازي کند و تهذيب نفس کند و حاکم بر خود باشد
افراد يک جامعه صالح و صالحه خواهند بود و اگر خداي ناخواسته معلم تربيت ديني نداشته
باشد سبب انحراف نسلها و عصرها ميشود و جامعهاي را به خرابي ميکشاند و همه سعادتها و
همه شقاوتها از مدرسههاست و کليدش به دست معلم است و اين موضوع حکايت گر جايگاه
خطير و بسيار مهم معلم و مربي است .معلمان مايه حرکت و برکت جامعه هستند .بنابراين،
تعليم و تربيت يعني شکل يافتن انسان براي محيط زندگي و بهره مندي مستمر از گنجينه هاي
نبوغ که در درون عقل هاي زنده و بيدار نهفته است .اساس نظام تربيتي در نهج البالغه هدايت
است که کليه ي اعمال و انديشه هاي او مورد خود و ديگران را تحت الشعاع قرار مي دهد.
هدايت انسان را براي شناسايي حق و مبارزه عليه باطل آماده مي کند .جنبه عقالني نيز از
اهميت زيادي برخوردار است که همان استفاده از روش عقالني در برخورد با امور است .جنبه
معنوي اين نظام تربيتي در مورد افراد با تقوا و مخلص صدق مي کند و توانايي آن ها را در تسلط
بر زندگي موجودات و گرايش به طبيعت باال مي برد.هدف هاي تربيت در نهج البالغه الف-تعليم
حکمت ب-اشاعه تقوا ج-پرستش خدا د -پرورش روح عدالت خواهي

ب ـ اشاعه تقوا :تقوا بهعنوان (رئيس اخالق) ،از مهمترين ارزشهاي اخالقي ،اجتماعي ،معنوي اسالم است.
ج ـ پرستش خدا (ايمان(  :يکي از واالترين و مهمترين اهداف تربيتي در نهجالبالغه ،پرستش خدا با تکيه بر شناخت اوصاف او و اعتقاد به توحيد و
وحدانيت و عدالت اوست.
د-پرورش روح عدالتخواهي( :عدل) از اصول پنجگانه دين اسالم است که در متن نهجالبالغه ،معادلِ ضد ظلم و جور و اقامه حق و رهگشاي جاده
هدايت بندگان خدا براي زندگي در اين جهان و کسب جايگاه واال در قيامت و آخرت گرفته شده است.
 تعريف تعلیم از زبان صاحبنظران .بديهى است که اين صاحبنظران باتوجه به ديدگاه خاص خود به تعريف موضوع پرداختهاند:
1ـ افالطون گويد :تعليم و تربيت عبارت است از کشف استعدادهاى طبيعى و شکوفا ساختن آنها.
2ـ ارسطو گويد :تعليم و تربيت مجموعهاى از اعمال است که بهوسيله خانواده يا دولت براى ايجاد فضايل اخالقى و مدنى در افراد صورت مىگيرد.
3ـ فارابى گويد :تعليم و تربيت عبارت است از هدايت فرد به وسيله فيلسوف و حکيم براى عضويت در مدينه فاضله به منظور دستيابى به سعادت
وکمال اول در اين دنيا و کمال نهايى در آخرت.
4ـ بوعلى سينا گويد :تعليم و تربيت عبارت است از برنامه ريزى و فعاليت محاسبه شده در جهت رشد کودك ،سالمت خانواده و تدبير شئون
اجتماعى ،براى وصول انسان به کمال دنيوى و سعادت جاويدان الهى
 علم در نهج البالغه .تعليم و تربيت ،عبارت است از فراهم آوردن زمينهها و عوامل به فعليت رساندن ياشکوفا ساختن شخص در جهت رشد
و تکامل اختيارى او به سوى هدفهاى مطلوب وبر اساس برنامهاى سنجيده شده.است .کسي که کسب دانش نمايد ،علم او را به عمل وامي
دارد ،يعني در شخص عالم انگيزه به کار بردن دانش را ايجاد مي کند ،اگر مؤثر شد ،علم باقي است و اال کوچ مي کند؛ يعني علم بدون اثر و
نتيجه با جهل يکسان است و بود و نبودش با هم فرقي نخواهد داشت.
 تربیت در نهج البالغه  .تربيت اسالمي اين است که آدمي را به ماهيت وجودي و هدف خلقت خود آگاه سازد تا با تکيه بر عقل و مقتضاي
فطرتش بر اساس راه و روشي حرکت کند که براي او تبيين شده است .در روش الگويي که بيشتر صورت رفتاري مطرح است و غالباً بر اساس
فطرت انسان تدوين يافته ،نقش مؤثر الگويي رسول اعظم(ص) و ائمه اطهار(ع) براي خانواده ها ست .فرق بين تزکيه و تربيت :در قرآن کريم از
تربيت ديني وپرورش روح وروان انسان تعبيربه تزکيه شده است .
 وظیفه حاکم اسالمی درتعلیم و تربیت .يکي از شيوه هاي تربيت و هدايت ،موعظه حسنه و تذکّر بجاست که نياز فطري انسان است و بدون
آن ،دل به شرار غفلت و ضاللت دچار مي شود و مي ميرد .به فرموده امام علي(ع)  :الموعظةُ جالءُ القلوبِ و صقالُ النفوس؛ موعظه ،جال دهنده
قلب ها و روشني بخش جان هاست .موعظه به معناي منعي است که با بيم دادن همراه باشد .روش نيکوي موعظه و تذکّر در قرآن کريم نيز
بعد از حکمت مورد تأکيد قرار گرفته است؛ چنان که خداوند خطاب به پيامبر خود در راه ابالغ رسالت فرمود) :ادْعُ إِلِي سَبِيلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...؛ اي پيامبر! مردم را به راه خدا با کالم حکمت بار و موعظه حسنه دعوت کن و با آنها به بهترين
شيوه ،سخن بگو .يکي از راه هاي موعظه و تذکّر ،عبرت است .عبرت ،حالتي است که در اثر برخورد با اموري به انسان دست مي دهد و به
خودي خود يک روش نيست ،بلکه يک پيامد شيرين تربيتي است.

 -قرآن

منابع و مآخذ

نهج البالغه.-1راغب اصفهاني ،حسين بن محمد ،1381 ،ترجمه مفردات ،ترجمه سيد غالمرضا خسروي حسيني ،انتشارات
مرتضوي ،چ/دوم.
-2حجتي ،محمدباقر ،آداب تعليم و تعلم در اسالم 1379 ،ه ش ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،خرداد تهران.
-3حسيني ،سيّدعلي .)1379( .تعليم و تربيت اسالمي (منابع و اصول) .تهران :پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي
-4طباطبائي،سيد محمد حسين ،تفسير الميزان ،تهران ،بنياد علمي فرهنگي عالمه طباطبائي ،چاپ پنجم،
)1376
-5فيض االسالم ،سيد علي  ،1371 ،ترجمه و شرح نهج البالغه امير المومنين (ع) ،نامه  ، 31 /تهران ،ص907/

دومین همایش مطالعات میان رشته ای قران کریم

تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن
سلیمان عسکری کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه امام علی (ع)
soleyman.asgary@gmail.com

چکیده :
ضرورت مدیریت در زندگی اجتماعی از
بدیهیات است و هیچ نیازی به برهان و
استدالل ندارد .از دیرباز متفکران و
اندیشمندان در صدد تبیین اصول آن
برآمده ،در این زمینه پژوهشهای فراوان
انجام داده و کتب و مقاالت زیادی نوشته-
اند .در کشور ما نیز به ویژه پس از پیروزی
 NPYمدیریت
POMCشکوهمند اسالمی ،اصول
انقالب
از دیدگاه اسالمی اهمیت فراوانی پیدا
نموده است .یکی از ابزارهای مدیریت
تشویق و تنبیه است که در اسالم نیز به آن
توجه کافی شده است.
در این پژوهش کوشش شده است که
تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن مورد بررسی
اسالمی آن را
جامعه
در
مدیران
تا
گیرد
قرار
NPY
POM
مدنظر Cقرار داده و به آن عمل نمایند.
مقدمه:
در جهان معاصر سازمانها رکن اصلی جوامع
بشری هستند .شرایط مختلف زمانی و مکانی و
نیازهای گوناگون انسانها باعث ظهور و
گسترش روزافزون سازمانها و موسسات
مختلف شده است .سازمانها هنگامی میتوانند
در انجام مأموریتها و رسیدن به اهداف
مطلوب خود موفق شوند که از مدیریتی توانمند
و کارآمد برخوردار باشند ،زیرا مدیریت
مهمترین عامل تداوم حیات و استمرار موفقیت
سازمانها است و مدیریت نقشی بسیار مهم و
تعیین کننده را در رشد ،بالندگی و پیشرفت هر
سازمان بر عهده دارد .در منابع دینی نیز برای
اهمیت مدیریت و مدیران شایسته ،مطالب
بسیاری را میتوان یافت.
از دیدگاه دانشمندان علم مدیریت ،یکی از
بحثهای مورد اتفاق علم مدیریت ،تشویق و
تنبیه است یعنی یکی از وظایف مدیر الیق
استفاده از ابزار تشویق و تنبیه در محدوده کاری
خود اوست .این مقاله سعی کرده است که به
بررسی این مورد از دیدگاه قرآن و اسالم
بپردازد.

تعریف تشویق
تشویق در لغت به معنای
آرزومند کردن ،به شوق
افکندن و راغب ساختن
است .در اصطالح عبارتست
از عاملی بتواند منشأ ایجاد
ذوق و شوق ،تحرک و امید
و عالقه شود.

تعریف تنبیه
تنبیه در لغت به معنای
آگاهی دادن و بیدار کردن
است .در اصطالح عبارتست
از مجازات انسانی که کار
ناپسندی را انجام داده به
منظور جلوگیری از تکرار آن
و ترک نمودن آن.
در ادامه به تعریف مدیریت و
مدیریت اسالمی میپردازیم.
تعریف مدیریت
در بیشتر تعاریف مدیریت به
انسان و کار کردن با انسانها
اشاره شده است .مدیریت
یعنی هنر انجام دادن کارها
به وسیله دیگران.
عدهای مدیریت را فرایند
بکارگیری موثر و کارآمد
منابع مادی و انسانی در
سازماندهی،
برنامهریزی،
بسیج منابع و هدایت و کنترل
معرفی کردهاند.
مدیریت اسالمی
مدیریت اسالمی یعنی
کارکردن با مردم ،میان مردم،
برای مردم و به خاطر خدا.
میشود.

آیات زیادی در قرآن هستند که میتوان از آنها برای بحث
تشویق و تنبیه استفاده کرد .در اینجا به خاطر رعایت اخت ار تنها
به تعدادی از آنها در زیر اشاره میکنیم.
 .1تشویق و تنبیه
« اِنَ اَلَذینَ یَکتُمُونَ ما اَنزَلنا مِنَ اَلبَیِناتَ و الهُدی مِن بَعدِ ما بَیَناهُ
لِلناس فِی الکِتابِ اُولئِکَ یَلعَنُهُمُ اهلل وَ یَلعَنُهُمُ االعُِنونَ (بقره)159 ،
اِالَ الَذینَ تابُو و اَصلَحُوا و بَیَنُوا فَاُولئِکَ اتُوبُ عَلَیهِم وَ انَا التَوابُ
الرَحیم (بقره» )160 ،
« خداوند میفرماید :کسانی که حقایق هدایت را کتمان کنند،
مورد لعنت خدا قرار میگیرند ،مگر آنکه توبه کنند و کارهای
خود را اصالح کنند که در این صورت ایشان را میبخشم زیرا من
توبه پذیر و مهربانم» .
 . 2جبران خدمات
اهلناس نفیرا» ...
« أم َهلُمم َنصیب ِم َن اهلمملکِ َف ِاذا ال یمو متون
َ
(نساء)53 ،
« خداوند در بیان حاالت یُودیان میفرماید :اگر حکومت
در دستشان بود ذرهای از اموال و داراییها را به مردم
نمیدادند و همه را برای خود برمیداشتند» .
نتیجهگیری
در قرآن تنبیه را به عنوان آخرین روش در تغییر رفتار ،آنهم به
شکلی کم شدت مد نظر قرار دادهاند ،زیرا در روایات اسالمی
روش اولیه براى برخورد با رفتار نامناسب ،مدارا و نرمى است .در
صورتى که نرمى اثرگذار نباشد ،تندى در مقابل رفتار ناپسند به
میشود.
توصیه
راهکار
آخرین
عنوان
در موارد خاصى ،به ضرورت استفاده از تنبیه در نظام تربیتى اسالم
ت ریح شده است که این موضوع از طرفی به وسیله آیات
متعددى که رسالت حضرت رسول(ص) را منح ر به تبشیر و
انذار مىداند ،قابل برداشت است و هم از آیات و روایاتى که
حدود الهى و تعزیرات اسالمى را تبیین مىکنند.

منابع و مآخذ
 .1جاسبی ،عبداهلل ،اصول و مبانی مدیریت ،ج  ،5تهرران ،دانشرگاه
آزاد اسالمی.1371 ،
 .2حیرردری تفرشرری ،غالمحسررین ،ف ررلنامه تحقیقررات مرردیریت
آموزشی ،سال اول ،شماره اول.1388 ،
 .3حیرردری تفرشرری ،غالمحسررین ،ف ررلنامه تحقیقررات مرردیریت
آموزشی ،سال اول ،شماره سوم.1389 ،

دومين همایش مطالعات ميان رشته اي قران کریم
تحليل مؤلفهها و راهکارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي از منظر قرآن کریم
چکیده
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی ،بحران
زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد
موجود اقتصادی مطرح می شود ،که قطعا باور و مشارکت
همگانی و اعمال مدیریتهای عقالیی و مدبرانه ،پیش شرط
و الزام چنین موضوعی است .اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است
که از تحریم ها فرصت سازی کرده و زمینهی رشد و
شکوفایی را فراهم میآورد .یعنی آن اقتصادی که مقاوم
است و با تحریکات و تکان های جهانی زیر و رو نمی شود،
و اقتصادی متکی به مردم است .با توجه به آیات قرآن کریم،
که در آن از اقتصاد با عنوان اعتدال و میانهروی یاد میشود،
آموزههای دینی ما مسلمانان همچون صرفه جویی ،پرهیز از
اسراف ،انفاق ،زکات ،عدالت و انصاف و ...تمامی
راهکارهای اقتصاد مقاومتی را در خود دارد .دستیابی به
مقاومتی نیازمند بسترسازی و ایجادNPY
POMC
شرایط و زمینه
اقتصاد
هایی است که اگر تحقق نیابد نمیتوان امید داشت که
اقتصاد مقاومتی در جامعه شکل گیرد .این پژوهش سعی دارد
با تعریف اقتصاد مقاومتی و با تبیین جایگاه و اهمیت اقتصاد و
اقتصاد مقاومتی در جامعه و قرآن کریم راهکارهای تحقق
اقتصاد مقاومتی را مبنی بر آیات قرآن کریم استخراج نماید،
روش تحقیق مقاله کتابخانهای بوده و با استناد به قرآن کریم
و مطالعات پیشین از طریق تحلیل محتوا واستقرا به بررسی
مسئله میپردازد.

POM
C

NPY

مقدمه ،بيان مسئله ،مباني نظري و پيشينه
بحث اقتصاد مقاومتی که از موی رهبر اتق ب در
مال¬های امیر مطر شده ام دارای یک عقبه بسیار
قوی و عشیق دینی ام  .در واقع این مکتب فکری که
تومط رهبر اتق ب مطر شده ام یک مکتب فکری
دینی ام که به دتبال شکل ایری اقتصادی فعال مود
اتکا ت شگر و بدون تظر و چ م داش به اقتصاد
ک ورهای ام .
در توزه عشل اقتصادی مداوتد مواهان اقتصاد مقاومتی
ام به طوریکه اقتصاد فرد مسلشان و جامعه ام می بر
پایه مود امتوار بوده و به جی مداوتد به کس یا جایی
تکیه تداشته باشد البته از تظر ام مود اقتصاد تقش
امامی و مهشی در زتدای ب ر و جامعه اتساتی ایفا می
کند؛ چرا که قرآن اقتصاد را هشاتند متون میاته میشه می
داتد که موجب قوا جامعه و ایستادای آن به عنوان یک
هوی اجتشاعی مستقل می شود .مهم ترین عاملی که
جامعه اتساتی را بر اماش مود پایدار می دارد اقتصاد
ام که مداوتد آن را مایه قوا جامعه قرار داده ام .
تقش ثروت در زتدای فردی و اجتشاعی هشچون تقش
آب در زتدای جاتداران ام ؛ یعنی هشچنان که زتدای
جاتداران بدون آب مشکن تیس و تیات هشه موجودات
زتده به آن بسته ام در زتدای فردی و اجتشاعی تیی
تیات افراد به مال و ثروت بستگی دارد و بدون آن ادامه
تیات مشکن تیس .
برمی از پژوهش ها در پی ارتباط و ک ف آیات
که می توان آتان را مقدمه و
اقتصادی قرآن ام
پی تازی برای ورود به موضوع این مقاله تا برد :بچاری و
هشکاران( )1395عبداالهی قبادی( )1393میرآبادی
ابراهیشی(.)1391

دکتر اميرعلي فرهنگ
گروه اقتصاد دانشگاه پيام نور
s_farhang@pnu.ac.ir

اهداف
هدف این پژوهش تحلیل
مؤلفه ها و راهکارهای تحقق
اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن
کریم می باشد.

روش شناسي
روش تحقیننننننق مقالننننننه
کتابخاتنننه ای بنننوده و بنننا
امننتناد بننه قننرآن کننریم و
مطالعات پی ین و امنناد و
کتنننب معتبنننر علشنننی از
طریننننق تحلیننننل محتننننوا
وامتقرا بنه بررمنی مسن له
می پردازد.

بحث و نتيجه گيري
با توجه به مطالب بیان شده در این پژوهش به اینن تتیهنه میرمنیم
که راهکارهای ذیل جهن رمنیدن بنه اهنداف اقتصناد مقناومتی
ضروری ام :
 -1تقطه شروع اقتصاد مقناومتی میامن انیاری بنرای ا ن
الگوی مصرف ام .
 -2افننیایش بهننره وری در تولینند کنناهش قیشنن تشننا شننده
تولیدات کیفین بهتنر و مندمات بی نتر در رقابن بنا تولیندات
مننارجی و کنناهش واردات تشاینن از تولینند ملننی بننه ویننژه
تولیدات امتراتژیک
 -3کاهش آمار بیکناری و م نکاتدن ری نه هنای فقنر و آمنیب
های اجتشاعی تاشی از بیکاری در جامعه
 -4فعال مازی میس تم های تشایتی پولی و بیشه ای بخش تولید
برای تحرک در اقتصاد داملی و تشاین از نادرات کااهنای
غیر تفتی
 -5افیایش واردات داتش فنی مطوط تولیند و ماشنین آات در
ازای کاهش واردات کااهای مصرفی با توجه به اهشی این توع
معام ت در عصر ارتباطات هشیمان با تولید علم و داتش فننی و
تشای از شرک های داتش بنیان
قرآن کریم افیون بر بیان اهشی و تأکید بر اتها جهناد و روتنق
اقتصننادی در آیننات فراواتننی شننیوه هننای عشلننی بهننره ایننری از
مواهب طبیعی را عشران و آبناداتی زمنین و دمنتیابی بنه پی نرف
اقتصادی افراد و جوامع پیش روی آتان تهاده ام .از جشله اینن
شیوه ها می توان بر طبق آیات قرآتی راهکارهای زیر را تیی بنرای
پی رف اقتصادی برششرد:
-1امتفاده از آب های اوتااون الشؤمنون-18/البقره22/
 -2بهره برداری از داته های روغنی الشؤمنون20/
 -3بهره برداری از منابع دریایی اامراء66/
 -4دارو النحل69/
 -5چهارپایان النحل66/
 -6ومع منابع تولید ابراهیم34/

منابع و مآخذ
تاری فتح اهلل مید شنکری م نایار کاویناتی زهنرا( )1391اقتصناد
مقاومتی و مؤلفه هنای آن تهنران :اتت نارات دفتنر مطالعنات اقتصنادی
(اروه بازرااتی) مرکی پژوهش های مهلس شورای ام می.
_ تفسیر تشوته تویسنده آی اهلل تا ر مکار شیرازی.
 رفتاری مهندی( .)1393اقتصناد مقناومتی  -راهبنرد مقابلنه بنا جنناقتصادی چهارمین هشایش مدیران کاتونهای بسنی مهندمنین ننعتی
مرامر ک نور( ینادبود مهنندش شنهید تسنین منرافراز مبناز) مهرمناه
.1393

دومين همایش مطالعات ميان رشته اي قران کریم
عنوان مقاله :بررسی تطبیقی مؤلفه های هوش اخالقیِ« میشل بُربا» با قرآن و روایات
نام و نام خانوادگي :عابد قزلباش چمک
دانشگاه :علوم و معارف قرآن کریم
گروه :علوم قرآني
ایميلabedghazelbash@chmail.ir:

بحث و نتيجه گيري (جداول و نمودارها):

چکيده:
یکي از موضوعاتي که در سال هاي اخير نظر روانشناسان را به
خود جلب کرده است ،هوش اخالقي مي باشد«.ميشل بُربا»
نخستين فردي بود که براي اولين بار هفت فضيلت اخالقي را
براي هوش اخالقي تعریف کرد که آن ها عبارتند از :همدلي،
وجدان ،خویشتنداري ،احترام ،بردباري ،انصاف و مهرباني.

اهداف:
 -1بررسي مؤلفه هاي هوش اخالقي با
قرآن و روایات
 -2بررسي فضایل هوش اخالقي با نگاه

وي معتقد بود که هوش اخالقي ،توان تشخيص درست از

اجتماعي

نادرست است؛ یعني داشتن اعتقادات اخالقي محکم و عمل

 -3راه هاي آموزش و پرورش هوش

کردن بر طبق آن ها به گونه اي که شخص ،رفتار درست و

اخالقي در افراد

محترمانه داشته باشد.
هوش اخالقي به انسان کمک مي کند هنگام مواجهه با فشارها
و چالش هاي اخالقي ،از آن ها عبور کند و طبق موازین

POMC
رفتار نماید.
اخالقي

NPY

 -4تاثيرات فردي و اجتماعي هوش
اخالقي

و همگان را به رعایت آن ها دعوت نموده است؛ تا جایي که
هدف از بعثت پيامبر(ص) را اتمام مکارم اخالقي مي داند.
پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) ،به عنوان الگوهاي اخالقي بودند

روش شناسي:
روش گردآوري اطالعات و

همين اخالق پسندیده پيامبر(ص) بود که باعث شد عده

صورت کتاب خانه اي مي

قرآن کریم نيز این اخالق پيامبر(ص) را مي ستاید.
گيرندC .

مقدمه ،بيان مسئله ،مباني نظري و پيشينه:
به عقيده روانشناسان ،هوش اخالقي یکي از مسائل جدید در

مهرباني.

نمي پسندد ،براي دیگران نيز نپسندد یا بالعکس .وجدان این توانایي را

که نه تنها مفاهيم هوش اخالقي ،بلکه تمامي مکارم اخالقي را

NPYهدایت قرار
POMدین اسالم گرایش پيدا کنند و در مسير
زیادي به

ذیل است :همدلي ،انصاف ،وجدان ،بردباري ،خویشتنداري ،احترام و

بي تفاوت نباشيم .انصاف به انسان کمک مي کند؛ آن چه را براي خود

داده ها در این مقاله به

به صورت عملي در زندگي خود پياده کردند.

روانشناسان به نام «ميشل بُربا» ارائه شده بود و شامل فضایل اخالقي

همدلي یعني این که طرف مقابل را درک کنيم و نسبت به احساسات او

گرچه موضوع هوش اخالقي ،جدید به نظر مي رسد ،اما دین
اسالم از قرن ها قبل به این فضایل اخالقي عنایت داشته است

هوش اخالقي ،موضوعي بود که در سال هاي اخير توسط یکي از

به انسان مي دهد که خوب و بد را از هم تشخيص دهد .بردباري،
توانایي مقابله با فشارها ،نامالیمات و سختي ها را به انسان مي آموزد.

باشد .به این ترتيب که ابتدا

خویشتنداري ،یعني این که انسان خود را در برابر هواهاي نفساني

با مطالعه ي کتاب ها در

کنترل کند .احترام ،ما را وادار مي کند تا با توجه با دیگران رفتار کنيم

زمينه

مورد

به

نظر،

گردآوري اطالعات پرداخته

و زندگي انسان ها را با ارزش بدانيم .مهرباني به انسان مي آموزد که
نسبت به دیگران محبت داشته باشيم و از کينه و دشمني پرهيز نمایيم.

علم روانشناسي محسوب مي شود .هوش اخالقي به معناي

و سپس از مطالب مورد نياز

ظرفيت و توانایي درک مسائل خوب از مسائل بد است .به

فيش برداري نموده ایم.

براي آموزش این فضایل ،باید الگوي اخالقي و به تعبيري سرمشق

الزم به ذکر است در این

باشيم تا بتوانيم این مفاهيم را در فرزندان و دانش آموزان القا کنيم

عبارت دیگر ،کسي داراي هوش اخالقي مي باشد که از
باورهاي اخالقي راسخ و قوي و توانایي عمل کردن به آن ها
برخوردار باشد.
هوش اخالقي شامل هفت مؤلفه مي باشد که عبارتند
از(:همدلي ،وجدان ،خویشتن داري ،احترام ،مهرباني ،انصاف و
بردباري)
روانشناسان بر این باورند :هنگامي که این اصول در انسان
نهادینه شود ،توانایي مواجهه با فشارها و هنجارهاي اخالقي را
به او مي دهد .این مؤلفه هاي اخالقي ،به رفتار انسان ،جهتي
اخالقي مي دهد تا طبق موازین اخالقي رفتار نماید.
گر چه مبحث هوش اخالقي از دیدگاه روانشناسان ،موضوع
جدیدي به نظر مي رسد ،اما دین اسالم از قرن ها قبل ،انسان
ها را به مهرباني ،احترام ،همدلي ،صبر و بردباري در تعامل با
دیگران فرا خوانده است .و همچنين هدف بعثت پيامبر (ص)
نيز اتمام مکارم اخالقي بوده است.

پروژه تحقيقاتي ،از نرم
افزارهایي

نظير:

جامع

التفاسير ،جامع األحادیث،
زمزم(اخالق
مجموعه

اسالمي)
آثار

و

شهيد

شود در ترجمه آیات به کار
رفته در این مقاله ،از ترجمه

یکي از روانشناسان به نام «ميشل بُربا» ،ارائه و بررسي شده

فوالدوند نيز استفاده گردیده

این زمينه کارهاي پژوهشي بيشتري انجام شود.

جمله جلب محبت دیگران ،تداوم دوستي ،آمرزش گناهان ،وصول به
بهشت و  ...را در پي دارد.

است .همچنين یادآور مي

هر چند ابعاد هوش اخالقي از دیدگاه علم روانشناسي ،توسط

روایات کمتر به آن توجه شده است .از این رو الزم است در

همچنين رعایت این موازین اخالقي تأثيرات فردي و اجتماعي از

مطهري(ره) استفاده گردیده

قرآن مرحوم محمد مهدي

است ،اما بررسي تطبيقي فضيلت هاي هوش اخالقي با قرآن و

یعني باید حرف و عمل یکي باشد.

است.

منابع و مآخذ:

 -1الهامی نیا -احمدی .تعلیم و تربیت در اسالم .قم :زمزم هدایت .بی تا.
 -2امامی نائینی ،نسرین .مهارت همدلی .تهران :انتشارات معاونت امور فرهنگی و
پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.1385 .
 -3بُربا ،میشل .کلیدهای پرورش هوش اخالقی در کودکان و نوجوانان .تهران:
صابرین .دوم.1392 :
 -4سلطانی ،علی محمد .مهارت های زندگی .تهران :نظری .اول.1391 :
.-5غرویان ،محسن .فلسفه اخالق .قم :زمزم هدایت .بی تا.
 -6مكارم شیرازى ،ناصر .تفسیر نمونه .تهران :دار الكتب اإلسالمیة .اول.1374 :

دومين همایش مطالعات ميان رشته اي قران کریم

قرآن ومطالعات حقوقی

نام و نام خانوادگي :سيد مرتضي موسوي سادات
دانشگاه :پيام نور
گروه :الهيات
ایميلSEIEDMORTEZA.MOOSAVI@YAHOO.COM :
چکيده :

این نوشتار که با سدف مقایته میان منابع حقوق اسنالمی
و حقوق موضنوعه و امکنان متنتند سناز مننابع حقنوق
موضوعه بر آیات قرآن شکل گرفته است  ،شامل دو بصب
است  :در بصب نصتت  ،منابع حقوق اسالمی و متتندات
قرآنی حجیت آنها مورد بحث قرار گرفتنه اسنت  .در اینن
بصب  ،تمامی منابع معتبر در نگاه شیعه و اسنل سننت بنا
نگاسی گذرا به اختالف این دو مشرب  ،منورد توجنه قنرار
گرفته است که عبارتند از  :کتاب  ،سنت  ،عقنل  ،اجمناع
قیاس  ،استحتان  ،مصالح مرسله  ،سد ذرایع و فتح ذرایع
.
در بصب دوم  ،از منابع حقوق موضوعه و سماننند سنا و
امکنان متنتند
 POMCآنها با منابع حقنوق اسنالمی و
تفوات سا
NPY
ساز آنها به آیات قرآن بحث شده است .
قانون رویه قضایی  ،دکترین قضایی  ،عرف و قانون طبیعی
از منابع حقوق موضوعه معرفی شده انند  .از اینن جملنه ،
قانون  ،در صورتی از منابع حقوق اسالمی بنه شنمار منی
آید که بر گرفته از منابع حقوق اسالمی به شمار منی آیند
که بر گرفته از مننابع حقنوق اسنالمی منی باشند  .روینه
قضایی نیز  ،یا تفتیر کتاب و سنت است  ،و ینا شنهرت و
عرف .و در سر صورت می توان از متتندات حجیت کتناب
و سنت و شهرت و عرف برا حجیت روینه قضنایی بهنره
NPY
POM
برد .
 :Cقرآن ،حقوق ،منابع ،حقوق موضوعه .سنت ،قانون
کليد واژه

مقدمه ،بيان مسئله ،مباني نظري و پيشينه
درآمد .یکی از موضوعات مهم مباحث حقوق منابع حقوق است  .سرچشمه مننابع حقنوق در ینک
تقتیم بند به دو دسته تقتیم می شود یکی زاییده تفکر انتان و حد و مرز ان توسط بشر معنین
می شود یکی زاییده تفکر وحی می باشد و مشرب آن کالم وحی می شود  .به طنور قطنع منبنع
دوم عار از خطا انتانی ستت.استفاده از این منظر ره آورد بهتر را برا جامعه به سمرا دارد.
در این سازواره منابع حقوق اسالمی یک تفاوت عمده با دیگر مکاتب حقوقی دارد اینکه محور مننابع
حقوق اسالمی از منبع عظیم قرآن و کالم وحی سرچشمه گرفته و چینب آن بر محور عدالت قرآنی
استوار گردیده است
دیدگاه حقوق اسالمی
دو دیدگاه نتبت به منابع حقوق اسالمی وجود دارد  .1 :دیدگاه شیعه  .2دیدگاه اسل سنت
در دیدگاه اول منابع حقوق عبارتند از  :کتاب  ،سنت  ،عقل واجماع اسنت  .در دیندگاه اسنل سننت
عالوه برمنابع ذکر شده منابع دیگر رجوع می کنند که عبارتند از :
قیاس  ،استحان  ،سد ذرایع  ،فتح ذرایع و مصالح مرسله .
بصشی از آیات قرآن نایر به روابط انتان سا با یکدیگر است و این آیات مهم تنرین معینار در حقنوق
اسالمی است .
آیات قرآن تنها محدود به رابطه انتان با خدا و یا رابطه انتان بنا انتنان و جامعنه نیتنت  ،بلکنه
تمامی این روابط در آیات قرآن تبیین و تحلیل شده است ؛ برا نمونه :
 .1آیات نایربر حقوق خانواده
«یوصیکم اهلل فی اوالدکم للذکر مثل حظ االنثیین » ...
این آیه و آیات مشابه در موضوعات خانواده به بحث ارث پرداخته و حد و مرز ارث را بیان می کنند .
و مشصص می نماید که شصص آقا و خانم چه مقدار ارث تعلق می گیرد  .البته یک تقتیم بند
جالب در مورد ارث بیان می دارد که بتتگان میت را به سه درجنه تقتنیم منی کنند در صنورتیکه
درجه اول بتتگان میت باشد به درجه دوم نمی رسد و سمینطور اگر درجه دوم باشد به درجه سوم
بتتگان میت تعلق نمی گیرد و سپس فروعات متعدد این بحث خانواده در کالم وحنی تبینین منی
شود
 .2آیات قرآن نایر به حقوق جزا مانند :
«الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأه جلده »( نور ) 2
سر یک از مرد و زن زناکار را صد تازیانه بزنید
«والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعه شهداء فاجلدوسم ثمانین جلده »(نور ) 4
و کتانی که زنان پاکدامن را متهم می کنند سپس چهار شاسد نمی آورنند ؛ آنهنا را سشنتاد تازیاننه
بزنید
 .3آیات نایر بر حقوق مدنی طبیعی و فرد  ،چون حق حیات و حق بیان سصن می گوید .
«و التقتلوا النفس التی حرّم اهلل االّ بالحق» ( اسراء ) 33
نفتی را که خداوند حرام کرده ( محترم دانتت ) جز به حق نکشید
«و التقتلوا أوالدکم خشیه إمالق» (اسراء ) 31
فرزندان خویب را از ترس تنگدستی نکشید
یا ایها الذین امنوا إذا تداینتم بدین الی اجل متمی فاکتبوه  /بقره 283
ا کتانی که ایمان آورده اید سنگامی که بدسی مدت دار ( بصاطر وام یا داد و ستد ) به یکدیگر پیدا
کنید آن را بنویتید .
 .4آیات نایر بر حقوق اساسی
«یا أیها الذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الرسول و اولی األمر منکم »(/نتاء ) 59
ا کتانی که ایمان آورده اید ؛ اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولی االمر را
«و ال ترکنوا إلی الذین یلموا فتمتّکم النار و ما لکم من دون اهلل من أولیناء ثنم ال تنصنرون »(سنود
)113
و بر یالمان تکیه نکنید ؛ که موجب می شود آتب شما را فراگیرد و در آن حال سین سرپرستی جنز
خدا نصواسید داشت و یار نمی شوید .

اهداف
سنت  .بعد از رجوع به قرآن مهم ترین منبع و حوزه مطالعاتی حقوق سننت ستنت بنرا
سنت دو تعریف عمده وجود دارد یکی دیدگاه شیعه است که سنت را اینگونه تعریف منی
کند  .سنت عبارت از قول فعل یا تقریر معصوم ( ع ) اسنت  .دیندگاه اسنل سننت دوازده
امام را داخل نمی کند بلکه قول و فعل و تقریر پیامبر ( ص ) و صحابه را مالک می داند و
به عنوان حجت تلقی می گردد .
آیاتی که رجوع به سنت را تایید می کنند
اجماع .منبع سوم حقوق  ،اجماع است  .برا اجماع معانی متعدد بیان شنده از جملنه :
در نزد امامیه  ،اجماع در صورتی حجت است که کاشف از را معصوم ( ع) باشد
عقل  .یکی از منابع فقه و حقوق در اسالم عقل است  .جایگاه رفیع عقل ،به عنوان حجنت
الهی و رسول باطنی در اعتقادات جایگاه مهمی دارد اما جایگاه عقل بنه عننوان کاشنف از
حکم شرع محل بحث است .شیخ مفید ( م  413ه.ق ) در رسناله اصنولی مصتصنر ،
اصول احکام را کتاب و سنت رسول خدا(ص ) و اقوال امنام معصنوم ( ع ) بنر شنمرده و
آنگاه عقل را به عنوان یکی از راه سا رسیدن به اصول ذکر کرده است .
قیاس .قیاس عبارت از سرایت دادن حکمی از موضوعی به موضوع دیگر به جهت اشنتراک
دو موضوع در علت حکم .
مصالح مرسله  .از نگاه محقق حلی در کتاب معارج االصول در تعریف مصلحت چنین بیان
می کند که « مصلحت عبارت از چیز که انتان را در مقاصد متاعدت می کند خنواه
این مقاصد در امور دنیو یا آخرتی
یا سر دو باشد و حاصل و نتیجه مصنلحت عبنارت اسنت از تحصنیل منفعنت ینا دفنع
مضرت و چون که امور شرعی مبتنی بر مصالح می باشد واجب است کنه در رعاینت آنهنا
دقت نظر به عمل آید »
(معارج االصول  ،ص )221
استحتان .از نظر لغو  ،استحان مصدر باب استفعال از ریشه « حتن » و به معنی نیکنو
دانتتن و پتندیدن می باشد  .و شامل امور معنو و امور حتی سر دو میشود
سد ذرایع .سد در لغت به معنی منع و جلوگیر و ذرایع جمع ذریعه  ،به معنی وسیله است
و منظور از قاعده « سد ذرایع » آن است که کارسا مباح و حاللی که وسیله انجام
عملی حرام قرار می گیرد حرام و ممنوع شود ( فقه فریقین  ،ص ) 371

روش شناسي
حقوق موضوعه .حقنوق موضنوعه دارا
منابعی است که عبارتند از:
 .1قانونگذار  .منبنع حقنوق وضنعی ،
قانونگذار است  .قانونگنذار وییفنه
کننه دارد وضننع قواعنند حقننوقی و
نگار آن با الفاظ معین می باشند .
قننوه قانونگننذار در کشننور سننا
مصتلف با سم فرق منی کنند در سنر
دولتی ینک قنوه ا را بنرا تبینین
قانون وضع می کنند
 .2رویه قضا یی .رویه قضنایی در طنول
تاریخ مورد استفاده قرار منی گرفنت
در حقوق روم باستان رویه قضایی
به عنوان یکنی از مننابع حقنوق بنه
شمار می آمده  .امنروزه در بتنیار
از کشورسا رویه قضایی به عننوان
یکی از منابع مهم حقنوقی شنناخته
می شود رویه ا کنه قنانون بنه آن
تصریح نکرده یا ابهام بود وجود دارد
قضننات .تننراز اول یننک جامعننه آن
موضوع را تبیین و چاره گشایی منی
کنند و ینک را بنرا آن موضنوع
صادر می کنند به این منب رویه
قضایی می گویند.
 .3دکترین قضایی .یکی دیگر از مننابع
حقوق وضعی  ،نظریات و بناور سنا
حقوق دانان است  .اینن نظرینات تنا
حد قابنل تنوجهی در مقنام تفتنیر
قننانون شننکل مننی گیننرد  .در نظننام
حقوقی شیعه دکترین قضایی ماننند
اجماع  ،دلیل و منبع متتقلی بنرا
حقوق نیتت.
 .4عرف .واژه عرف در لغت ضد نکنر
است و نکنر بنه معننی امنر منکنر و
زشت می باشد پس عرف در لغت به
معنی کار خوب و پتنندیده اسنت .
عرف یعنی عادتی که مردم  ،خویب
را بر پینرو آن ملنزم منی بیننند و
بنندون سننین گونننه قننوه قهریننه و بننا
رضننایت از آن پیننرو مننی کنننند
(.فلتفه حقوق ج  2ص .)473

بحث و نتيجه گيري (جداول و نمودارها)
انتان از لحاظ قنرآن دارا کرامنت منی باشند بنرا پایمنال
نشدن این کرامت انتانی یک سر حق و حقوقی برا جامعه
بیان کرده است .قرآن خواسان عدالت اجتمناعی بنرا جامعنه
بشر است لذا قوانینی را وضع نموده است اجرا این قنوانین
جامعه را بتو آرمانها خود سدایت می شود .
عالوه بر منبع بودن قرآن برا اجرا عدالت  ،منابع دیگر را
قرآن تلویحا برا رجوع آن تجویز نمنود از جملنه اینن مننابع
سنت  ،عقل  ،اجماع که اکثنر جامعنه اسنالمی در اینن منوارد
مشترک ستتند.
دو دیدگاه عمده در جامعنه اسنالمی وجنود دارد یکنی شنعیه
دیگر دیدگاه اسل سنت ستت  .و یک سر تفاوت سا بین
این دو دیدگاه وجود دارد از جمله اینکه اسل سنت به مننابعی
رجوع می کند که شیعه رجوع نمی کند از جملنه اینن منوارد
قیاس  ،مصالح مرسله  ،فتح ذرایعه می توان نام برد .
عالوه بر موارد فوق موارد دیگر در حقوق موضوعه ستت که
قرآن به استمام می ورزد اینکه احترام به بنزرک سنر قنوم الزم
است لذادر زمینه حقوق  ،حقوقدانان و قضات سنرمداران اینن
عرصه ستتند زاییده تفکر این اندیشمندان  ،دکترین قضایی ،
رویه قضایی و عرف می باشند  .اینن نقنب بنر محنور عندالت
جایگاه مهمی در حقوق اسالمی دارد  .در صورت وجود قانون ،
تعارض قوانین  ،ابهام قانون  ،و اجمال قانون این اندیشنمندان
حقوق ستتند که ره آورد آنها چاره گشا موضنوعات حقنوق
است.
موارد که اسل سنت به آن برا منابع حقوقی اسنتفاده منی
کنننند عبارتننند از قیاس،استحتان،سنند ذرایع،مصننالح مرسننله
ستت وجایگاه مهمی در منابع اسل سنت محتوب می شود.
عرف یکی از موضوعاتی ستت که حقوقندانان آن را رسگشنا
برخی متائل حقوقی لحاظ می کنند.
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اصول قواعد زیر بنایي حقوق در آیینه قرآن
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چکیده
اصول قواعد زیر بنایی حقوق در آیینه قرآن
قرآن مهم ترین منبع حقوق است  .قرآن باا توجاه
به جامعیتی که دارد در میان منابع اسالم باه عناوان
مستند ترین و معتبر ترین آنها محسوب می شاود .
قرآن کتاب برهان و فرقان یعنی جدا کننده حق از
باطل در جامعه است .
فاارامین و دسااتورات فااردی و اجتمااای آن بشاار را
بسوی سعادت رهنمون می کناد در ایان پاشوهش
رهیافت به چیستی حق و حقوق و رابطه این دو از
NPY
POMC
منظر قرآن پرداخته شد .سپس نگااهی باه اهادا
حقاوق از منظاار وحاای و دیاادگاه کلاای نساابت بااه
حقوق بحث را سامان داده است توجه کالم وحی
به فرآیند های حقوقی و جنباه هاای گونااگون باه
زندگی حقاوق بشار را از محورهاای مهام فرجاام
این جستار است .
کلیاااااااادوا ه:حق،حقوق،حقااااااااوق بااااااااین
مدنی
الملل،قرآن،حقوق
NPY
POM
C
مقدمه ،بيان مسئله ،مباني نظري و پيشينه
چگااونگی تنظاایم و تنساایق حیااات اجتماااعی بشااریت بااه خصااوص
مناسبات افراد و حقوق از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است
 .نظریه ها و راهکارهای مبتلفی بدین منظور ساخته و پرداخته شده
و به محم تجربه گذاشته شده است  .در میان اندیشه های حقاوقی
اندیشه های توحیادی بار اساار اراده ی خداوناد هماواره جایگااه
مهمی داشته است  ،حقوقدانان مسلمان با توسل به منابع دین اساالم
که آخرین و کامال تارین دیان توحیادی اسات تاال کارده اناد
جایگاه شایسته حقوق را به خوبی ترسیم کنند .قرآن مهم ترین منبع
حقوق است .
فرامین و دستور های فردی و اجتماعی آن  ،بشر را به سوی سعادت
رهنمون می کند و روابا اجتمااعی را در ساایه رعایات حقاوق و
تکالی متقابل شهروندان و تامین آرمان عدالت تنظایم مای کناد .
ببشی از آیات قرآن کریم به بیان احکام شریعت اسالم اختصااص
دارد و آثااار قاباال تااوجهی در خصااوص حقااوق بااه رشااته تحریاار
درآمااده اساات  .قاارآن کااریم بااه عنااوان مشااعل فااروزان راهنمااای
حقوقدانان محسوب می شود .
حق
حق در لغات باه معاانی کیال بکاار رفتاه  :ماال  ،ملام  ،دارایای ،
حقیقت  ،راست  ،صحیح  ،ثبوت بهره  ،نصیب عادل  ،شایساتگی ،
نصیب  ،سرنوشت  ،صالحیت ( فرهنگ معاصار عربای  -فارسای ،
ص ) 415
کلمه « الحقو » یکی از نام های خداوند تبارک و تعالی است
فقها دو دیدگاه برای حق لحا می کنناد  .یکای « حاق الناار » و
دیگری « حق اهلل » تقسیم کردند اما نگاه حقوقدانان به حق  ،حق را
به جنبه « حق مالی » و « حق غیر مالی » تقسیم می کنند .
مشهور فقهای امامیه برای حق در مقایسه با حجم سه ویشگی عماده
را بیان می کنند :
انتقال پذیری حق
نقل پذیری حق
اسقاط پذیری حق

اهداف

اهداف حقوق در قرآن
حقوق در اسالم همیشه به عنوان یک ارزش تلقی می شود  ،بلکه از این نظر که مایه سالالم
امنی در اجتماع می شود جامعه را تشویق بسوی احقاق حق می کند از سالوی دیرالر انسالان
امنی اس خواهان عدال در جامعه اسال در ایالن جسالتار برخالی از
چون ذاتا دنبال عدال
ارزشهایی که در قرآن به آن صحه می گذارد بر می شماریم :
کرامت انسانی .انسان موجودی اس دارای کرام ذاتی کاله از آرریالدگار خالویه باله ارم الان
از همان ابتدا ایالن کرامال را بالا
این کرات را خدا ند در ذات انسانها نهاده اس
گررته اس
از طرف دیرر برای ارتقا این کرام قوانینی خدا ند
انسان قرین کرد برای حفظ این کرام
در قرآن ضع نمود تا در راستای عمل به این ارزشهای اخالری به تکامل برسد
لقد کرّمنا بنی آدم حملناهم ری البرّ البحر ( اسراء ) 70
شرار االیی بخشیده اس
خدا ند ررزندان آدم را کرام
برابری انسان ها  .اصل مسا ات برابری در اسالم از مهم ترین ارکان نظالام اجتمالاعی اسالالم
اس مکاتب دیرر شاد در حد اسالم این ارزش اجتماعی را برای انسان قایالل نشالده اسال  .بالر
همین منوال در قرآن حقوقی را تد ین نموده که انسانها کسی بر کسی دگیری برتالری نداشالته
باشد  .مرر بر اساس معیار تقوی  .در محکمه دیدگاه قرآن همه را در برابر قاضی مسا ی لحالا
نموده اس  .پیامبر می ررماید :
ایها الناس ان ربکم احد ان اباکم احد کلکم آلدم آدم من تران ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم
لیس لعربی علی عجمی ال الحمر علی ابیض ال البیض علی احمر رضل اال بالالتقوی ( تحال
العقول ص ) 29
در این حدیث به خوبی پیامبر اکرم ( ص ) بیان می دارد که هیچ کسی بر دیرری برتری ندارد
امنیت عمومی .لز م ضر رت امنی در جامعه از طبیع حقوق بشالری ناشالی مالی گالردد
الزمه ی حقوق آزادی های مشالر ع موالونی آنهالا از تعالرص د ر مانالدن از مخالاطرات
تعریات اس ( مبانی حقوق اساسی ص ) 421
عدالت اجتماعی .محور قرآن برای سوق دادن بشر به سوی آرمانهای متعالی مالی باشالد  .ایالن
در تمالام عرصاله هالای زنالدگی
آرمانها را تنها بر اساس عدال اجتماعی پایه ریزی نموده اس
اجتماعی خواهان عدال در بین مردم جامعه اس

روش شناسي
زمینه های حقوق در قرآن
در کتاب آسمانی  ،وحی  ،برای هدایت بشریت
و اجرای عدالت برای تمامی جنباه هاای بشاری
قااوانینی را بیااان کاارده اساات کااه عماال بااه ایاان
رهنمونها جامعه را به مدینه فاضاله نزدیام مای
کند .
و بهترین آیین ناماه هاا را بارای اجتمااا لحاا
نموده اسات در ایان جساتار باه برخای از زمیناه
های حقوقی اشاره می کنیم .
حقوق مجازات اسالمي
اصوال اعمالی را که خداوند ممنوا اعالن کرده
است  ،مرتکاب آن بزهکاار و شابز بزهکاار
باید مجازات شود و کیفر ببیند  .تعدادی از ایان
اعمااال ممنوعااه انگشاات شاامار همااراه جاازای
کیفااری آنهااا از نظاار کاام و کیاا در قاارآن
مشبز شده است که ایان کیفار هاا اصاطالحا
حد می نماند و تعداد آنهاا عباارت هساتند از .1
آیه زنا  .2آیه سرقت  .3آیه قذ  .4آیه مربوط
بااه فساااد در ارم و محاربااه  .5آیااه مربااوط بااه
قصاااص اعمااالی هسااتند کااه ارتکاااب آن جاارم
است اما کیفر آن در قارآن ککار نشاده اسات و
بیان آن به پیاامبر کاه مای تاوان آن را باه وحای
قبینی نامید واگذار شده اسات چناان کاه قارآن
می فرمایاد  :و ماا آتااکم الروساول فباذوه و ماا
نهاکم عنه فانتهوا ( حشر  ) 7آنچه را رسول خدا
برای شما آورده بگیرید ( و اجارا کنیاد )  ،و از
آنچه نهی کرده خودداری نماییاد مانناد احکاام
جزائی لواط  ،سحق ثیادت  ،شرب خمر  ،قماار
 ،ارتداد  ،آمیاز باا حیواناات و اماوات  ،کام
فروشی  ،ربا خواری  ،غیبت  ،افترا و تهمات باه
اشااباص  ،سااب النباای و ائمااه  ،لعااان  ،هااار ،
ترک واجبات  ،که اجمام جزائی آنها در قارآن
ککر نشاده اسات  ،بلکاه در سانت پیاامبر آماده
است(.بزه های کیفرداراز نظر قرآن،ص)53
حقوق بین الملل در قرآن
از دیدگاه قران برای پیشرفت جامعاه بشاری راه
کارهای الزم را در نظر گرفته اسات  .در حاوزه
ارتباط با دولتهای دیگر تا جایی که این ارتبااط
به نفع جامعه مسلمان باشد اجازه مای دهاد  .اماا
در صورتیکه عرصه بار مسالمانان تناگ شاود و
دولت های غیار مسالمان ببواهاد بار مسالمانان
سلطه پیدا بکنند اینجا اجازه نمی دهاد باه طاور
مثال در قرآن آمده :
«ولن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیال »
(خداوند هرگز برای کافران نسبت به مومنان راه
تسلطی قرار نداده است )(نساء)141 ،

بحث و نتیجه گیری (جداول و نمودارها)
با همین مالحظه در
حق در ل به معنای ثبوت اس
برابر باطل بکار می ر د  .حق به معانی دیرری از جمله
رریضه نیز به کار ررته اس
شایستری  ،صالحی اس
حقوق معانی متعددی برای آن بیان کردند  .منظور از
حقوق  ،مجموعه امتیازات  ،توانایی ها امر نهی که در
اسالم برای ارراد به رسمی شناخته شده اس .
از جمله یژگی های حق این اس که حق قابلی انتقال
حق را می توان به د دسته
اسقاط پذیری را دارا هس
تقسیم کرد مالی غیر مالی
قرآن کتاب هدای بشری ابعاد مختل زندگی اجتماعی
را برای آن قانون در نظر گررته اس .جامعه برای رسیدن
به مقود مدینه راضله باید از این قوانین به طور کامل بهره
ببرد.از جمله این ابعاد در حوزه حقوق می توان به حقوق
مدنی،حقوق مجارات اسالمی،حقوق بین المللی موارد
دیرر ذکر نمود.
دیدگاه قرآن کریم در خووص نظام ررتار با سایر ملل
مکاتب ارراد غیر مسلمان دستورات پیام های متین
ژرری که منطبق با موازین انسانی دارند چرونری ررتار
مسالم آمیز یا برائ از آنها را بیان می کند.
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