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Abstract
One of the problems that the public officials face at micro and macro levels is the
institutionalization of their desired beliefs, values, and behaviors. Various suggestions
have been made in the related literature for the institutionalization of the intended
culture, which are mostly taken from the epistemic approaches common in the
Western societies. One of the main duties of the researchers of the Islamic humanities
domain is to put forth theories about and express the requirements of
institutionalization based on the Islamic principles and premises. Therefore, the main
purpose of this study was to examine the requirements of institutionalization of culture
related to the individuals (as the addressee of institutionalization) from the viewpoint
of the Quran. In this study, the comprehensive free-investigation method was used
based on emerging grounded theory. The findings of this study indicate that the main
requirements of institutionalization at individual level can be classified into three
groups, namely “insight” (including belief in the content; observance of principles and
avoidance of compromise; and belief in all religious teachings), “inclination”
(including not accepting the guardianship of disbelievers, and being farsightedness and
disregarding the transient interests), and “practical behaviors” (including believing in
Islam and practicing it, determining redlines, and identifying goals).
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الزامات نهادینهسازی فرهنگ از منظر قرآن
وحيد وثوقيراد ،1علي رضاييان ،2ولياهلل نقيپورفر

3

(ره)

 .1استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني
 .2استاد دانشگاه شهيد بهشتي
 .3استاديار دانشگاه قم

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

چكيده
یکی از مسائل پیش روی کارگزاران ادارة جامعه ،در سطح خرد و کالن ،نهادینهسازی باورها و ارزشها و رفتارهای مطلوب و مـورد
پسند آنهاست .بدین منظور در مباحث نهادینهسازی فرهنگ مورد نظر پیشنهادهای متفاوتی ارائه شده است کـه غالبـا برگرفتـه از
رویکردهای معرفتی حاکم بر جوامع غربی است .یکی از وظایف اصلی پژوهشگران فعـا در حـوزة علـو انسـانی اسـالمی تبیـین
نظری و بیان الزامات نهادینهسازی متناسب با مبانی و پیشفرضهای اسالمی است .از این رو هـد اصـلی ایـن تحقیـق بررسـی
الزامات نهادینهسازی فرهنگ متناظر و مرتبط با فرد در مقا مخاطب نهادینهسازی از منظر قـرآن اسـت .در ایـن تحقیـق از روش
اجتهاد جامع ،با توجه به راهبرد ظاهرشوندة دادهبنیاد ،استفاده شد .یافتههای این تحقیق نشاندهندة آن بـود کـه مـیتـوان الزامـات
اصلی نهادینهسازی در سطح تحلیل فرد را در سه گروه تقسیم کرد که عبارتاند از« :بینشی» شامل ایمان به محتوا و پایبنـدی بـه
اصو و عد سازشکاری و ایمان به همة متعلقات دین« ،گرایشی» شامل عد پذیرش والیت کافران و دوراندیشـی و گذشـت از
منافع زودگذر« ،رفتاری عملی» شامل اسال آوردن و عمل به آن و تعیین خطوط قرمز و شناسایی اهدا .

کليدواژگان
الزامات ،فرهنگ ،قرآن ،نهادینهسازی.
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مقدمه
هدف اصلي از انقالب اسالمي مطابق قانون اساسي ايجاد نظامي بر پاي ة ايم ان ب خ دا و
اختصاصِ حاکميت ب او و لزوم تسليم در براب ر اوام ر خداون د اس ت (اص

دوم ق انون

اساسي) .در حقيقت ،وحي الهي و ارزش هاي واالي اس المي در بي ان ق واني و چگ ونگي
ادارة جامع نقش بنيادي دارد .از اي رو همة ارکان تشکي دهندة نظ ام مق د

جمه وري

اسالمي بايد ب همي سو حرکت کنند و سازمان ها و ارگان هاي دولتي بازوان اصلي تحق ق
ارزش هاي اسالمي و زمين ساز حرکت جامع ب سوي ارزش ه ا باش ند (موس وي خمين ي
 :6831ج  .)843 ،61پس ،در گام اول مسئوالن حاکميتي در س طو متتل ب باي د ت الش
کنند فرهنگ حاکم بر سازمانهاي تحت نظارت آنها برگرفت از ارزشهاي اس المي باش د.
با اي حال در عم مشاهده مي کنيم ،ب ا وج ود گذش ت چه

س ال از پي روزي انق الب

اسالمي ،چنان ک شايد و بايد ب ارزش هاي اسالمي توج نشده است يا اگر در مقاطعي ب
ارزشها توج شده تالشي براي نهادين سازي آنها صورت نگرفت اس ت .يک ي از دالي
اصلي اي وضعيت نبودِ رويکرد اسالمي نهادين سازي و عدم آشنايي کارگزاران حاکميتي با
وظايب خود در اي زمين است .در مباحث رايج نظريات متفاوتي دربارة نق ش حاکم ان و
رويکرد غالب بر سياستهاي آنها در موضوع نهادين سازي وجود دارد ک غالباً برگرفت از
مباني و پيشفرضهاي غربي است .با توج ب تأثير مباني و پيشف رضه ا در نظري ه ا و
رويکردها ،يکي از وظايب اصلي پژوهشگران فعال در حوزة علوم انس اني اس المي تبي ي
نظري و بيان رويکرد متناسب با مباني و پيشفرضهاي اسالمي است.
نکتة مهم ديگري ک بايد بدان توج داشت اي است ک نهادين س ازي ي
واژة بسيط نيست ک با واژگان قرآني مقايس ش ود .از اي
نهادين سازي ب ا رويک رد قرآن ي نيازمن د ي

مفه وم ي ا

رو ارائ ة رويک ردي کام

تحقي ق مبس و و اس تتراج چ ارچوب و

مؤلف هاي اصلي است .محقق توفيق آن را داشت ک اي

مه م را در قال ب رس الة دکت ري

انجام دهد .نتيجة حاصل استتراج رويکرد نهايي نهادين س ازي از منظ ر ق رآن اس ت ک
مؤلف هاي اصلي آن عبارتاند از:

از
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 .6ماهيت و مفهوم نهادين سازي از منظر قرآن؛

6

 .1راهبرد اصلي حکومت در نهادين سازي فرهنگ از منظر قرآن؛
 .8وظايب حاکميتي در نهادين سازي فرهنگ از منظر قرآن؛
 .4الزامات نهادين سازي فرهنگ از منظر قرآن؛
 .3تسهيلگرهاي نهادين سازي از منظر قرآن؛
 .1متاطبشناسي و اصول حاکم بر آن در نهادين سازي از منظر قرآن؛
 .7محتواي نهادين سازي از منظر قرآن؛
 .3فرايند نهادين سازي از منظر قرآن.
در اي مقال ب مؤلفة «الزامات نهادين سازي از منظر قرآن» ب منزلة يکي از مؤلف ه اي اص لي
پرداخت ميشود .براي اجرايي کردن اي رويکرد چند گام اساسي ضروري است .در گام نتست
بايد ماهيت و مفهوم نهادين سازي در مباحث رايج ب خوبي روش ش ود ت ا بت وان ب ا تص ويري
واقعي آن را ب منابع اسالمي عرض کرد .گام بعدي شناسايي و مشتص کردن مفاهيم مترادف يا
نزدي

ب مفهوم نهادين سازي در قرآن کريم است ک ب مراتب مشک تر از گام قبلي است .زي را

مقايسة اي برساخت (نهادين سازي) با واژگان قرآني بدون داشت پشتوان و مطالعة عمي ق ک اري
بسيار ستت و در بعضي از موارد غيرممک ب نظر ميآيد .براي رسيدن ب اي هدف در انتتاب
روش و گامهاي مفهوميابي در قرآن بسيار دقت شد .گام بعدي استتراج راهبرد اصلي حاکميت
در نهادين سازي است .در ادام ب تبيي گامهاي يادشده پرداخت خواهد شد.
پيشينه و مفهوم نهادينهسازی در مباحث رايج
از واژههاي «نهاد» و «نهادين سازي» با توج ب ديدگاههاي متفاوت تعاريب متعددي ارائ شده
است و اي ناشي از ديدگاههاي متفاوتي است ک نسبت ب الگوهاي ارائ ش ده دراي ب اره
وجود دارد .از اي رو بايد ب اي نکت توج داشت باشيم ک در بررسي نهادين سازي توج ب
 .6اي مؤلف در قالب مقال اي با همي عنوان تدوي شده ک در نشرية اسالم و پژوهشهاي مديريتي (ش  )67ب
چاپ رسيده است.
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الگوهاي متفاوت و در نظر گرفت آنها ضروري است .با مراجع ب پيش ينة م رتبط ب ا اي
موضوع بي گروهها و تاريخ وجوه مشابهي يافت ميشود .ولي دربارة جزئيات اخ تالفه اي
زيادي ميبينيم .قب از ورود ب بحث ضرورت دارد ارتب ا ب ي نهادين س ازي و نه ادگرايي
تبيي شود .از اي رو ابتدا مقدم اي کوتاه در اي باب بيان ميشود.
نهادي کردن عبارت است از «تدارک و فراهم کردن زمين ه ايي ک موج ب پاي داري،
ثبات ،تداوم ،و فراگير شدن رفتارهاي مطلوب شود( ».قليپ ور  .)18 :6834در حقيق ت در
ايجاد نهادها سازوکارهايي ک براي ايجاد نهاد و تثبيت محتوا ب کار برده م يش ود اهمي ت
ويژهاي دارد .نظري هاي نهادي ،چ در سطح سازمان چ در س طح ک الن ،در درون خ ود
بيانگر سازوکار اصلي ب کارگرفت شده در فرايند نهادين سازي هستند .لورنس 6و همک ارانش
( )180 :1006چهار سازوکار نفوذ ،فشار (خشونت) ،انضبا  ،تس لط را ب منظ ور نهادين
کردن نام بردهاند .هر ي

از اي سازوکارها دربردارندة اصول حاکم بر نظري هاي نهادي در

سطح سازماناند .در اي نوشتار ب ارتبا بي نهادين سازي و نهاد پرداخت ش ده اس ت .در
حقيقت ،نتيجة نهادين سازي با سازوکار اصلي خود در ايجاد نهاد متبلور است.
ريچارد اسکات488 :6837( 1؛  )163 :1008در مقالة خود با عن وان «دورة رش د کام
نظرية نهادي» 8با توج ب مطالعات نظري پردازان نظرية نهادي را تجزي وتحلي کرده اس ت
و با همي هدف تحقيقات تجربي در اي زمين را دربارة ان واع بح ثه ايي ک ب ت ازگي
دربارة رابطة عوام نهادي با ساختار سازماني و عملکرد انج ام ش ده اس ت بررس ي ک رده
است .او ب صورت گذرا چهار الگوي جامع شناسي را معرفي کرده ک ارائ کنندهه اي اي
الگوها هر ي

مدعياند همواره نهاد را در کانون توج قرار دادهاند (.)Scott 1987: 493

الگوی نهادينهسازی ،فرايندی برای تلفيق ارزشها

در اي الگو منظور از نهادين سازي پديدهاي جز ي

فرايند سازگاري با مح يط نيس ت .ب
1. Lawrence
2. Scot
3. the adolescence of institutional theory.
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عبارت ديگر نهادين سازي «يعني تلفيق ارزشها در سطحي باالتر از الزام ات ي ا ش رايط و
نوع کاري ک در حال انجام ش دن اس ت .)Selznick 1957: 17( ».در الگ وي س لزني
اهميت تاريخ تأکيد ميشود؛ تاريخ طبيعي سير تکام ي

بر

موجود زنده ک با گذشت زم ان

همواره خود را با شرايطِ در حال تغيير وفق ميدهد .طبق اظه ار نظ ر پ رو637 :6831( 6
 )633براي تجزي وتحلي نهاد بايد ک سازمان را تجزي وتحلي

ک رد .ب ا در نظ ر گ رفت

ويژگي «ارگاني » سازمان ،اگر بتواهيم عدالت رعايت شود ،بايد سازمان را در قال ب ي
ک مورد توج قرار دهيم.
الگوی نهادينهسازی ،فرايندی برای خلق واقعيت
1

دومي و سومي الگوي نظري بيشتر مديون آثار پيتر برگر است .کام تري و اثرگ ذارتري
ديدگاه برگر دربارة نهادين سازي را بايد در اثري مشاهده کرد ک با نويسندة ديگري ب ن ام
الکم  8منتشر کرد و پرسش اصلي در اي اثر عبارت است از اينک ماهي ت و منش أ نظ م
اجتماعي چيست؟ (.)Scott 1987: 495
بحث اصلي اي است ک نظم اجتماعي بر پاية ي

واقعيت مشترک اجتماعي قرار دارد

و آن هم ب نوبة خود چيزي جز س اختة دس ت بش ر نيس ت ک در س اية رواب ط متقاب
اجتماعي ب وجود ميآيد .در اي ديدگاه ب اي واقعيت توج ميشود ک م رد ي ا زن ،ب
مثابة ي

ارگانيسم بيولوژيکي زنده ،در الگوي فطري با محدوديتها يا عوام محدودکنندة

بسيار کمي روب رو ميشود .ولي همي محدوديتها يا عوام محدودکنن ده در قال ب نظ م
اجتماعي ب وجود ميآي د ( .)Berger & Luckmann 1991: 69-70برگ ر و الکم
سلزني

همانن د

بر نياز ب کارگيري ديدگاه تاريتي تأکيد کردند .از منظر آنها ،نهادين سازي مستلزم
4

3

1

گذر از س مرحل يا س مقطع زماني است :برونگرايي  ،عينيتگرايي  ،درونگرايي  .م ا و
1. Perrow
2. Peter Berge
3. Luckman
4. externalization
5. objectivation
6. internalization
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همکاران دست ب عم ميزنيم (برونگرايي) .ولي هر دوي ما اي عمليات را ي

واقعي ت

خارجي و جدا از خود تفسير ميکنيم (عينيتگرايي) .گذشت از اي ما اي دني اي عين ي را
تبدي ب درونگرايي ميکنيم؛ يعني درصدد برميآييم ک س اختار ذهن ي از ن وع آگ اهي را
مشتص کنيم (نهادين شدن) (.)Wuthnow 1984: 39
ماير 6و روئان )846 :6877( 1در مقالة بسيار مشهور خود با عنوان «سازمانهاي نهادين شده:
ساختار رسمي ب مانند آداب و رسوم» دربارة سازمانهاي نهادين شده از ديدگاه برگر و الکم
حمايت و آن را تأييد کردند .از منظر ايشان ،نهادين سازي مستلزم فرايندهايي است ک در آن
فرايندهاي اجتماعي در قالب تعهدات يا آنچ در واقع انجام ميشود ب صورت عم و انديشة
اجتماعي و مبتني بر بستر نظام صورت ميگيرند .زاکر )6 :6838( 8نيز همي صدا را م نعکس
کرد و بر اي ديدگاه تأکيد کرد ک سازمان داراي شک نهادين شده است.
سيستمهای نهادی به منزلة يک طبقه از عناصر

در ديدگاه سوم از نظرية نهادي بر اي موضوع تأکيد م يش ود ک سيس تمه اي اعتق ادات
نهادين شده ب صورت طبقة متمايزي از عناصر درميآيند ک ميتوان بر اسا

آنها ساختار

سازماني را توضيح داد .در اي ديدگاه ب ج اي تأکي د ب ر ويژگ يه اي سيس تم اعتق ادات
عمومي بر گون اي از منابع يا مجموع اي از احکام يا دستورهاي بيطرفان و منطق ي تأکي د
ميشود ک ميتوان ب وسيلة آنها هدفهاي متتلب اجتماعي را شناس ايي و ب راي ت أمي
آنها از روشهاي مناسبي ک مشروعيت ميياب د اس تفاده ک رد (

Meyer & Rowan 1977:

 .)343در اي ديدگاه منابعي را نهادين مينامن د ک وج ود و اثربتش ي آنه ا در معي ار و
شاخصي قرار دارد ک وراي اختيارات سازمان يا فرد مشارکتکننده است.
نهاد به منزلة يک حوزة متمايز اجتماعي

مقصود از نهاد اجتماعي ي

سيستم نسبتاً ب ادوام از باوره اي اجتم اعي و ش يوهه اي عم
1. Meyer
2. Rowan
3. Zucker
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سازمانيافت در جامع است ک در زمين هاي متتلب در درون سيستم اجتماعي (مذهب ،کار،
خانواده ،سياست) مطابق آنها عم ميشود .در بيشتر اي تعريبهاي سنتي ،نهاد اجتماعي از
اي زاوي مورد توج قرار ميگيرد ک از ي

سو سيستمهاي نمادي (هنجاري و ش ناختي) و

از سوي ديگر سيستمهاي رفتاري هستند و بر تداوم و ثبات ب منزل ة يک ي از ويژگ يه اي
تعيي کننده تأکيد ميشود ( .)Scott 1987: 499مثالً هيوز )134 138 :6888( 6در بحث بسيار
مشهور و اثرگذار خود ميگويد اغلب واژة «نهاد» در مورد ويژگيهايي از زندگي اجتماعي ب
کار برده ميشود ک دوام آن ب بيش از نس هاي بيولوژي

است يا ميتواند در برابر تغيي رات

اجتماعي (ک انتظار ميرود ب هستي آنها پايان دهد) مقاومت کند و ب حي ات خ ود ادام
دهد  ...انسانها تماي دارند مسير براي آنها مشتص شود .ترديدي نيست ک ساير حيوانات
هم تماي مشابهي دارند .ولي فقط انسان است ک تعداد زي ادي از ش يوهه اي رفت اري را ب
نس هاي بعد منتق ميکند و فقط انسان است ک براي اي نوع رفتار خ ود دلي ه ايي ارائ
ميکند و ب آنها ارج مينهد و براي قدمت آنها ارزش قائ ميشود.
بحث هرتزلر )34 :6816( 1دربارة نهادهاي اجتماعي نيز اثرهاي مهمي بر جاي گذاشت.
او هنگام بيان اي مطلب بر مضمون و درونماية اي ديدگاه تأکيد کرد و اهميت جنب ه اي
خارجي ماهيت الگوهاي نهادين شده را ک داراي نقش ة ق ديمي و سرنوش تس از هس تند
يادآور شد.
در جدول  6خالص اي از الگوهاي چهارگانة نظرية نهادي ارائ شده است.
نکتة کانوني در چهار الگوي بيانشده ،ک ميتواند نقطة اشتراک همة آنها باشد ،عبارت
است از معنا و مفهوم نهادين سازي ک تقريباً برآيند همة آنها عبارت است از ايجاد ،تداوم،
ماندگاري ،تثبيت؛ حال چ خلق ارزش يا واقعيت باشد يا طبق اي از عناصر يا ي

ح وزة

اجتماعي متمايز.

1. Hughes
2. Hertzler
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جدول  .1خالصة الگوهاي چهارگانة نظرية نهادي ( جمعبندي محقق)

نظریه

نظریهپرداز

تلفيق ارزشها

فيليپ سلزين

خلق واقعيت

پيتر برگر

خالصة نظریه
انسان ميتواند دنيايي را ب وجود آورد و سپس ميتواند آن را ب
مثابة چيزي غير از دستاورد يا محصول انسان تجرب کند.
افراد ي

تعريب مشترک از واقعيت اجتماعي را ميپذيرند؛ مفهومي

ک اعتبار آن مستق از ديدگاهها و عمليات شتصي فرد است.
سازمانها مجموع اي از اعتقادات يا باورهاي نهادين شده را

ي

طبق از
عناصر

ماير و روئان

ميپذيرند؛ البت ن بدان سبب ک آنها ب صورت واقعيت يا ي
فرض مسلم درآمدهاند ،بلک بدان سبب ک سازمان با چني اقدامي
ب پاداش نيکو دست مييابد.
مقصود از نهاد اجتماعي ي

ي

حوزة متمايز
اجتماعي

هيوز

اجتماعي و شيوههاي عم

سيستم نسبتاً بادوام از باورهاي
سازمانيافت در جامع است ک در

زمين هاي متتلب در درون سيستم اجتماعي (مذهب ،کار ،خانواده،
سياست) مطابق آنها عم ميشود.

مسئلة اصلي اي بتش عبارت است از تبيي معنا و مفهوم نهادين س ازي؛ ب عب ارت
ديگر يکي از مسائ مهمي ک بايد در مطالعات اس المي ب دنب ال پاس خ آن باش يم ي افت
واژگان يا مفاهيم متناسب با مفهوم نهادين سازي در مباحث اسالمي است.
روش يافتن مفهوم و ماهيت نهادينهسازی از منظر قرآن

بعد از مشتص شدن نظري هاي مطر دربارة نهادين س ازي در مباح ث راي ج ،ب بررس ي
ماهيت و مفهوم آن در مباحث قرآني پرداخت ميشود .روش اص لي اي

تحقي ق ت دبر در

قرآن (نقلي وحياني) است .روش نقلي وحياني ،ناظر ب منبع نقلي وحياني (کتاب و سنت)،
روشي اجتهادي اس ت و ابزاره اي مس تقيم (عق

مص باحي ،ح س و تجرب و قل ب) و

غيرمستقيم (ادبيات عرب ،علم اصول و مانند آن) در استنبا از ق رآن و س نت و ملحق ات
سنت را در بر ميگيرد و مهمتري روش اجتهاد در تفکر اسالمي اس ت (ک ارگروه بني ادي
مديريت اسالمي  .)663 :6883جهتگيري پژوهش حاضر بنيادي و در زمرة پ ژوهشه اي
کيفي است و از ميان انواع راهبردهاي پژوهش کيفي راهبرد دادهبنياد ظاهرشونده را ب ک ار
گرفت است .از آنجا ک در فرصت محدود مقال بررس ي نگ اه ق رآن و رواي ات اس المي،
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ب ويژه ب دلي گستردگي متون روايي ،ب طور همزمان امکانپذير نيست ،نويس نده در اي
مقال ب طور خاص بر قرآن کريم ب منزلة اصي تري و موث قت ري م ت اس المي تمرک ز
خواهد کرد .رسيدن ب اي هدف در چندي گام اساسي و پيدرپي انجام ش د ک در ادام
فقط ب آنها اشاره ميشود.
انتتاب کليدواژة محوري؛
بررسي کليدواژة محوري؛
بارگذاري کدها روي نرمافزار؛
شروع کدگذاري با مطالعة ک قرآن.

6

نهادينهسازی از منظر قرآن
براي تبيي مفهوم نهادين سازي از منظر قرآن و ارائة تعريفي مشتص از آن ميتوان از نتايج
پرسشنامة آزمون خبرگي در آغاز کار استفاده کرد .مؤلف هاي اصلي مفهوم نهادين سازي ،ک
ميتوان از کنار هم قرار دادن آنها ب تعريفي مشتص رسيد ،عبارتاند از:
« .6تثبيت» مفهوم کليدي نهادين سازي؛
 .1فرايندي بودن نهادين سازي .نتايج حاص از پرسشنامة دوم آزمون خبرهاي (مراح
اصلي و گامهاي هر مرحل از نهادين سازي از منظر قرآن) نشاندهن دة اي

مطل ب

بود ک همة خبرگان بر فرايندي بودن نهادين سازي تأکيد دارند.
پس تا بدي جا ميتوان گفت نهادين سازي از منظر قرآن «فرايندي است براي تثبي ت» .ب ا
پاي قرار دادن اي دو مؤلفة اصلي و رجوع ب کدهاي استتراجش ده از م ت ق رآن م يت وان
مؤلف هاي ديگر تعريب را اس تتراج ک رد .نتيج ة حاص ل از بررس ي آي ات درب ارة ماهي ت
نهادين سازي 1بيانگر اي مطلب است ک نهادين سازي از منظر قرآن ،همچنان ک در نم ودار 6
 .6براي مطالعة تفصيلي مراح چهارگانة يادشده ب مقالة «ماهيت و مفهوم نهادين سازي از منظر قرآن» (وث وقيراد
و ديگران )6887مراجع شود.
 .1براي مطالعة بيشتر و ديدن مستندات قرآني ب مقالة «ماهيت و مفهوم نهادين سازي از منظر ق رآن» (وث وقيراد و

411

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،02شمارة  ،1بهار 1021

قاب مشاهده است ،ب صورت ي

پيوستار قاب تبيي است؛ ک در اي پيوستار همواره ب راي

نهادين سازي ارزشها بايد ب نقطة مقاب آن ،يعني چگونگي عملک رد رقب ا و دش منان ب راي
نهادين سازي ضد ارزشها ،توج کرد .ب عبارت ديگر نميتوان بدون توج ب عملکرد جبه ة
مقاب فرايند تثبيت ارزشها را طي کرد .از اي رو م يت وان نهادين س ازي را در قال ب ي
پيوستار در نظر گرفت ک ي

سمت پيوستار عبارت است از نهادين ش دن ارزشه اي اله ي

ک در قالب نهادين شدن «ايمان» و حرکت در مدار حق قاب تصور است و ي

سمت ديگ ر

اي پيوستار ميتواند نهادين شدن ارزشهاي شيطاني باشد ک در قالب نهادين شدن «کف ر» و
حرکت در مدار باط قاب تصور است .اي پيوستار داراي ويژگيهاي 6برجست اي است.

نمودار  .1پیوستار نهادينهسازي

ديگران  )6887مراجع شود.
 .6در اي بتش از بيان مستندات قرآني اي ويژگيها اجتناب ميشود .براي مطالع ب مت پاي اننام (وث وقيراد
 )663 603 :6887مراجع شود.

الزامات نهادينهسازی فرهنگ از منظر قرآن
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با در کنار هم قرار دادن مباحث مطر شده در اي قسمت ،ميتوان نهادين س ازي را از
منظر قرآن اي گون تعريب کرد« :فرايندي است پيوستارگون ک م يتوان د مثب ت (رو ب
اعتال) يا منفي (رو ب انحطا ) باشد .جهت اعتالي آن براي کساني است ک درصدد تثبيت
ايمان و جهت انحطا آن براي کساني است ک درصدد تثبيت کفرند».
الزامات نهادينهسازی از منظر قرآن

يکي ديگر از ارکان اصلي نهادين س ازي از منظ ر ق رآن توج ب ل وازم تحق ق کام

فراين د

نهادين سازي است .در حقيقت براي اينک عناصر اصلي فرهن گ اس المي در جامع ة اس المي و
نهادها و سازمانهاي اصلي آن نهادين شود الزم است لوازم و استلزامات تحقق آن در نظر گرفت
شود .برخي از اي الزامات جنبة مبنايي و دارند ک ميتوان آنها را در س بتش عم دة الزام ات
معرفتي (بينشي) و گرايشي و عملي رفتاري تقسيم کرد .مهمتري آنها در نمودار  1آمده است.

نمودار  .2الزامات نهادينهسازي فرهنگ از منظر قرآن
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معرفتي (بينشي)
مهمتري الزامات معرفتي عبارتاند از:
ايمان به محتوا (دين)

يکي از الزامات نهادين سازي فرهنگ اسالمي ايمان و باور قلبي ب محتواي آن چيزي اس ت
ک درصدد نهادين کردن آن هستيم ک از منظر قرآن همة اديان الهي تا دي اسالم است.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وب امٰمآاإْلا إ وواّلل ِ امٰمن وّللم
ّللمٰمن وّللملُإو َِاٰمِٰممِٰ إ ووٰآِ اََ امٰمِٰ إّْللقَ و ا امٰمِٰ إ و ّلل ا امٰم او إ ُ و ا
قُولُوو ا
آمَنّٰاوّللمه ا امٰمن وّللملُإو َِاٰمٰلاإَوّٰ و ا
ُِٰتمآالَّّٰاَُِّو ان ِمننمرِاِبَِمالم وُ اف ِٰ ُ م وْيمل ٍ
ِ
ِ
لِ
من إسلِ ُمو امن ﴿آلا وٰ /م﴾631؛
احد ِمنإّٰو ُه إَ امٰ اإ
مَن ُنملاهُ ُ
ا ا إا ا
ُِٰتا ُ
إا إ
منو ىم اٰمقَسى امٰمنّللمل ا
بگوييد ما ب خدا ايمان آوردهايم و ب آنچ بر ما نازل شده و آنچ بر ابراهيم و اس ماعي و
اسحاق و يعقوب و پيامبران از فرزندان او نازل شد و (همچني ) آنچ ب موسي و عيس ي و
پيامبران (ديگر) از طرف پروردگار داده شده است و در ميان هيچي

از آنها جدايي قائ

نميشويم و در برابر فرمان خدا تسليم هستيم.
از منظر آيات قرآن ( 3نق قول) 6شناخت حق ب تنهايي براي عم کفايت نميکند .زي را
«اه کتاب پيامبر اسالم را مىشناسند؛ آن طور ک بچ هاى خود را م ىشناس ند .ب خ اطر
اينک تمامى خصوصيات آن جناب را در کتب خود ديدهاند .ولى با اي

ح ال طايف اي از

ايشان عالماً عامداً معلومات خود را کتمان مىکنند( ».طباطب ايي  :6874ج  .)486 ،6از اي
رو ايمان ب محتواي دي نقش محوري دارد و از لوازم مبنايي نهادين سازي است.
پايبندی به اصول و عدم سازشكاری

يکي ديگر از الزامات اصلي نهادين سازي پايبندي ب اصول و خط و اص لي اس ت ک از
طرف مؤسسان و طراحان اصلي ترسيم شده است؛ چنانک دربارة يهود در آي ة ش ريفة «لام اَلإم
ِ َّ ِ
وُمٰمآال اوّللُُ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
وَ امٰم او ُولُووو انملِلَّو ِوي انم ا افو ُوٰٰآمِو ُوِبال ِ مل إاِوودِ ِمنو اونم
تاو اوٰمٰ اممآالووي انملُٰتُووآم ااووَاّللمنو اونمآالإيُ وّللبم وُ إِبنُّٰووو انمه إَإاو ا
ِ
مَنُّٰوآم ا اَِلم﴿ ».آلّٰسّلل /م﴾16مب اي مهم اشاره ميشود.
آالَّي ان ا

 .6اعداد بيانشده ب عنوان نق قول نشاندهندة تعداد آياتي است ک محقق در جريان تحقيق در تأييد اي برداش ت
خود از آنها استفاده کرده است ک ب خاطر محدوديت فقط ب ي

آي اشاره ميشود.

الزامات نهادينهسازی فرهنگ از منظر قرآن
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آية فوق «يکى ديگر از صفات ناپسند يهود را منعکس مىکند ک آنه ا ب راى پيش برد
اهدافشان آنچنان سازشکاري با هر جمعيتى نشان م ىدادن د ک حت ى ب راى جل ب نظ ر
بتپرستان در برابر بتهاي آنها سجده مىکردند و آنچ را ک درب ارة عظم ت اس الم و
صفات پيامبر(ص) ديده يا خوانده بودند زير پا مىگذاشتند و حتى براى خوشايند بتپرستان
آيي خرافى و مملو از ننگ آنها را بر اسالم ترجيح مىدادند؛ با اينک اه کت اب بودن د و
قدر مشترکشان با اسالم ب مراتب بيش از بتپرستان بود .لذا آي ة ف وق ب عن وان تعج ب
مىگويد :آيا نديدى کسانى را ک سهمى از کتاب خدا داشتند ،اما در برابر بت سجده کردند
و ب طغيانگران اظهار ايمان نمودند؟» (مکارم شيرازي و ديگران  :6830ج  .)463 ،8همواره
عده اي هستند ک با تساه و کوتاه آمدن از اصول و ارکان اصلي دي زمين را براي بياث ر
شدن ارزشها فراهم ميکنند .پايبندي ب اصول باع ث م يش ود اف راد خ ود را در جري ان
نهادين سازي متناسب با اصول پذيرفت ش ده ق رار دهن د و ب راي ب دس ت آوردن من افع
غيرمشروع ب سازشکاري رو نياورند.
ايمان به همة متعلقات دين

يکي ديگر از نکات در پيوستار نهادين سازي از منظر قرآن ،ک جنبة رفتاري دارد و باي د ب
آن توج کرد ،عبارت است از تعيي حدود متعلق ايمان و شر تحقق آن.
ِ
ِ ِ
صوَوّّٰللمِ ِوهمِٰ ووٰ ِآََِمٰمنو وىمٰ ِ
مقَسوىملا إنم
صىمِِهم ُوحّلل امٰمآالَّييمل إاٰ احإَوّّٰللمِٰلاإَ ا
اشاٰ ا
ك امٰمنوّللم اٰ َّ إ
ّللمٰ ا
إ اا ُ
ا
عملا ُي إَمن انمآا الد ِنمن ا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
منو إونم
َمووآمآالو اود ان امٰمالمتاوُاو افَّٰقُووآمكَووهم ا اُ و اوٰ ا
مقلاووىمآالإ ُم إ و ِٰ ا
ْيمنوّللمتاو إدقُ ُ
منو إونم ا وّلل ُ امٰم او إهووديمِٰلاإَووه ا
وِ إَمِٰلاإَووهمآا اُم اإُاوِ مِٰلاإَوه ا
لاق ُ
ِ
وُم﴿آل وورِم/م﴾63؛ آييني را براي شما تشريع کرد ک ب نو توصي کرده ب ود و آنچ را
َُّٰ ُ
بر تو وحي فرستاديم و ب ابراهيم و موسي و عيسي سفارش کرديم اي بود ک دي را برپ ا
داريد و در آن تفرق ايجاد نکنيد و بر مشرکان گران است آنچ ش ما آن ان را ب س ويش
دعوت ميکنيد .خداوند هر کس را بتواهد برميگزيند و کسي را ک ب س وي او ب ازگردد
هدايت

ميکند.

حاص معناى «آ إنملاقَِموآمآا اِ
لد ان امٰمالمتاوُاو افَّٰقُووآمكَِ ِموه» اي مىشود« :بر همة مردم واجب است دي
ُ

خدا را ب طور کام ب پا دارند و در انجام اي وظيف تبعيض قائ

نش وند ک پ ارهاى از
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احکام دي را ب پا بدارند و پارهاى را رها کنند و اقام کردن دي عبارت است از اينک ب
تمامي آنچ خدا نازل کرده و عم بدان را واجب نموده ايمان بياورند( ».طباطب ايي :6880
ج .)80 ،63
گرايشي
برخي از اي الزامات اصلي جنبة گرايش دارد ک مهمتري آنها عبارتاند از:
عدم پذيرش واليت کافران بر مؤمنان

يکي از الزامات اصلي ک جنبة گرايشي دارد عبارت است از عدم پذيرش واليت کافران بر
مؤمنان ک برخي از آيات الهي ( 60نق قول) ب اي مهم اشاره دارند.
ٰنمآالإمووِبِنِّْٰيملامتُِٰ و ُودٰ انملا إن اإ ِ ِ
ٰيملاوُّه وّللمآالَّو ِوي نمَنُّٰووآمالمتاوَُّ ِ و ُيٰآمآالإي وّللكِ ِٰ نملاٰلَِ وّلل ِمنوون ِ
مقلاو إوَ ُي إَم ُ و إل ّلل م
ما الُووآم ا ا
ا إ ا إ ُ
مِ ُ إ ا
ا
ا ا
ُناَِّٰوّللم﴿آلّٰسوّلل /م﴾611؛ اي کساني ک ايمان آوردهايد ،غير از مؤمنان ،کافران را ولي و تکي گاه
خود قرار ندهيد! آيا ميخواهيد (با اي عم ) دلي آشکاري بر ضد خ ود در پيش گاه خ دا
قرار دهيد؟
در «اي آية شريف  ،ب طوري ک مالحظ مىکنيد ،مؤمنان را نهى م ىکن د از اينک ب
واليت کفار و سرپرستى آنها بپيوندند و واليت مؤمنان را ترک کنند و س پس آي ة ش ريفة
دوم مسئل را تعلي مىکند ب تهديد شديدى ک از ناحية خداى تعالى متوج منافقان ش ده
و اي بيان و تعلي معنايى جز اي نمىتواند داشت باش د ک خ داى تع الى ت رک والي ت
مؤمنان و قبول واليت کفار را نفاق دانس ت و مؤمن ان را از وق وع در آن برح ذر م ىدارد».
(طباطبايي  :6874ج  .)681 ،3گرايش و سمتوسوي تصميمگيري و تعيي جهت حرک ت
مؤمنان در برنام ريزيها و داد و ستد با کفار توج ب اي نکتة اساسي عدم والي ت ک افران
است .در حقيقت اي گرايش در مرحلة بعد ،يعني اقدام و عم  ،اثرگذار است.
دورانديشي و گذشت از منافع زودگذر

يکي ديگر از الزامات ،ک جنبة گرايشي دارد ،عب ارت اس ت از :دورانديش ي و گذش ت از
منافع زودگذر .اگر در برنام ريزيها و تصميمگي ريه ا گ رايش انس ان ب س متوس وي
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برنام هاي طوالنيمدت و توج ب منافع درازمدت باش د زمين ب راي اج راي اص الحات
فرهنگي ،ک معموالً زمانبر است ،فراهم ميشود.
ِ
ٰمِٰ إذم ا ِ ُد ُ َمآا ا مِٰ إح ادِمآال اّللئِافُاو إ ِ
ْيملاوَّهّللملا ُي إَ امٰمتاو اووُِّٰ انمل َّ
َّووا ِتمتا ُيوو ُنملا ُي إوَ امٰم ُِٰ ُودمآا اُملا إنم ُِ و َّمم
ُ ُ
ا
انم اُإَو اوٰمذآَمآال إ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آا إْلا َّ م ايلمّللته امٰم او إ ا اعمِآ اٰمآالإيّللكٰ انم﴿آْل فوّللٰ/م﴾7؛ و (ب ياد آريد) هنگامي را ک خداوند ب ش ما
وعده داد ک يکي از دو گروه [= کاروان تجاري قريش ،يا لشکر مسلح آنها] نص يب ش ما
خواهد بود و شما دوست ميداشتيد ک کاروان (غيرمسلح) براي شما باشد (و بر آن پي روز
شويد) .ولي خداوند ميخواهد حق را با کلمات خود تقويت و ريشة کافران را قطع کند .از
اي رو شما را برخالف ميلتان با لشکر قريش درگير ساخت و آن پيروزي ب زر

نصیبتاا

شد (مکارم شيرازي و ديگران  :6830ج .)606 600 ،7
عمليـ رفتاری
برخي از الزامات اصلي جنب رفتاري دارند ک مهمتري آنها عبارتاند از:
اسالم آوردن و عمل به آن

شايد بتوان گفت اولي و اصليتري شر تحقق نهادين سازي اي

اس ت ک متاطب ان و

کساني ک درصدد تحقق ايمان در وجود آنها هستيم دي را قبول داشت باشند .ب عب ارت
ديگر اصليتري شر ورود ب موضوع نهادين سازي اي است ک افراد خود را در مع رض

ّللوو ا مكاو ُو إ م
محو ُّ
اسالم قرار دهند و آن را قبول کنند .عالم طباطب ايي در ذي آي ة ش ريفة «كاوِ إن ا
ِِ
لا ولامُمٰو ِهوولِلمِ ِمٰ ِ
ِِ
ِ
ِ
آمٰمِٰ إنم
ّللب امٰمآاإْل اُنَِا ا
منو ِنمآتَّوااو ا ِن امٰمقُو إ مللَّووي انملُٰتُووآمآالإيُو ا
إ إ ُ اإ ا ا ا ا
وْيملاملا إ ولا إمُُ إَمكاوِ إنملا إ ولا ُموآمكاو ا ودمآ إُِاو اود إٰ ا
1
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿َٰقم وٰآن/م ﴾02م يفرماي د« :ض مير در کلم ة
ّللِ».م م
وكمآالإوواالّللُ امٰمآا اُم ااووٰامهلإ ا و م
ّللمقلاإَو ا
تاو اولَّو إووآمكاَِّٰ و ا
حاجوک ب اه کتاب برميگردد و اي ب خوبي روش است و مراد از محاج ک ردن اه

 .6اگر با تو ب گفتوگو و ستيز برخيزند (با آنها مجادل نک و) بگو :م و پي روانم در براب ر خداون د (و فرم ان
او) تسليم شدهايم .و ب آنها ک اه کتاب هستند [= يهود و نصاري] و بيسوادان [= مشرکان] بگو :آيا ش ما ه م
تسليم شدهايد؟ اگر در برابر فرمان و منطق حق تسليم شوند ،هدايت مييابند و اگر سرپيچي کنند( ،نگ ران مب اش
زيرا) بر تو تنها ابالغ (رسالت) است و خدا نسبت ب (اعمال و عقايد) بندگان بيناست.
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کتاب احتجاج در امر اختالف است ب اينک مثالً بگوين د اخ تالف م ا از غ رور و بغ ى و
ستمگرى نيست و چنان نيست ک با روش شدن حق در آن اخ تالف کني د ،بلک عق

و

فهم ما و اجتهادى ک در ب دست آوردن حقايق دي کردهايم ما را ب اي اختالف کش انيده
و در همي راهى ک انتتاب کردهايم تسليم حقتعالي هستيم و آنچ هم ک ت و اي محم د
انتتاب کردهاى و ب سوي آن دعوت مىکنى از اي قبي است .عق ما اي طور و عق ت و
آنطور حکم کرده و هر دو تسليم خداييم و يا محاج اى شبي ب اي کنند .دلي ما بر اينک
منظور از محاج چني چيزى است پاستى است ک آن جناب مأمور شده بدهد و بگوي د:
ُ امٰ إو ِه اولِلمَِِّم و در تتمة آي بگويد :أ اسلمتم .براى اينک در اي دو جمل حجتى آمده ک
لا إ ولا إم ُ
طرف را ب کلي خاموش مىکند ،ن اينک خواست باشد طفره رفت و اصالً ج واب نده د .و
معنايش با در نظر گرفت ارتباطى ک ب ماقب خود دارد اي است ک إِنَّ ال ديي عِند دا اللَّ ِ
الدإِسْالمُ ،دي خدا يکى است و آن اسالم است( ».طباطبايي  :6874ج .)680 ،8
تشخيص مسير حق و التزام عملي به آن

يکي ديگر از الزامات نهادين سازي ک جنبة رفتاري دارد عبارت است از تش تيص ص حيح
حق از باط و طي مسير در جهت آن ک از دي دگاه ق رآن آي ات اله ي اي

نق ش را ايف ا

ميکنند.

ِ ِ
ِ
ٰم ا وويلِ ا ِ
ْيم﴿آْل وّلل م/م﴾11؛ و اي
ْيم ا واَِ ُمآالإ ُم إ و ِٰن ا
ا و ُمآاإ ٰيَ امٰملُا إسووُااِ ا
كم وُ اف ا
ا
برميشماريم (تا حقيقت بر شما روش شود) و راه گناهکاران آشکار شود.

چن ي آي ات را

«ما آيات و نشان ها و دستورات خود را اي چني روش و مشتص مىکنيم ت ا ه م راه
حقجويان و مطيعان آشکار گ ردد و ه م راه گنهک اران لج وج و دش منان ح ق( ».مک ارم
شيرازي و ديگران  :6830ج .)110 ،3
تعيين خطوط قرمز

يکي ديگر از استلزامات نهادين سازي ک جنب رفتاري دارد عبارت است از تعيي خطو قرمز.
ٰنمآا مالم و إغ ِفووٰملا إنم ووٰا مِو ِوهمٰم و إغ ِفووٰمن وّللمِٰ انمذلِووكملِموونم وّلل مٰمنوونم و ِٰإ ِ ِ ِ ِ
مق ِاَم وّللم
ا ا إ ا ُا ا إ ُإ
مه ا مكاو ا وودمآكإ و اوىِمِٰإا وّلل ا
اا ُ ُ
َّ اا ا ُ ُ إ ا
﴿آلّٰسوّلل /م﴾14؛ خداوند (هرگز) شرک را نم يبتش د و پ ايي ت ر از آن را ب راي ه ر ک س
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(بتواهد و شايست بداند) ميبتشد و آن کسي ک براي خدا شريکي قرار دهد گناه بزرگ ي
مرتکب شده

است.

«بنابراي معناى آي چني مىشود ک خداى تع الى ش رک را از ه يچ ک افر و مش رکى
نمىآمرزد( ».طباطبايي  :6874ج  )386 ،4و اي همان تعيي خط قرمز است.
شناسايي اهداف نهادينهسازی

يکي ديگر از الزامات نهادين سازي ک جنبة رفتاري دارد عبارت اس ت از ش ناخت اه داف
نهادين سازي .ب عبارت ديگر براي متاطبان بايد روش شود هدف اصلي از نهادين س ازي
ايمان چيست؟ ک در ادام ب مهمتري اي اهداف از نظر قرآن ،ک از بيان هدف انزال قرآن
و ارسال رسول ناشي ميشود ،اشاره خواهد شد.
تثبيت و نهادينه کردن حق

حضرت شعيب(ع) در دعاي خويش با آنک ب حقانيت خويش باور داشت فرمود خدايا حق
را ب کرسي بنشان و اي اشاره ب اي حقيق ت دارد ک پي امبران ه دفي ج ز تثبي ت ح ق
نداشتند (هاشمي رفسنجاني  :6838ج .)144 ،60
ِ
ِ ِِ
ِ
قاو ِودمآِكإوُاوٰإوّٰ و ا ِ ِ ِ
ووِمكَِه وّللمِٰالاملا إنم
ّللمٰمن وّللم ا ُيووو ُنملاّٰ وّللملا إنم او ُو ا
ّللمقلاووىمآا ا م ا وويهمٰ إنمقُو إد مُمنلَّووُ ُي إَم او إ و اودمٰ إذم ااوّلل ا مآا اُمنإّٰوه و ا
ا
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
وُم ا إَ و ُوٰم
مشو إولِل م
ّللمٰ و اوع امروُّّٰ وّللم ُ و َّ ا
مق إلم وّلل ا
ّللمٰم او إا
وْيمقاو إونّٰ وّللمه إْلاو ا امٰملاإو ا
مقلاووىمآا ا متاو او إلّٰ و ا
ّللمروَّّٰا وّللمآكإ ووُا إ م اوإَوّٰاوّٰ و ا
ا وّلل امآا اُ امروُّّٰ و ا
ِِ
ْيم﴿آْلقوٰآ م/م﴾48؛ اگر ما ب آيي شما بازگرديم ،بعد از آنک خ دا م ا را از آن نج ات
آالإفوّللح ا
بتشيده ،ب خدا دروغ بست ايم و شايست نيست ک ما ب آن بازگرديم مگر اينک خدايي ک
پروردگار ماست بتواهد .علم پروردگار ما ب هم چي ز احاط دارد .تنه ا ب ر خ دا توک
کردهايم .پروردگارا ،ميان ما و قوم ما ب حق داوري ک ک تو بهتري داوراني.
تثبيت ايمان برای مؤمنان

يکي ديگر از اي اهداف مهم از نظر قرآن عبارت است از تثبيت ايمان براي مؤمنان.
ِ
قُ م اوََّلاهمرٰحمآالإ ُ ُود ِِ ِمنونمرِوك ِ ِ
ِ ِِ
ْيم﴿آلّٰ و م/م﴾620؛
إ اا ا
مِودِ امٰم ُ إ وِٰمل إل ُم إسولم ا
آمٰ ُ
مه إْلاو ِا ملَُوِّااِا ا
وُمآالَّوي ان ا
إ ُُ ُ
مَنُّٰوو ا
بگو رو القد آن را از جانب پروردگارت ب حق نازل کرده تا افراد باايمان را ثاب تق دم
گرداند و هدايت و بشارتي است براي عموم

مسلمانان.
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«ب گفتة مفسر عاليقدر ،نويسندة تفسير الميزان ،آية فوق در م ورد مؤمن ان م ىگوي د:
هدف آن است ک در خط خود تثبيت شوند .اما دربار مسلمي مىگوي د :ه دف ه دايت و
بشارت است .اي ب خاطر تفاوتى است ک ميان مؤم و مسلم وجود دارد .چراک ايم ان
در قلب است و اسالم در ظاهر عم » (مکارم شيرازي و ديگران  :6830ج .)407 ،66
خروج از ظلمات به سوی نور

يکي ديگر از اي اهداف از نظر قرآن عبارت است از خروج از ظلمات ب سوي نور.
كملُُِ ِٰجمآالّٰاّللِ ِمنونمآالاُّلُمو ِ
ِ
ّللَمِٰ اممآالُّّٰووِرمذِِ إذ ِنمرِاِبِوَمِٰم ِ
ِ
مصوٰآ ِ ممآالإ ا َِ و َِمآا إْلا ِمَ ِودم﴿ٰ وٰآََِ/م
آلٰم ُ ا
ا إ
ّللبملاإواَلإّّٰللهُمٰلاإَ ا إ ا ا ا
﴾6؛ الر( ،اي ) کتابي است ک بر تو نازل کرديم تا مردم را از تاريکيها (ي شرک و ظل م و
جه ) ب سوي روشنايي (ايمان و عدل و آگاهي) ب فرمان پروردگارشان درآوري؛ ب سوي
راه خداوند عزيز و

حميد.

از منظر عالم طباطبايي «آيات کريمة اي سوره پيرامون اوصاف قرآنى ک ب ر پيغمب ر
اسالم(ص) نازل شده بحث مىکند و آن را با اوصاف زير معرفى مىنمايد :اي کتاب آي ت و
معجزه و نشانة رسالت آن جناب است و مردم را از ظلمتها ب سوي نور بيرون مىکشد و
ب راه مستقيم خدا راهنماييشان مىکند( ».طباطبايي  :6874ج  .)4 ،61و اي خ ارج ک ردن
از ظلمات ب سوي نور هدف انزال قرآن معرفي شده است.
هدايت

يکي ديگر از اي اهداف از نظر قرآن عبارت است از هدايت ( 66نق قول).
ِ
لسلِ مٰمُيُإ ِٰوهَ ِمنونمآالاُّلُمو ِ
ِ ِِ
ّللَمِٰ اممآالُّّٰووِرمذِِ إمذ ِ ِوهمٰم وه ِود ِهَمِٰم ِ
مصوٰماطٍم
من ِنمآتوَّاا اعم ِر إ
او إهديم همآا اُ ا
ا اإ إ
ضوآ اهُم ُ اُ امآا َّ ا ُ ُ إ ا
ُن إسُا ِ َ ٍَم﴿آملّللئد /م .﴾61م
«حرف ’با‘ در کلمة ’ب ‘ ب اصطال علم نحو باى آل ت اس ت و ض مير در آن کلم ة ب
’کتاب‘ و يا ب ’نور‘ برميگردد؛ حال چ اينک مراد از نور رسول خدا(ص) باشد و ي ا ق رآن.
براى اينک اگر هم رسول خدا(ص) باشد باز آلت بودن با معنا دارد .زيرا رسول خ دا(ص) ني ز
مانند کتاب آلت و وسيل اى ظاهرى است ب راى مرحل ة ه دايت» (طباطب ايي  :6874ج ،3
.)888
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استمرار هدايت در صراط مستقيم

يکي ديگر از اي اهداف از نظر قرآن عبارت است از استمرار هدايت در صرا مستقيم.
لاٰآ ا مآالإ ُم إسُا ِ اََم﴿آلفّللحت/م﴾1؛ ما را ب راه راست هدايت ک .
آِ إِ ِد ا مآا ِام
عالم طباطبايي در توضيح کلمة صرا ميفرمايد« :اي کلم در لغت ب معناى طريق و
سبي نزدي

ب هماند و اما از نظر عرف و اصطال قرآن کريم بايد بدانيم ک خداى تعالى

صرا را ب وصب استقامت توصيب کرده و آنگاه بيان کرده ک اي

ص را مس تقيم را

کسانى مىپيمايند ک خدا بر آنان انعام فرموده( ».طباطبايي  :6874ج .)43 44 ،6
ِ ٍ
مهلَّ ِييمل ِ
كِ
من إسوُا ِ َ ٍَم﴿آلَ وٰ /م﴾13؛ آنچ را بر تو وح ي
كاّلل إ ُا إم ِس إ
كمِٰ ا
ُٰح الِلمِٰلاإَ ا
َّك ا
مقلىمصٰآ ُ
شده محکم بگير ک تو بر صرا مستقيمي.
نتيجه
از نگاه قرآن فرايند نهادين سازي در ي

پيوستار مش اهده م يش ود و داراي بع د مثب ت و

منفي است .ب عبارت ديگر از منظر قرآن نهادين س ازي فراين دي اس ت پيوس تارگون ک
ميتواند مثبت (رو ب اعتال) يا منفي (رو ب انحطا ) باشد .جهت اعتالي آن ب راي کس اني
است ک درصدد تثبيت ايمان و جهت انحطا آن براي کساني است ک درصدد تثبيت کفر
هستند .کارگزاران نهادين سازي بايد همواره ب اي نکتة اساسي توج داش ت باش د ک در
کدام سمت پيوستار حرکت ميکنند .براي تحقق نهادين سازي ي

سري استلزاماتي وج ود

دارد ک جنبة مبنايي دارد و نيازمند آن است ک هم کارگزاران هم متاطب ان نهادين س ازي
آنها را انجام دهند .از منظر قرآن متاطبشناسي ب معناي شناخت دست هاي ه ر گ روه از
متاطبان در تثبيت و تعميق ارزشها نقش محوري دارد .ب عبارت ديگر اي مهم است ک
کارگزاران نهادين سازي متاطب خود را بشناسند .زي را اي

موض وع در فراين د و مراح

نهادين سازي تأثيرگذار است .از اي رو در اي نوشتار ب جنب و الزامات متناظر با متاطبان
نهادين سازي پرداخت شد ک در ي

تقسيمبندي کلي اي الزام ات در س بت ش خالص

ميشود« :بينشي» ک مهمتري آنها از منظر قرآن شام ايمان ب محتوا و پايبندي ب اص ول
و عدم سازشکاري و ايمان ب همة متعلقات دي است« ،گرايش ي» ک مه مت ري آنه ا از
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منظر قرآن شام عدم پذيرش واليت ک افران و دورانديش ي و گذش ت از من افع زودگ ذر
است« ،رفتاري عملي» ک مهمتري آنها از منظر قرآن شام اسالم آوردن و عم ب آن و
تعيي خطو قرمز و شناسايي اهداف نهادين سازي است.
پيشنهادها
پيشنهادهاي اساسي اي تحقيق فراروي پژوهشگران عرصة مديريت اسالمي عبارت است از:
 .6براي تکمي اي موضوع منابع روايي نيز بررسي شود.
 .1اي موض وع ب ا اس تفاده از مطالع ات ت اريتي در س يرة حک ومتي پي امبر اک رم و
اميرالمؤمنان بررسي شود.
 .8با در نظر گرفت اقتضائات نظام جمهوري اسالمي ايران اي
جديد براي اجرا در حکومت جمهوري اسالمي ارزيابي شود.

موض وع در پژوهش ي
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