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 قرآن منظر سازی فرهنگ ازدر نهادینه بر آن حاکم اصول و شناسیمخاطب

 ينيامام خم يو پژوهش يسسه آموزشؤم ،استاديار گروه مديريت اسالمي / رادوثوقي وحيد vahid.oghi@gmail.com 

 v-naghipoor@qom.ac.ir دانشيار گروه معارف، دانشگاه قم / پورفر نقي اهللولي

 17/04/1400ـ پذيرش:  05/12/1399دريافت: 

 چكيده
 كارگزاران موردپسند و مطلوب رفتارهاي و هاارزش باورها، تثبيت و تعميق سازي فرهنگ يعنينهادينه
سازي مطرح متفاوتي در باب نهادينهحاكميتي. در ادبيات رايج، الگوهاي  متفاوت سطوح جامعه در ادارة اصلي
 اصلي وظايف از يکي .است از رويکردهاي معرفتي حاكم بر جوامع غربي برگرفته است كه غالباً شده

 و با مباني الگوهاي متناسب پژوهشگران فعال در حوزة علوم انساني اسالمي، تبيين نظري و طراحي
 بر حاكم اصول و شناسيمخاطب»تحقيق بررسي  اين اصلي رو هدفاست؛ ازاين اسالمي هايفرضپيش

باشد. هاي اصلي الگوي موردنظر ميعنوان يکي از مؤلفهبه« قرآن منظر از فرهنگ سازينهادينه در آن
 اين به توجه و آنها بنديطبقه مخاطبان، شناسايي سازي،نهادينه كارگزاران، وظايف مهم از بنابراين يکي

 برخورد نوع مخاطبان، بنديطبقه با متناسب حقيقت، در فرهنگ است. سازينهادينه جريان در بنديطبقه
گيرد،  قرار مورد بررسي مخاطبان با برخورد در حاكم اصول قالب در تواندمي كه شودمي متفاوت نيز آنها با

مورد انتظار نتايج  نشود، و اصول حاكم در برخورد با آنها توجه سازينهادينه در مخاطبان هايتفاوت به اگر
 ظاهرشوندة راهبرد به توجه با( وحياني نقلي) قرآن در تدبر روش شد. در اين تحقيق، از محقق نخواهد

 فرايندي قرآن منظر از سازينهادينه»هاي اين تحقيق نشانگر آن است كه استفاده شده است. يافته بنيادداده
متناسب با تعريف مذكور . «باشد( انحطاط به رو) منفي يا( اعتال به رو) مثبت تواندمي كه پيوستارگونه است
سازي را با استفاده از قرآن كريم در دو دستة مخاطبان داخل اسالم و خارج از توان مخاطبان نهادينهمي

 باشد.بندي كرد كه در برخورد با آنها رعايت برخي اصول راهبردي و كاربردي ضروري مياسالم طبقه

  منظر قرآن. سازي، ازشناسي، نهادينهمخاطب ها:كليدواژه
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 مقدمه

 لزوم و او به حاكميت اختصاصِ و خدا به ايمان پاية بر نظامي ايجاد ،اساسي قانون مطابق اسالمي انقالب از اصلي هدف

 بيان در اسالمي واالي هايارزش و الهي وحي ،حقيقت در .(اساسي قانون دوم اصل) است خداوند اوامر برابر در تسليم

 بايد اسالمي جمهوري مقدس نظام دهندةتشکيل اركان تمامي روازاين ند.دار بنيادين نقش جامعه ادارة چگونگي و قوانين

 حركت ساززمينه و اسالمي هايارزش تحقق اصلي بازوان دولتي هايارگان و هاسازمان و كنند حركت راستا همين در

حاكميتي در سطوح  مسئوالن ،اول گام در پس .(345 ص ،12 ج ،1386 ،خميني موسوي)باشند  هاارزش سويبه جامعه

 ،حالبااين. باشد اسالمي هايارزش از برگرفته هاآن نظارت تحت هايسازمان بر حاكم فرهنگ كه كنند تالش مختلف بايد

 هايارزش بهبايد و شايد  كهگونهآن ،اسالمي انقالب پيروزي از سال چهل گذشت وجود باكه  كنيممي مشاهده عمل در

 يکي. است نگرفته انجام هاآن سازينهادينه براي تالشي ،شده توجه هاارزش به مقاطعي در اگر يا نشده الزم توجه اسالمي

سازي و عدم آشنايي كارگزاران حاكميتي با وظايف خود در اين زمينه نهادينه اسالمي نبود الگوي ،امر اين اصلي داليل از

هاي فرضپيش و مباني از برگرفته سازي وجود دارد كه غالباًنظريات متفاوتي در موضوع نهادينه الگوها و ،است. در ادبيات رايج

ـ  پژوهشگران علوم انساني اصلي وظايف از ها و الگوها، يکينظريه ها درفرضپيش و تأثير مباني به توجه با .است غربي

شناسي و علوم سياسي(، شناسي، روانسازي )مديريت، علوم تربيتي، جامعههاي علمي مرتبط با نهادينهاسالمي فعال در حوزه

 است. اسالمي هايفرضپيش و با مباني الگوهاي متناسب تبيين نظري و طراحي

 مشتمل كه است پيچيده برساختة يك سازياين است كه نهادينه ،داشت كه بايد بدان توجه مهم ديگري نکتة

. شود مقايسه قرآني واژگان با كه نيست بسيط واژة يا مفهوم و يك ستو... ا نتايج يند،رامفاهيم، لوازم، ف مباني، بر

 هايمؤلفه و چارچوب استخراج و مبسوط تحقيق يك نيازمند قرآني رويکرد با سازينهادينه از كامل الگوي ارائة روازاين

 استخراج حاصله نتيجة دهد. انجام دكتري رسالة قالب در را مهم اين است كه داشته توفيق محقق است و اصلي

 از: اندعبارت آن اصلي هايمؤلفه كه باشدمي قرآن منظر از سازينهايي نهادينه الگوي

 قرآن؛ منظر از سازينهادينه مفهوم و ماهيتـ 

 قرآن؛ منظر از فرهنگ سازينهادينه در حکومت اصلي راهبردـ 

 قرآن؛ منظر از سازي فرهنگنهادينه حاكميت در وظايفـ 

 قرآن؛ منظر از سازي فرهنگنهادينه الزاماتـ 

 قرآن؛ منظر از سازينهادينه گرهايتسهيلـ 

 قرآن؛ منظر سازي فرهنگ ازدر نهادينه بر آن حاكم اصول و شناسيمخاطبـ 

 .سازي از منظر قرآنمحتواي نهادينهـ 

 هاياين مؤلفه از عنوان يکيبه «قرآن منظر از آنها با برخورد در حاكم اصول و شناسيمخاطب»مؤلفة  به مقاله اين در

 بايد نخست گام در. است ضروري اساسي گام پيمودن چند اين رويکرد، نمودن اجرايي شود. برايمي پرداخته الگو اصلي
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 در نمود. عرضه اسالمي منابع به را آن واقعي تصويري با بتوان تا شود روشن رايج ادبيات در سازينهادينه مفهوم و ماهيت

براي ارائة تعريفي  كريم قرآن در سازينهادينه مفهوم به نزديك يا مترادف مفاهيم نمودن مشخص و شناسايي بعدي، گام

 حاكم اصول و شناسيشناسي مذكور، مخاطبو در گام بعدي، با توجه به مفهوم است؛متناسب با مباني اسالمي، ضروري 

 هاي فوق پرداخته خواهد شد.بيان شود. در ادامه به ترتيب به تبيين گام قرآن منظر از آنها با برخورد در

 سازي در ادبيات رايجماهيت و مفهوم نهادينه

شده و اين امر هم ناشي از وجود  تعاريف متعددي ذكر ،هاي متفاوتجه به ديدگاهبا تو ،«سازينهادينه»و  «نهاد»هاي از واژه

سازي توجه رو بايد به اين نکته توجه داشته باشيم كه در بررسي نهادينهازاين .نهادي است به دورة هاي متفاوت نسبتديدگاه

ها و تاريخ دبيات مرتبط با اين موضوع، بين گروهبا مراجعه به ا لگوهاي متفاوت و در نظر گرفتن آنها امري ضروري است.به ا

 بينيم.هاي زيادي را ميولي در مورد جزئيات اختالف ؛وجوه مشابهي وجود دارد

 ، نظريةپردازاننظريه با توجه به مطالعات« رشد كامل نظريه نهادي دورة»در مقالة خود با عنوان  ريچارد اسکات

انواع  قات تجربي در اين زمينه را دربارةتحقي ،يل قرار داده و با همين هدفتحل و بررسي و تجزيه را مورد ،نهادي

بررسي قرار داده  مورد اند،شده عوامل نهادي با ساختار سازماني و عملکرد انجام ي دربارة رابطةتازگهايي كه بهبحث

نمايند كه شناسي ارائه ميصورت گذرا چهار الگوي جامعهبه وي .(215، ص 2009اسکات، ؛ 1987)اسکات، است 

 .(1987)اسکات،  اندكدام مدعي هستند كه همواره نهاد را در كانون توجه قرار داده هاي اين الگوها هركنندهارائه

 هاسازي فرايندي براي تلفيق ارزشالگوي نهادينه

يعني »سازي هادينهن تر،ي با محيط نيست. به عبارت مهميند سازگارفراچيزي جز يك « سازينهادينه» در اين الگو منظور از

 .(17، ص 1957)سلزنيك،  «در سطحي باالتر از الزامات يا شرايط و نوع كاري كه در حال انجام شدن است هاتلفيق ارزش

 كه با است ندهسير تکامل يك موجود ز« تاريخ طبيعي»يعني  شود؛بر اهميت تاريخ تأكيد مي سلزنيكدر الگوي 

براي  ،(157، ص 1986)پرو،  پروطبق اظهارنظر  دهد.ا شرايط در حال تغيير وفق ميگذشت زمان همواره خود را ب

اگر بخواهيم  ،سازمان« ارگانيك»تحليل كرد. با در نظر گرفتن ويژگي  و تحليل نهاد بايد كل سازمان را تجزيه و تجزيه

 توجه قرار دهيم. در قالب يك كل موردبايد سازمان را  ،عدالت رعايت شود

 سازي فرايندي براي خلق واقعيتالگوي نهادينه

سازي در مورد نهادينه برگرترين و اثرگذارترين ديدگاه است. كامل پيتر برگردومين و سومين الگوي نظري، بيشتر مديون آثار 

ماهيت  اين است كهپرسش اصلي در اين اثر  منتشر كرد. الكمننام ر اثري مشاهده نمود كه با نويسندة ديگري به را بايد د

 (1987و منشأ نظم اجتماعي چيست؟ )اسکات، 
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نوبة هم بهو آن يك واقعيت مشترك اجتماعي قرار داردبحث اصلي اين است كه نظم اجتماعي بر پاية 

در اين ديدگاه به  د.آيكه در ساية روابط متقابل اجتماعي به وجود مي ساختة دست بشر نيست چيزي جز خود

در الگوي فطري با  زنده، عنوان يك ارگانيسم بيولوژيکيبه كه مرد يا زن، شوداين واقعيت توجه مي

ها يا عوامل ولي همين محدوديت شود؛رو مييا عوامل محدودكنندة بسيار كمي روبه هامحدوديت

 برگر و الكمن(. 70-69، ص 1991كمن، آيند. )برگر و المحدودكننده، در قالب نظم اجتماعي به وجود مي

سازي مستلزم گذر كارگيري ديدگاه تاريخي تأكيد كردند. از منظر آنها، نهادينهبر نياز به به سلزنيكهمانند 

( و objectivationگرايي )(؛ عينيتexternalizationگرايي )از سه مرحله يا سه مقطع زماني است: برون

گرايي(؛ ولي هر دوي ما اين زنيم )برون(. ما و همکاران دست به عمل ميinternalizationگرايي )درون

گرايي(؛ گذشته از اين، ما اين نماييم )عينيتعنوان يك واقعيت خارجي و جدا از خود تفسير ميعمليات را به

اهي را آييم تا ساختار ذهني از نوع آگكنيم؛، يعني درصدد برميگرايي ميدنياي عيني را تبديل به درون

 .(39، ص1984، ووثنو مشخص نماييم )نهادينه شدن( )

 ،«رسوم و مانند آدابشده: ساختار رسمي بههاي نهادينهسازمان» بسيار مشهور خود با عنوان در مقالة روئانو  ماير

حمايت كردند و آن را مورد تأييد قراردادند، از منظر ايشان،  الكمنو برگر شده از ديدگاه هاي نهادينهدرباره سازمان

، شودواقع انجام مي يندهاي اجتماعي در قالب تعهدات يا آنچه درآن فراسازي مستلزم فرايندهايي است كه در نهادينه

 .(1977)ماير و روئان، گيرند بتني بر بستر نظام صورت مياجتماعي و م صورت عمل و انديشةبه

تأكيد  شده است برنيز همين صدا را منعکس كرد و بر اين ديدگاه تأكيد نمود كه سازمان داراي شکل نهادينه زاكر

 .(1، ص 1988زيادي نمود )زاكر، 

 عنوان يك طبقه از عناصرهاي نهادي بهسيستم

 صورت طبقةشده، بهينهتقادات نهادهاي اعشود كه سيستمبر روي اين موضوع تأكيد مي ،نهادي در ديدگاه سوم از نظرية

جاي تأكيد بر ها ساختار سازماني را توضيح داد. در اين ديدگاه بهس آنتوان براساآيند كه ميمتمايزي از عناصر درمي

طرفانه و منطقي تأكيد اي از احکام يا دستورات بياي از منابع يا مجموعهگونههاي سيستم اعتقادات عمومي، بر ژگيوي

هاي مناسبي كه از روش ،هان آنهاي مختلف اجتماعي را شناسايي كرد و براي تأميها هدف، آنوسيلهن بهتواشود كه ميمي

ها نامند كه وجود و اثربخشي آنه ميدر اين ديدگاه منابعي را نهادين ،(1977)ماير و روئان، ، استفاده نمود دنيابمشروعيت مي

 گيرند.كننده قرار ميازمان يا فرد مشاركتدر معيار و شاخصي قرار دارد كه وراي اختيارات س

كاال يا خدمتي در بازار  ،آنچه در درون آن» :گونه تعريف كردندمحيط فني را اين مايرو  اسکات ،بر همين مبنا

يند انجام مال كنترل اثربخش و كارايي در فراعسبب اِها بهكه سازمانايگونه: بهشودشود و دادوستد ميتوليد مي

 .(140، ص، 1983)ماير و اسکات،  «دندهها پاداش ميبه انجام صحيح آن ،كارها
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 متمايز اجتماعي عنوان يك حوزةهنهاد ب

يافته در جامعه است كه در هاي عمل سازمانمقصود از نهاد اجتماعي يك سيستم نسبتاً بادوام از باورهاي اجتماعي و شيوه

هاي سنتي، شود. در بيشتر اين تعريف، كار، خانواده و سياست( انجام ميهاي مختلف در درون سيستم اجتماعي )مذهبزمينه

 ،سوي ديگر از هاي نمادين )هنجاري و شناختي( وسو سيستمگيرد كه ازيكتوجه قرار مي نهاد اجتماعي از اين زاويه مورد

. (1987)اسکات، شود كننده تأكيد ميهاي تعيينگيعنوان يکي از ويژتداوم و ثبات به هاي رفتاري هستند و بر مسئلةيستمس

هايي از زندگي در مورد ويژگي« نهاد» اغلب واژة د:گويچنين ميمشهور و اثرگذار خود در بحث بسيار  هيوز ،مثالبراي 

عي )كه انتظار توان در برابر تغييرات اجتمايا ميهاي بيولوژيك است بيش از نسلشود كه دوام آن برده مي كاراجتماعي به

ها مشخص ها تمايل دارند كه مسير براي آنمقاومت نمايد و به حيات خود ادامه دهد... انسان ،ها پايان دهد(رود به هستي آنمي

هاي رفتاري ولي تنها انسان است كه تعداد زيادي از شيوه ر حيوانات هم تمايل مشابهي دارند؛شود. ترديدي نيست كه ساي

نمايد و به آنها ارج رائه ميهايي او فقط انسان است كه براي اين نوع رفتار خود دليل كند؛هاي بعد منتقل ميرا به نسل

 .(283 ، ص1939)هيوز،  شودنهد و براي قدمت آنها ارزش قائل ميمي

، بر مضمون نهادهاي اجتماعي نيز اثرهاي مهمي بر جاي گذاشت. او به هنگام بيان اين مطلب دربارة هرتزلربحث 

 ـ كه داراي نقشة شدههاي خارجي ماهيت الگوهاي نهادينهبر اهميت جنبه وي اين ديدگاه تأكيد كرد.ماية و درون

 .(84 ، ص1961)هرتزلر،  ـ تأكيد زيادي نمود ساز هستندقديمي و سرنوشت

 نهادي ارائه خواهد شد. اي از الگوهاي چهارگانة نظرية، خالصه1در جدول 

 بندي محقق(جمع)نهادي  نظرية: خالصة الگوهاي چهارگانة 1 جدول

 خالصه نظريه پردازنظريه نظريه

 فيليپ سلزينگ هاتلفيق ارزش
عنوان چيزي غير از دستاورد يا تواند آن را بهوجود آورد و سپس او ميتواند دنيايي را به انسان مي

 .محصول انسان، تجربه نمايد

 پيتر برگر خلق واقعيت
مفهومي كه اعتبار آن مستقل از  -پذيرند افراد يك تعريف مشترك از واقعيت اجتماعي را مي

 است.ها و عمليات شخصي فرد ديدگاه

 ماير و روئان يك طبقه از عناصر

پذيرند، البته نه بدان سبب كه شده را مياي از اعتقادات يا باورهاي نهادينهها مجموعهسازمان

بلكه بدان سبب كه سازمان با چنين  اند؛يا يك فرض مسلم درآمده« واقعيت»صورت آنها به

 .يابداقدامي به پاداش نيكو دست مي

متمايز  يك حوزة

 اجتماعي
 هيوز

هاي عمل يك سيستم نسبتاً بادوام از باورهاي اجتماعي و شيوه ،مقصود از نهاد اجتماعي

لف در درون سيستم اجتماعي )مذهب، كار، هاي مختيافته در جامعه است كه در زمينهسازمان

 شود.خانواده و سياست( انجام مي

 است عبارتـ  ها باشدتواند نقطة اشتراك همة آنـ كه مي شدهكانوني در تمامي اين چهار الگوي بيان شه: نکتةتوره

حال چه خلق  وم، ماندگاري و تثبيت؛: ايجاد، تدااز ستاها عبارتكه تقريباً برايند همة آن سازياز معنا و مفهوم نهادينه

 اجتماعي متمايز. چه يك حوزةاي از عناصر و طبقه چه ؛ارزش يا واقعيت باشد
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 به سازي.تبيين معنا و مفهوم نهادينهاز  است عبارت ،توان از آن نام بردعنوان مسئله اصلي اين بخش ميآنچه به

 اين گويي به آن باشيم، در پاسخ بهدنبال پاسخمي كه بايد در مطالعات اسالمي به يکي از مسائل مه ،ديگر عبارت

 سازي در ادبيات اسالمي چيست؟يا مفاهيم متناسب با مفهوم نهادينهنهفته است: واژگان سؤال 

 سازي از منظر قرآنمفهوم و ماهيت نهادينه

 قرآني ادبيات در آن مفهوم و ماهيت بررسي رايج، دبياتا در سازينهادينه هاي مطرح دربارةنظريه شدن مشخص از بعد

فقط به  ذيل در كه شد انجام درپيپي و اساسي گام چندين ،هدف اين به رسيدن براي .است تحقيق اين از بعدي مرحلة

 شود:مي اشاره هاآن عناوين اصلي

 ؛محوري ـ انتخاب كليدواژة

 ؛محوري ـ بررسي كليدواژة

 ؛افزارروي نرمبارگذاري كدها بر ـ 

 الف(.1397راد و همکاران، )وثوقيكل قرآن  مطالعة شروع كدگذاري باـ 

 سازي از منظر قرآنتعريف نهادينه

 آزمون نامةپرسش از توان از نتايج حاصل،مي آن از مشخص تعريفي ارائة قرآن و منظر سازي ازنهادينه مفهوم تبيين براي

 قرار هم كنار توان ازمي كه ،سازينهادينه مفهوم اصلي هايكه مؤلفه معنا بدين نمود؛ عنوان شروع كار استفادهبه ،خبرگي

 :از اندعبارت ،رسيد مشخص ها به تعريفيآن دادن

 سازيكليدي نهادينه مفهوم« تثبيت»الف( 

 سازيبودن نهادينه فراينديب( 

 نشانگر ،از منظر قرآن( سازينهادينه از مرحله ره هايگام و اصلي )مراحل خبرگي آزمون دوم نامةپرسش از حاصل نتايج

 .خبرگي( دوم آزمودن نامهاز پرسش حاصل )نتايج سازي تأكيددارند.بودن نهادينه ينديفرا خبرگان بر بود كه تمامي مطلب اين

دو  دادن اين قرار پايه با« تثبيت براي است فرايندي»قرآن  منظر از سازيگفت كه نهادينه توانمي جابدين تا پس

 نمود. نتيجة را استخراج تعريف هاي ديگرتوان مؤلفهقرآن، مي متن شده ازكدهاي استخراج اصلي و رجوع به مؤلفه

كه  است مطلب اين الف(، بيانگر1397راد و همکاران، سازي )وثوقينهادينه ماهيت آيات دربارة بررسي از حاصل

پيوستار قابل تبيين است كه  صورت يكمشاهده است، به ( قابل1در نمودار ) گونه كهسازي از منظر قرآن، هماننهادينه

 براي دشمنان و عملکرد رقبا آن، يعني چگونگي نقطة مقابل ها بايد بهارزش سازينهادينه براي در اين پيوستار همواره

 هاارزش تثبيت مقابل، فرايند جبهة دبه عملکر توجه توان بدوننمي ديگر،عبارت به شود؛ توجه ها،ضدارزش سازينهادينه
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 از استعبارت پيوستار سمت يك كه گرفت نظر در پيوستار يك قالب را در سازينهادينه توانرو مينمود. ازاين را طي

سمت  يك و است تصور و حركت در مدار حق قابل «ايمان» شدن نهادينه قالب در كه الهي هايارزش شدن نهادينه

و حركت در مدار « كفر» شدن نهادينه قالب در كه باشد شيطاني هايارزش شدن نهادينه تواندمي پيوستار اين ديگر

 (.120-108ب، ص 1397راد و همکاران، است )وثوقي ايهاي برجستهويژگي داراي پيوستار است. اين تصورباطل قابل 
 سازينهادينه : پيوستار1 نمودار

 تعريف گونهاين قرآن منظر از را سازينهادينه توانمي قسمت، اين در شدهمطرح مباحث دادن قرار هم كنار در با

( انحطاط به رو) منفي يا( اعتال به رو) مثبت تواندمي كه پيوستارگونه است ينديفرا قرآن منظر از سازينهادينه» :نمود

 كه است كساني براي آن انحطاط جهت و اندايمان تثبيت درصدد كه است كساني براي آن اعتالي جهت باشد.

 «.هستند كفر تثبيت درصدد

 شناسي و اصول حاكم در برخورد با انواع مخاطب مخاطب

باشد، به ورود به بحث اصلي ميسازي از منظر قرآن، كه يك مقدمة كليدي براي بعد از روشن شدن ماهيت و مفهوم نهادينه

عنوان يکي بندي آن، بهانواع مخاطب، با توجه به دسته برخورد با در حاكم اصول و شناسيبررسي ديدگاه قرآن دربارة مخاطب

در  ها،ارزش تثبيت و تعميق ديگر، برايعبارت  شود. بهسازي پرداخته ميهاي اصليِ موفقيت فرايند نهادينهاز عوامل و مؤلفه

( 2نمودار ) گونه كه دربرد. همان ها و اصولي را به كاربندي كرد و متناسب با هر دسته، روشگام نخست بايد مخاطبان را دسته

 شناسي مخاطبان و اصول حاكم در برخورد با آنها را استخراج نمود.توان گونهقرآني مي شود، از عباراتمي مالحظه
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 قرآن منظر از سازينهادينه اكم بر آن دراصول ح و شناسيمخاطب :2نمودار 
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 داخل اسالم

 مرز بين اسالم و كفر

 خارج اسالم

 اصول راهبردي

 اصول كاربردي

 مسلمين

 احكاممقيد به 

 مؤمنين

 محسنين

 مريض القلب

 منافق

 علي فطرة اهلل

 ضالين

 مغضوب اليهم

 مريض القلب

 كافر منافق

 كافر آشكار و باطني

 خالفينتفاوت در برخورد با م

 قاطعيت، تدريج و تأخير در اجرا راهبردِ

 بيان كامل و بدون غلو و كاستي

 تا حد امكان جذب واال حذف

 و . . . 

 بيان دليل و استفاده از استدالل

 توجه به تفاوت در آفرينش
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 .رسدمي نظر به ضروري ادبيات رايج در مخاطب جايگاه در كوتاه مروري ،قرآن در شناسيمخاطب بررسي و بيان ازپيش 

 قرار بررسي مورد مديريت و شناسيجامعه تربيتي، علوم شناسي،روان مانند ،مختلف هايرشته در شناسيمخاطب و مخاطب

حساب ركان اصلي ارتباط بهمطرح شده و يکي از ا سازماني ارتباطات مباحث در ،مديريت در مخاطب جايگاه .است گرفته

 د.نشوصورت خالصه بيان ميرو اين مفاهيم بهازاين آيد؛مي

 منظوربه هاآن فعاليت در كه دارد سروكار از افراد ايمجموعه با باطات،ارت گيريشکل بستر عنوانبه سازمان

 .(6، ص 1386 ميلر،) شودمي هماهنگ اهداف تحقق

 مطرح سازمان يك در كاركنان كاري روابط ،آن در كه است فرديميان ارتباطات از شکلي سازماني ارتباطات

 رضايتمندي وري،بهره رفتن باال موجب سازمان در مؤثر ارتباطات .(42 ، ص،1387بليك و هارولدسن، ) شودمي

 نشانگر تحقيقات .(42-31 ص ،1386 ،و همکاران فرهنگي) شودمي مفيد كار انجام در ،انگيزه ،آن تبعبه و كاركنان

 هابحران كنترل در هاسازمان ناكامي داليل مؤثرترين از ،مجريان و گيرانتصميم بين مؤثر ارتباط نبود كه است آن

 .(42، ص، 1378هارولدسن،  و بليك) باشدمي

 دارند هاييويژگي عنصر سه پيام، هر (مخاطب) و گيرنده ،پيام فرستنده، گيرد:بر ميدر را اساسي عنصر سه ،ارتباط

شود مي مطرح گوناگوني ابعاد در مخاطب هايويژگي شود.مي ارتباط بودن مؤثر و تأثيرگذاري باعث هاآن شناخت كه

 (.369ـ327ص  ،1396 محسـنيان راد،)شود كه توجه به اين ابعاد باعث مؤثر بودن ارتباط مي

 مخاطب .(393 ص ،1390 راد،)محسـنيان است ارتباطي فرايند هر در اصلي عناصر از يکي پيام گيرندة و مخاطب

 مخاطب نيازهاي با متناسب بايد پيام چراكه ؛كندمي تسهيل را پيام ارسال يندفرا هاآن شناخت كه است يمختصات داراي

 .(504 ص ،1377 پور،رفيع) گردد ارسال

 شناسي در قرآنمخاطب

است.  مخاطب انواع بين گذاشتن مخاطبان و فرق تشخيص و سازي، شناسايينهادينه هاي اصليمؤلفه از ديگر يکي

 در روازاين دارد؛ فراواني اهميت ديني، هايارزش اشاعة و ترويج باب در مخصوصاً ديني، مطالعات در شناسيمخاطب

 عنوانبه مخاطب جايگاه به وحي، طريق هاي الهي ازبراي تبليغ و ترويج ارزش انبيا رسالت به توجه با كريم قرآن

 قرآن منظر از ديد، خواهيد ادامه در كهچنان است، شده داده ايويژه اهميت شوند هدايت بايد كه خداوند بندگان

 گونههمان سازي،نهادينه فرايند در نمود. تقسيم اسالم خارج و اسالم داخل بخش در دو قرآن را هايمخاطب توانمي

 هايارزش مراتبسلسله كردن نهادينه و جذب درصدد همواره سازينهادينه كارگزاران گذشت، آن تعريف در كه

 از فارغ هاانسان كه است مشتركي هايويژگي از ناشي امر اين اسالم، هستند. خارج مخاطبان در حتي اسالمي،

 خارج نکته اين ذكر البته اند،شدهگذاشته  وديعه به هاانسان سرشت در هايي كهويژگي هستند؛ آنها داراي اعتقاداتشان

 بحث موضوعاند؛ ولي استفاده قابل قرآن از كه دارد وجود هاانسان بين فراواني مشترك هايويژگي نيست كه لطف از
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 و دارند محوري نقش هاارزش سازينهادينه فرايند در كه شودمي اشاره هاييويژگي به فقط نيستند و نوشتار اين

 انگيزش ايجاد و دعوت راستاي در اند،شده گذاشته وديعه به انسان در كه مشترك هايويژگي اين مبناي بر توانمي

 از: اندعبارت آنها ترينمهم قرآن، از نظر كرد. تالش هاارزش اين پذيرش براي او در

  :ايمان فطرت نفس برالف( ابتناي 

وَ ما لَکُمْ (: »354، ص 31، ج 1383داللت دارد )هاشمي رفسنجاني و همکاران،  ايمان فطرت انساني بر اين آيه نفس

 ايمان خدا به (؛ چرا8)حديد: «  قَدْ أَخَذَ مِيثاقَکُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَال تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّکُمْ وَ

 از پيماني) است گرفته پيمان شما از و بياوريد ايمان پروردگارتان به كه خواندمي شما را( او) رسول كهدرحالي نياوريد؟

 روشن داليلش داريد، حق پذيرش براى آمادگى شما راستيبه اگر يعنى .آوردنيد ايمان آمادة اگر ؛(خِرد و فطرت طريق

 معجزات و آيات و روشن داليل با خدا سو پيامبرازيك. نقل دليل طريق از هم و عقل و فطرت طريق از هم است:

 يك وجودتان درون در و آفرينش جهان در آثارش دادن نشان با خداوند ديگر، سوى از و آمده؛ شما سراغ به باهرات

 (.316، ص 23، ج 1380بياوريد )مکارم شيرازي و همکاران،  ايمان او به گرفته؛ شما از تکوينى پيمان نوع

 بدي و خوبي شناخت براي مستعد نفسب( 

 منظم( و آفريده) را آن كه كس آن و آدمي جان به قسم و(؛ 8ـ7)شمس: « لْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواهافَأَ، وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها»

 است. كرده الهام او به را( خيرش و شر) تقوا و فجور سپس ساخته؛
 از مراد بفهماند كه بود اين براى را، آن فجور هم و خوانده الهام را نفس تقواى هم ،شريفه آيه در اگر

 عملى ،فهمانده او به و شناسانده انسان به را انسان عمل صفات تعالى خداى كه است اين الهام اين

 آن اولى عنوان و عمل متن به نسبت كه تعريفى بر عالوه است؛ فجور يا و استوتق ،دهدمى انجام كه

 .(500 ص ،20جق، 1390 ي،ئطباطبا) است فجور و تقوا بين مشترك كه عنوانى كرده؛

 ترغيب برادرش كشتن به را او كمكم سركش، نفس(؛ 30)مائده: « هُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَفَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَ»

 .شد زيانکاران از و كشت؛ را او( سرانجام) كرد؛

 تصور است: بندي كلي دو تقسيم براي مخاطبان قابلدر يك تقسيم ،هاي مشتركبا در نظر گرفتن اين ويژگي

 شود.صورت خالصه توضيح داده ميكه به ،مخاطب داخل اسالم و مخاطب خارج از اسالم

 داخل اسالممخاطب 

 اصلي مخاطب داخل دستة دو به برد، نام هاآن از سازينهادينه مخاطبان عنوانبه تواندمي كه قرآن مخاطبان ،گذشت كهچنان

 و مؤمنين مسلمين، به ،بنديتقسيم يك در اسالم داخل مخاطبان كه اندشده تقسيم اسالم از مخاطب خارج و اسالم

 شوند.مي تقسيم محسنين
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 مسلمينالف( 

 و واجبات و شرعاً دارد؛ نظر فقهي ـ حقوقي الزامات به مرتبه اين. است اسالم مرتبة ديني، الزامات مرتبة ترينپايين

شود مي آغاز احکام به مقيدِ از يك پيوستار، در ديانت، از سطح اين. گيرددر بر مي را امور بطالن و صحت و محرمات

 تبيين عمليه، هايرساله همتِ وجهة بيشترين. گرددشامل مي را منافق نهايت، در و القلبمريض افراد ميانه، در و

 است آن گوياي حجرات سورة در الهي . تعبير(1395مقدم، موسوي پورفر و)نقي. است جامعه عموم براي يادشده موارد

 قلبي ايمان و عشق هنوز و دارد نظر در را اسالم ظاهري زيرا پذيرش كند؛نمي كفايت اما دارد؛ ضرورت مرتبه اين كه

 اسالم: بگوييد بلکه ايد؛نياورده ايمان: بگو. آورديم ايمان[ قلب عمق از] ما: گفتند نشينانباديه» :گيرددربر نمي را

 را اعمالتان از چيزي كنيد، اطاعت را پيامبرش و خدا اگر و است؛ نشده وارد هايتاندل در ايمان هنوز زيرا ايم؛آورده

 (.14)حجرات: « است مهربان و آمرزنده بسيار خدا زيرا كاهد؛نمي

 مؤمنينب( 

 با ،ايمان اهل هايويژگي كمترين دهد.مي تذكر را مؤمنين تعهد سطح حقوقي،ـ  فقهي الزامات با همراه اخالقي الزامات

 اهل گناه، از اهل پرهيز صبر، اهل مشورت، اهل قرآن، با انس اهل طهارت، اهل ،نماز اهل :است قرار بدين ،آيات به توجه

 اهل الهي، صلة رعايت داري،امانت عهد، به وفاي انفاق، صداقت، اهل جاهالن، از عذرپذيري اهل گناه، به اعتراف و عذر

 ستمگران. از انتقام اهل و نهي از منکر، و معروف به امر اهل ناموس، حفظ و عفت

، 71: توبه ؛96: اعراف؛ 135و16-17عمران: آل ؛121و45، 3-2: بقره) ند:اشده بيان ذيل آيات در هاويژگي اين

: معارج ؛43-37: شوري ؛33: زمر ؛29ر: فاط ؛35: احزاب ؛19-17: لقمان ؛10-1ك مؤمنون ؛19-21: رعد ؛117و112

 .(1395مقدم، موسوي پورفر و)نقي (7-1: ماعون ؛44-42: مدثر ؛20: مزمل ؛19-35

 محسنينج( 

 تبع،به و نامعصوم كه حقوقي استـ  فقهي و اخالقي الزامات با همراه عرفاني الزامات به ناظر احسان، و يقين اهل ديانت

 كريم قرآن زيرا ؛است اطهار ائمة و انبيا از نامعصوم به ، ناظر«محسنين» واژة متقين، به. گيردمي دربر را رباني علماي

 حکمت صاحبان همان يقين، اهل يا محسنين .(121-120و109-110 ،79-80: صافات) نامدمي« محسنين» را انبيا بارها

 .(1395مقدم، موسوي پورفر و)نقي اندالهي

 اهلل( فطرة مرز بين اسالم و غيراسالم )علي

 به هنوز كه افرادي به است متعلق كه كرد فرض را مرزي خط توانمي اسالم از خارج و اسالم داخل مخاطبان ميان

 بسيار افراد اگر و است سخت بسيار واقع عالم در افراد اين تصور البته اند.نگرفته تعلق هادسته اين از كدامهيچ 
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اند. در نکرده هنوز مسير خود را انتخاب و اندقرار گرفته خود اصلي فطرت كه بر هستند افرادي باشند،محدودي مي

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ »اند: شده ناميده« اهللفطرة  علي»اين نوشتار، اين مخاطبان 

 (.30)روم: « عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لکِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ

 نوعى معناىبه بحث مورد كلمة در و رساندمى را نوع ىبنا ادب اهل اصطالحبه ،فعلت وزن بر «فطرت» كلمة»

 كه دهدمى معنا چنين و است شنونده وادارى مقام در چون شود؛مى خوانده نصب به «اللَّهِ فِطْرَتَ» و است خلقت از

 وجه اقامة او براى است واجب گفتيم كه دينى اين اينکه به است اشاره مزبور جملة در بنابراين ؛باش فطرت مالزم

 پذيرتبديل كه فطرتى آن كند؛مى هدايت سويش به الهى فطرت و دعوت بدان خلقت كه است دينى همان كنى،

 .(267 ص، ،16 جق، 1390ئي، طباطبا) نيست

 مخاطب خارج از اسالم

 اصلي دستة دو بهياد كرد ـ  سازينهادينه مخاطبان عنواناز آنها با تواندمي كه قرآن مخاطبان ،گذشت كهچنان

توان در دو بخش مي نيز را اسالم خارج از مخاطبان. اندشده تقسيم اسالم از خارج مخاطب و اسالم داخل مخاطب

 (.7)فاتحه: « غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ الَ الضَّالِّينَ»: تقسيم نمود «مغضوب عليهم»و  «ضالين»

 ضالينالف( 

. اين بخش نيز شامل افراد (54 ص ،1ج ،1380، و همکاراني رازي)مکارم شاند عادى گمراهان «ضالين»

 شود.القلب و منافق كافر ميمريض

 القلبمريض

 بيماري نوع يك آنان هايدل در(؛ 10)بقره: « أَلِيمٌ بِما كانُوا يَکْذِبُونَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ »

 .هاستآن انتظار در دردناكي عذاب گفتند،مي كه هاييدروغ سبب به و ؛است افزوده آنان ماريبي بر خداوند است.

 در»: شود گفته آنان به كه هنگامي و(؛ 11)بقره: « لُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَوَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ال تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قا»

 !«ايمكنندهاصالح فقط ما»: گويندمي «نکنيد فساد زمين

 منافق كافر

در همين  «منافقين» راي مثال، سورة مباركةب ن نموده است.حال اين دسته از مخاطبان را بياشرح در قرآن آيات فراواني،

 توصيف را منافقين وضع سوره اين»فرمايد: مي «منافقون» در ابتداي تفسير سورة مباركة يئعالمه طباطبازمينه است. 

 و باشد برحذر آنان خطر از تا دهدمى دستور را خدا رسول ساخته، متهم مسلمين با عداوت به شدتبه را آنان و كندمى

 «نگردند دچار نفاق هالكت به تا بپرهيزند ،است نفاق سرانجامش كه كارهايى از اينکه به كندمى نصيحت را مؤمنين

 .(469 ص ،19جق، 1390 ي،ئطباطبا)
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 مغضوب عليهمب( 

 و هستند عادى گمراهان «ضالين» ديگر، تعبير به و است «ضالين» از بدتر و ترسخت اىمرحله« عليهم مغضوب»

 ذكر آنها مورد در خداوند لعن و غضب موارد، از بسيارى در دليل همين به منافق. يا و لجوج گمراهان عليهم مغضوب

اينان كافران آشکار و باطني هستند. در قرآن، آيات  .(55-54 ص ،1 ج ،1380، و همکاراني رازي)مکارم ش« شده

 شده است.قول( دربارة آنها نازل نقل 137) فراواني

 حتى و پيمايندمى را حق با دشمنى و عناد و لجاجت راه كفر، بر عالوه كه اندكساني «عليهم مغضوب» هرحالبه

 غضب» :گويدمى عمرانآل سورة 112 آية .كنندنمى فروگذار امکان صورت در پيامبران و الهى رهبران آزار و اذيت از

 يرازيمکارم ش)«كشتندمى ناحقبه را الهى پيامبران و ورزيدندمى كفر خدا به چراكه ؛شد( يهود) هاآن حال شامل خداوند

 .(55 ص ،1 ج ،1380، و همکاران

 سازياصول حاكم در برخورد با مخاطبانِ نهادينه

بندي مخاطبان، با توجه به تقسيم سازينهادينه هايبندي مخاطبان از منظر قرآن، سازوكارها و روشتقسيمبعد از شناسايي و 

 اشاره به آن نيز سازي(بعديِ الگو )فرايند نهادينه مؤلفة در كه گونههمان شود. پرداخته آن به بايد كه است ديگري مهم مبحث

تبيين  سازوكار يکي دارد، مدنظر را اصلي سازوكار سازي، همواره دوفرايند نهادينهدر  با مخاطبان برخورد براي قرآن خواهد شد،

رعايت برخي اصول در مواجهه با مخاطبان  اصلي، سازوكار دو اين كنار در البته الگودهي. سازوكار ديگري بخشي( و)معرفت

 شد. خواهد اشاره آنها به ادامه در كه شوندمي تقسيم كاربردي اصول و راهبردي اصول دو دستة ضروري است كه به

 اصول راهبردي

 نابرخورد با مخالف تفاوت درالف( 

 كفار ساير با ،هستند مسلمانان كردن گمراه درصدد و كنندمي دشمني كه كفاري يعني ؛است قائل تفاوت كافران بين قرآن

 حضرت جريان در و برد پي آن به توانمي« نساء»سورة  169ـ167 آيات از كهچناناند،  متفاوت برخورد و مجازات در

 ،افراد هرچند) مردم قلوب در نفوذ براى»(. 44)طه:  كن او رادعوت نليّ قول با اول كه است اين دستور فرعون و موسي

 ،خشونت به توسل و است انسانى عواطف و مهر با توأم و ماليم برخورد قرآن دستور نخستين ،(باشند آلوده بسيار و گمراه

 پس اين .(212 ص ،1ج ،1380، و همکاران يرازي)مکارم ش «نگذارد اثر دوستانه برخوردهاى كه است بعد مراحل به مربوط

 :فرمود بعد؛ «لَهُمْ لِنتَ اللّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا» :فرمود مبراپي مبارك وجود اينکه چه نيست؛ ليّن قول هميشه براي لَيّن قول

 براي ،گفتن سخن ليّن قول با گفتن، سخن روش حسنا با گفتن، سخن األقوال أحسن با«. أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي وَجَادِلْهُم»

 نيفتاد راه به ذلك امثال و احسن جدال قول با و ليّن قول با كسي اگر اما شوند؛ آشنا بخواهند كه كساني براي ؛است امر اوايل

 جايي به رسدمي تا ؛است سَديد كه حالدرعين ؛شودمي شديد قدري ليّن اين كمكم ،شد افزوده او طغيان و فساد و عتوّ بر و
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 ندارد؛ منافات «لَهُمْ لِنتَ اللّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا» با «عَلَيْهِمْ وَاغْلُظْ» اين «عَلَيْهِمْ وَاغْلُظْ وَالْمُنَافِقِينَ الْکُفَّارَ جَاهِدِ النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا» كه

 موساي مبارك وجود است. كفار و منافق و خشن افراد براي و امر پايان در و برخورد خشن است برخورد لين در آغاز كاربلکه 

 .شد شروع طرف دو از درگيري كردند، سركشي او از وقتياما  ؛بود ليّن قول اوايل .نداشت ليّن قول آخر تا هم كليم

 اجراتدريج و تأخير در  راهبردِ قاطعيت،ب( 

 نحوة از ستاعبارت ،دارند وجودي ظرفيت و معرفت حيث از هاآن جايگاه و مخاطبان به توجه با كه راهبردي اصول از يکي

 اجرايي در پس شود. نهادينه جامعه در است قرار كه عملي نوع به شودمي مربوط نيز آن سوي يك البته اجرا. مقام در عمل

 و مخاطبان ييک گرفت: نظر در بايد را جنبه دو هستيم، آن سازينهادينه درصدد كه هاييمنش و رفتارها احکام، نمودن

 وجود به حالت سه باال مقدمة به توجه با زمينه اين در .شود اجرايي است قرار كه حکمي نوع ديگري دارند؛ كه رشدي ميزان

 خواهد بيان راهبرد از سه اجمالي ،در ادامه شود.ميبيان  تأخير و تدريج قاطعيت، گانهسه اجراي آيد كه در قالب راهبردمي

 شود.مي بررسي قرآن در مصداقي صورتبه نمونه عنوانبه تدريج راهبرد و شد

 الزام مانند شود؛مي عملياتي قاطعيت راهبرد د،نباش داشته پذيرش قابليت اسالمي هايارزش كهدرصورتي :اجرا در قاطعيت

 .آن مانند و اسالم پيامبر اسالمي حکومت آغاز در روزه و نماز اقامه به

 بنديمرحله قابل ولي ،دنباش نداشته پذيرش قابليت فعالً اسالمي هايارزش كهدرصورتي (:نسخ راهبرد) اجرا در تدريج

 .هاآن مانند و زنا با برخورد و ربا قمار، و شراب حرمت تدريجي حکم مانند ؛شودمي عملياتي تدريج راهبرد ،دنباش

 بنديمرحله قابل هم شرعاً و باشند نداشته پذيرش قابليت فعالً اسالمي هايارزش كهدرصورتي (:انساء راهبرد) اجرا در تأخير

اينها )كارگروه بنيادين  مانند و كتاب اهل طهارت حجاب، وجوب تأخيري حکم مانند شود؛مي عملياتي تأخير راهبرد نباشند،

 گيرد.(. در ادامة مراحل، حرمت شراب مربوط به راهبرد تدريج در قرآن مورد بررسي قرار مي134، ص 1395مديريت اسالمي، 

 كه كارهايي و مراحل .دوش مطرح قرآنيـ  تاريخي نمونة يك عنوانبه تواندمي قمار و شراب حرمت مراحل بيان

 چيست؟ اند،شده بيان قمار و شراب حکمت يندفرا در

 بالى يك صورتبه و داشت رواج العادهفوق ،اسالم ظهور از قبل و جاهليت زمان در گسارىمي و خواريشراب

 و شعر: شدمى خالصه چيز سه در جاهلى عرب عشق :گويندمى مورخان از بعضى كه آنجا تا ،بود درآمده عمومى

 از بعضى براى آن ممنوعيت مسئلة ،شراب تحريم از بعد حتى كه شودمى استفاده روايات از نيز و! جنگ و شراب

 بر حکمى هيچ ؛«الخمر من اشد ءشى علينا حرم ما» :گفتندمى كه آنجا تا ؛بود مشکل و سنگين العادهفوق مسلمانان

 اين با اجتماعى و روانى اصول رعايت بدون خواستمى اسالم اگر كه است روشن .نبود شراب تحريم از ترسنگين ما

 براى اذهان و افکار ساختن آماده و تدريجى تحريم روش از لذا نبود؛ ممکن ،برخيزد مبارزه به عمومى بزرگ بالى

)مکارم  كرد استفادهبود ـ  كرده نفوذ آنها پوست و رگ در ثانوى عادت يك صورتبه كهـ  گسارىمي كردن كنريشه

 (.70ص  ،5، ج 1380شيرازي و همکاران، 
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 .خوردمى چشم به كامالً است، شده نازل بار چهار بينيممى كه ،تحريم اين به مربوط آيات در تدبر با مطلب اين

 مکه در آيه اين «.الْحَقِّ بِغَيْرِ الْبَغْيَ وَ الْإِثْمَ وَ بَطَنَ، ما وَ مِنْها ظَهَرَ ما الْفَواحِشَ رَبِّيَ حَرَّمَ إِنَّما قل» :است فرموده اول بار

 و(. 194، ص 2ق، ج 1390كرده )طباطبائي،  تحريم ،باشد «اثم» مصداق كه را عملى هر طوركليبه و شده نازل

 سهولت رعايت جهت به اين احتماالً .است كبير اثمى آن در اينکه يا است اثم مصداق هم خمر شرب كه نفرموده ديگر

 كهچنان است؛ اغماض نوعى خود ،است اثم هم شراب اينکه از سکوت چون تر گفتيم؛بوده است كه پيش را ارفاق و

 شراب چون)دارد  اغماض اين به اشاره نيز «حَسَناً رِزْقاً وَ سَکَراً مِنْهُ تَتَّخِذُونَ الْأَعْنابِ وَ النَّخِيلِ ثَمَراتِ مِنْ وَ»شريفة  آية

 برداردست دارد، بزرگ حرمتى شراب بفرمايد صراحتاً، حتي اگر خداوند مردم گويا و( است داده قرار نيکو رزق مقابل در را

 بهترين در گسارىمى از تنها و شد نازل مدينه در «سُکارى أَنْتُمْ وَ الصَّالةَ تَقْرَبُوا ال»شريفة  در مرحلة بعد آية نبودند.

 بحث مورد كهـ  بقره سورة 219 آية سپس است؛كرده  نهى ،مسجد در نماز يعنى ،اماكن بهترين در و انسان حاالت

 مِنْ أَكْبَرُ إِثْمُهُما وَ لِلنَّاسِ، مَنافِعُ وَ كَبِيرٌ إِثْمٌ فِيهِما قُلْ الْمَيْسِرِ، وَ الْخَمْرِ عَنِ يَسْئَلُونَكَ» :فرمود و شد نازلـ  ماست

 در اينکه براى دارد؛ هم تحريم بر داللت وگذشت ـ  كه بيانى بهشد ـ  ازلن« نساء» سورة آية از بعد آيه اين «.نَفْعِهِما

 هرچه خداوند از كه كندمى بيان صريح طوربه اعراف سور، در و است، «اثم» خمر شرب اينکه بر كندمى تصريح اينجا

 (.195، ص 2ق، ج 1390است )طباطبائي،  كرده نهى ،باشد اثم مصداق

 اصول كاربردي

 كاربردي اصول بايد برخيها در راستاي نهادينه كردن ارزش عمل، مقام در هاآن تقسيمات به توجه با و مخاطبان با مواجهه در

 از: اندعبارت قرآن منظر از هاآن ترينمهم كه نمود رعايت را

 به تفاوت در آفرينش توجهالف( 

 وارد جريان در توجه نمود. براي مثال انسان آفرينش نوع بايد به سازي،نهادينه كريم مخاطبان قرآن با برخورد در

ظرافت و  به ايشان ويژة توجه بيانگر سبا ملکه با سليمان حضرت برخورد نوع سليمان، حضرت به سبا ملکة شدن

 و با شرايط كاخي داد دستور روازاين بود كه ناشي از تفاوت در نوع خلقت زن و مرد است؛ وي زنانگي احساسات

 داشت. فراواني بصري هايجاذبه كه كردند درست خاص هايويژگي

 برهنه را خود پاهاي ساق و است آبي نهر پنداشت افکند، آن به نظر كههنگامي! شو( قصر) حياط داخل: شد گفته او به»

 من! پروردگارا: گفت( سبا ملکة) «!صاف بلور از است قصري بلکه ؛(نيست آب اين: )گفت( سليمان اما بگذرد؛ آب از تا) كرد

 (.44)نمل:  !آوردم اسالم است، عالميان پروردگار كه خداوندي براي سليمان با( اينك) و كردم؛ ستم خود به

 و باشکوه كاخ و زيبا تاج و تخت در را خود عظمت و قدرت تمام كه سبا ملکة كردن تسليم براى سليمان

 كوچك و حقير او نظر در تجمالتش دستگاه تمام كه اردد نشان او به اىصحنه ،دانستمى وبرقپرزرق تشکيالت
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 كه دارد مانعى چه يد.گرد شخصيت معيار و هاارزش ميزان در تجديدنظر براى او زندگى در عطفى نقطة اين و. دش

 كه كند مقهور و مبهوت چنان را ملکه فکر و مغز خونريزى، با توأم و پرضايعه لشکركشى يك به زدن دست جايبه

و  يرازي)مکارم ش دادمى اهميت تشريفاتى مسائل گونهاين به و بود زن او اينکه ويژهبه نيفتد؛ فکرى چنين به اصالً

 ملکة آنکه از پيش سليمان كه اندكرده تصريح مفسران از بسيارى مخصوصاً .(482 ص، ،15ج ،1380، همکاران

 لذا و بود او ساختن تسليم براى قدرت نمايش هدفش و كردند بنا قصرى چنين داد دستور ،برسد شام سرزمين به سبا

 ظَلَمْتُ إِنِّي رَبِّ قالَتْ»! «كردم ستم خويشتن بر من! پروردگارا: گفت چنين»، ديد را صحنه اين ،سبا ملکة كه هنگامي

« الْعالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ سُلَيْمانَ مَعَ أَسْلَمْتُ وَ» «آوردم اسالم عالميان، پروردگار ،اهلل پيشگاه در سليمان با و» .«نَفْسِي

 (.483، ص 15، ج 1380)مکارم شيرازي و همکاران، 

 استفاده از استداللدليل و  بيانب( 

استدالل  از استفاده و دليل بيان نمود، توجه آن به بايد مخاطبان با مواجهه در كه كاربردي اصول از ديگر يکي

 استفاده آيه (. از125)نحل: « ...أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي جادِلْهُمْ وَ اَلْحَسَنَةِ اَلْمَوْعِظَةِ وَ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ إِلى سَبِيلِ اُدْعُ» است:

 رسول است. گفتن سخن طرز به مربوط همه ،«مجادله» و «موعظه» و «حکمت» يعنى قيد، سه اين كه شودمى

 هرچند است؛ مخصوص طريقى دعوت، براى هريك كه كند دعوت طريق سه اين از يکى به كه شده مأمور گرامى

 به توجه خداوند، با .(534 ، ص،12ق، ج1390طباطبائي، ) «رودنمى شماربه دعوت اخصش معناىبه جدال كه

 در كه كندمي توصيه خود به كارگزاران فراواني آيات در داند،مي جوفطرتاً حق را انسان و دارد انسان به كه نگاهي

 هايي مانندقالب در تقريباً اصل اين باشند. داشته توجه مهم اصل اين به آنها، دعوت و مخالفان با برخورد مقام

قول( نقل 17) احکام فلسفة قول( و بياننقل 198) مناظره در استدالل از استفاده ،(قولنقل 10) برهان آوردن

 شود.يك نمونه آورده مي طور خالصه از هر كداماست كه به مشهود

 آوردن برهانيك ـ 

يا أَيُّهَا »آوردن برهان است: استدالل از منظر قرآن،  از استفاده و دليل بيان يکي از نمودهاي استفاده از اصل

 طرف از روشن دليل! مردم (؛ اي174)نساء: « النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْکُمْ نُوراً مُبِيناً

 دمانن است «فعالن» وزن بر كلمه اين و است دليل بيان معناىبه «برهان» :كلمة»آمد.  شما براي پروردگارتان

 شودمى مشتق آن از «يبره بره» فعل و است مصدر كلمه اين: اندگفته ادب علماى از بعضى و «ثنيان» و رجحان

 بسا ولى است؛ مصدر در هرحال كلمه اين حساب، اين بر پس. است «شودمى روشن و شد روشن» معناىبه كه

 يعنى بخوانند؛ برهان را حجت و دليل خود كه است وقتى اين و شودمى استعمال فاعل معناى در كه شودمى

 .(248ص  ،5ق، ج1390طباطبائي، ) «كنندهروشن
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 مناظره و استدالل از استفاده -دو

فَلَمَّا »مناظره است:  و استدالل از استدالل از منظر قرآن، استفاده از استفاده و دليل بيان يکي ديگر از نمودهاي استفاده از اصل

 پوشانيد، را او شب( تاريکي) كه(؛ هنگامي 76)انعام: « رَأي كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ ال أُحِبُّ الْآفِلِينَ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ

 «!ندارم دوست را كنندگانغروب»: گفت كرد، غروب كههنگامي  اما «است؟ من خداي اين»: گفت كرد. مشاهده ايستاره

 و عوامانه حجتى نه محبت؛ عدم و محبت مبناى بر برهانى و يقينى است حجتى« الْآفِلِينَ أُحِبُّ ال»جملة 

 كه افرادي با ابراهيم حضرت مواجهة نوع ،بعد آيات و آيه اين در .(259 ص، ،7جق، 1390ئي، طباطبا) «غيربرهانى

 است. مناظره و استدالل با توأم يمواجهه ،پرستيدندمي خورشيد و ماه ستاره،

 احكام فلسفة بيان -سه

يا أَيُّهَا الَّذِينَ »: احکام است فلسفة بيان ،قرآن منظر از استدالل از استفاده و دليل بيان اصل از استفاده نمودهاي از ديگر يکي

 بر روزه! ايدآورده ايمان كه افرادي اي(؛ 183بقره: )« آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْکُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ

 .شويد پرهيزكار تا شد؛ نوشته ،بودند شما از قبل كه كساني بر كه گونههمان است؛ شده نوشته شما

 ،احکام اين از ديگر يکى بيان به بحث مورد آيات در ،گذشت پيشين آيات در كه اسالمى مهم حکم چند دنبالبه

 اى» :گويدمى گذشته تأكيدآميز لحن همان با و است روزه آن و پردازدمى ،شودمى محسوب عبادات ترينمهم از كه

 شده نوشته ،بودند شما از قبل كه هاييامت بر كه گونهآن ،است شده نوشته شما بر روزه ،ايدآورده ايمان كه كسانى

 سازانسان عبادت اين فلسفة بالفاصله و ؛«قَبْلِکُمْ مِنْ الَّذِينَ عَلَى كُتِبَ كَما الصِّيامُ عَلَيْکُمُ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا« »بود

« تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ« »شويد پرهيزكار شايد» :كندمى بيان چنين پرمحتوا بسيار اما ،كوتاه جملة يك در را آفرينتربيت و

 .(623 ص ،1ج ،1380، و همکاران يرازي)مکارم ش

 كاستي و غلو بدون و كامل بيانج( 

كاستي  و غلو بدون و كامل بيان از استعبارت ،نمود توجه آن به بايد مخاطبان با مواجهه در كه كاربردي اصول از ديگر يکي

 مخصوصاً مخاطب مخالف. ،در مواجهه با مخاطب

 انسان ازآنجاكه است؛ بوده آسمانى اديان در انحراف هاىسرچشمه ترينمهم از يکى پيشوايان، دربارة «غلو»مسئلة 

 عظمت بر تا دهد نشان بزرگ هستند، از آنچه بيش هم را خويش پيشوايان و رهبران كه دارد ميل دارد، خود به عالقه

 سبب آنهاست، به عالقه و عشق و آنان به ايمان نشانة پيشوايان، دربارة غلو كه تصور اين نيز گاهى باشد. افزوده خود

 مذهب اصلى ريشه اينکه آن و دارد همراه را به بزرگ عيب يك همواره «غلو» شود.مى هولناك ورطة اين در نهادن گام

 كتب در و كرده شديدى گيرىسخت غالت دربارة اسالم جهت، همين به كند.مي خراب را توحيد و خداپرستى يعنى

 .(221ص  ،4ج ،1380 ،و همکاراني رازي)مکارم ش اندشده معرفى كفار بدترين از غالت ،«فقه» و «عقايد»
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 حذف ، و گرنهتا حد امكان جذبد( 

تا زماني كه امکان  است جذب كاربردي اصل ،نمود توجه آن به بايد مخاطبان با مواجهه در كه كاربردي اصول از ديگر يکي

 حذف مخالف استفاده نمود. ، بايد از قاعدةكه امکان جذب نباشدصورتيدر و ؛دارد

 جذب حداكثري

 نمود. اقدام آنان جذب به بايد دارد، امکان تا جايي كه مخالف، و مردد مخاطبان با مواجهه در قرآن منظر از شد، اشاره كهچنان

 باشد. «انديشيدن براي مخالفان به دادن مهلت» و «دشمنان از دعوت» ،«مردد افراد جذب» صورتبه تواندمي عمل اين

 مردد افراد جذب

 درآيات .(ندارند اميد خدا رحمت به) دچار تزلزل هستند موارد رخيب در ،ايمان وجود با كه گروهي هستند ،در ميان مخاطبان

 بايد مردد افراد اين ،سازينهادينه فرايند در. شوندمي ملحق نامؤمن به اند كهمعروف اعرافي مردان به ،«اعراف» 59و48

 و كفار عملکرد عيني نتايج قيامت در صحنة خداوند روهميناز .كنند پيدا يقين كه است اين هم راهکارش و شوند جذب

 بهشتيان]=  دو آن ميان در و»كنيم:  استفاده الگو همين از توانيممي نيز ما .برسند يقين به تا دهدمي نشان هاآن به را نامؤمن

 صدا بهشتيان به و شناسند؛مي شانچهره از را دو آن از هريك كه هستند مرداني «اعراف» بر و است؛ حجابي ،[دوزخيان و

 چشمشان كههنگامي و(، 46)اعراف:  رادارند آن اميد كهدرحالي شوند؛نمي بهشت داخل اما «!باد شما بر درود»: كه زنندمي

 از) مرداني اعراف، اصحاب و(، 47)اعراف:  «!مده قرار ستمگران گروه با را ما! پروردگارا»: گويندمي افتدمي دوزخيان به

 آن و ثروت و مال از) شما گردآوري( كه ديديد»): گويندمي و زنندمي صدا شناسند،مي را آنها سيمايشان از كه( را دوزخيان

 سوگند كه نيستند همانان[ اعراف بر واماندگان اين]=  اينها آيا(، 48)اعراف:  «!نداد سودي حالتان به شما، تکبرهاي و( فرزند و

 بخشيد؛ را آنها خيرشان، اعمال بعضي و ايمان خاطر به خداوند ولي! )شد؟ نخواهد حالشان شامل هرگز خدا رحمت كرديد ياد

 (.49)اعراف:  !شويدمي غمناك نه و داريد ترسي نه كه شويد بهشت داخل:( شودمي گفته آنها به اكنونهم

 از دشمنان دعوت حتي

 و دعوت در از بايد نيز هستند دشمن كه مخالفاني با كه حتي است اين قرآن، منظر از حداكثري جذب از ديگري نمونه

 دارد. اشاره مهم اين قول( بهنقل 15) كريم قرآن از آياتي شد، وارد خيرخواهي

 آمرزش طلب او از و گردندبازنمي خدا سويبه يا(؛ 74)مائده: « رَحِيمٌ غَفُورٌ اَللّهُ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اَللّهِ إِلَى يَتُوبُونَ أَفاَل»

 است مهربان آمرزنده خداوند( كهدرحالي) كنند؟نمي

 انکار دارد هم احتمال باشد، خدا رحمت و مغفرت يادآور به و استغفار و توبه به مربوط استفهام اين دارد احتمال»

 «آيند؟برنمي خدا رحمت و مغفرت طلب در و كنندنمى استغفار و توبه چرا: شودمى اين معنايش بنابراين باشد، توبيخ و

 .(105 ص ،6 جق، 1390ئي، طباطبا)
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 انديشيدن براي مخالف به مهلت

 مِنَ أَحَدٌ إِنْ وَ»شود.  داده انديشيدن فرصت كه مخالفان است اين قرآن، منظر از حداكثري جذب از ديگري نمونه

 يکي اگر (؛ و6)توبه: « اليَعْلَمُونَ قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ ذلِكَ مَأْمَنَهُ أَبْلِغْهُ ثُمَّ اَللّهِ كاَلمَ يَسْمَعَ حَتّى فَأَجِرْهُ اِسْتَجارَكَ اَلْمُشْرِكِينَ

 محل به را او سپس(! بينديشد آن در و) بشنود را خدا سخن تا ده پناه او به بخواهد، پناهندگي تو از مشركان از

 !اندناآگاه گروهي آنها چراكه برسان، امنش

 كالم تا بدهيد پناهشان فرمايدمى و كنندمى خواهى پناه كه است مشركين به دادن پناه حکم متعرض آيه اين»

 به شبيه يا و معترضه اىجمله مشركين از امنيت سلب و برائت آيات خالل در هرچند سخن اين و بشنوند را خدا

 اساس آرى،. شدمى حتماً كه بود توهمى از جواب و دخل دفع حقيقت در چون بود، واجب گفتنش ليکن است، معترضه

 پيمان يا و بستنشپيمان و عهد يعنى وعيد و وعد اين لوازم و انذارش و بشارت و وعيدش و وعد و حقه دعوت اين

 مردم كه است اين آنها همه از مقصود و است مردم هدايت همه و همه اشجنگي دستورات و احکام نيز و شکستنش

 «بکشاند توحيد سعادت سويبه شرك نکبت و بدبختى از و برگردانيده هدايت و رشد سويبه ضاللت راه از را

 .(205 ، ص9 جق، 1390ئي، طباطبا)

 نشو اصالح مخالفان حذف

 مخالف افراد و حذف برخورد مرحله اين در وجود نداشت، وجههيچبه مردد افراد و مخالفان جذب امکان نهايت در اگر اما

 .قول(نقل 15) شودمي مطرح

 هيچ و كفر و شرك از كه] را آنان و(؛ 191)بقره: « ...أَخْرَجُوكُمْ حَيْثُ مِنْ وَأَخْرِجُوهُمْ ثَقِفْتُمُوهُمْ حَيْثُ وَاُقْتُلُوهُمْ»

 .برسانيد قتل به يافتيد، هركجا[ ايستندبازنمي ستمي

 قتل به برخورديد كه جا هر را آنان و دهيد خرج به را گيرىسخت كمال مکه مشركين عليه كه شد اين آيه معناى پس»

 رفتار كه هرچند كردند، وطن جالى به مجبور را شما كه طورهمان كنند، كوچ خود وطن و سرزمين از شوند مجبور تا برسانيد

 دنيا زندگى از را انسان تنها كشتن چون است، كشتن از بدتر فتنه و بود فتنه آنان رفتار اينکه براى بود، ترسخت شما با آنان

 .(89ص  ،2ق، ج1390طباطبائي، ) «است نشاه دو هر انهدام و آخرت و دنيا زندگى از محروميت مايه فتنه ولى كند،مى محروم

 گيرينتيجه

شناسي به معناي شناخت مخاطبتوان به اين مطلب اشاره كرد كه از منظر قرآن بندي مطالب اين نوشتار ميدر جمع

اين مهم است كه كارگزاران  ،ديگر عبارتها نقش محوري دارد، بههاي هر گروه از مخاطبان، در تثبيت و تعميق ارزشدسته

سازي مخاطب خود را از حيث داخل اسالم بودن يا خارج از اسالم بودن بشناسند، يا مخاطبان داخل اسالم در چه نهادينه

 نوع برخورد با هر دسته متفاوت است چنانچه اين موضوع در فرايند و مراحل آن نيز تأثيرگذار است. سطحي هستند
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 ،ديگر عبارتشود و داراي بعد مثبت و منفي است بهسازي در يك پيوستار مشاهده مييند نهادينهااز نگاه قرآن فر

اساسي توجه داشته باشد كه در كدام سمت پيوستار سازي بايد همواره به اين نکته از منظر قرآن كارگزاران نهادينه

توان در سه مرتبه ديانت )مسلمين، مؤمنين سازي از منظر قرآن بُعد مثبت آن را ميكنند، در پيوستار نهادينهحركت مي

مشاهده است  سازي همچناني كه در الگو قابلو محسنين( در نظر گرفت كه سير صعودي داشته و كارگزاران نهادينه

كنند با تثبيت الزامات مربوط به آن )اجزاي اصلي فرهنگ مطلوب اسالمي( مقدمات ارتقاي در سه مرتبه اول سعي مي

كنند مخاطبان غيرمسلمان را به درجات باالتر هدايت و همچنين سعي مي مراتب باالتر را فراهم كنندسطح ديانت به

به قرب الهي ادامه دهند. در مقابل نيز سير سقوطي پيوستار قرار نمايند تا وارد سير صعودي شده و مراتب را تا رسيدن 

سازي كفر( در تالش هستند با رخنه در مراتب ايمان مخاطبان آنها را دارد كه شياطين انس و جن )كارگزاران نهادينه

 سوي انحطاط و كفر و نابودي بکشانند.تر برده و بهبه درجات پايين
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