نقش فقه و قانون در قبال عناصر معنایی محیط

تاریخ دریافت1397/05/31 :
**

چکیده

باورها ،ارزشها و نگرشهای عام بهعنوان مجموعههای از عناصهر معنهای متهکر ،
بخش هسهکهای و گهوهری ررهنهج مامعهه را ه

م دهنه .ایهم منمومهه بهه د ه

برخورداری از اعکبار و تأی  .امکمهاع در سهه سه خ خهرد ،م انهه و ههن ،بهصهور
بههمپ وسکه و در ارتباط مکقاب با ی .یگر ،سهاخ

یارکهه و ندهادی م

هون .ایهم سهه

خردهنمام معنای از یکسو در نمهام مامعهگسهکر ررهنهج ،بهمثابهه تکهر رهرازیم نمهام
امکماع اسکقرار و تم م دارن ،.و از سوی دیگر ،از طریق رراین .مامعهپذیری به ذههم
و ضم ر اعضای مامعه راه یارکه و درون م
ب ماالذهان و تبادال

هون .از سهوی سهوم ،در پرتهو تعهامه

ررکهاری گسهکرده و مسهکمر ،در سهامانهها و سه و ندهادی ن ه

رسوب رده ،به بخت از مؤ فههای قوامبخش آندا تب.ی م
پ وسکه از طریهق نشهها و ارتباطها
بازتو  .م

ون .و بهصورت م هرر و

مکنهود در عرصهههای مخکله

زنه.گ روزمهره

ون .دو نمام هنجاری مدم و ه.ایکگر نشها در مامعه اسهم  ،یعن رقهه

* دانت ار گروه مامعه ناس مؤسسه آموز ه پژوهت امام خم ن (ره) ()Sharaf@qabas.net
** دانش پژوه د کری قرآن و علوم امکماع موسسه آموز پژوهت امام خم ن (ره))(fikri310@yahoo.com
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و قانون (و تا ح .زیادی اخهق) قویاً با ایم سه عنصر معنهای در تعامه بهوده ،تهأث ر و
تأثر مکقاب دارن .و بهصورت درآم خکه ،مدان امکماع (اعم از عناصر معنهای و ع نه )
م دهن .با تومه به نسب

را ساخ

مکقاب و دیها ک

م ان رقه و قانون (بهمثابه ترممان

قانون رقه) بهعنوان مجموعههای از قواعه .امکمهاع هه.ایکگر نشههای مهوارح (و
بهصهور
تعامه

ی رمسههکق م نشههای مههوانح ) رههرد از یکسهو ،و نشهههای امکمههاع و
ندادی و سازمان را از سوی دیگر بررس و تحل

ن .رقه و قانون ،هم خهود

تبلور هنجاری باورها و ارزشهای پذیررکه .ه هسهکن .و ههم مکقهابهً در ته.اوم ،تأی ه،.
تقوی

و اثربخت آندا تأث ر دارن .روش ایم م ا عه ،در مقام گهردآوری ،اسهنادی و در

مقام تحل  ،نمری و اسکنباط اس
واژگان کلیدی :باور ،ارزش ،نگرش ،واقع

 ،معنا ،نداد ،هنجار ،رقه و قانون
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مقدمه

اسهههم بهههعنوان آخههریم و ام ه تریم نسههخه ههه.ایک و تتههریع خ.اونهه ،.بههرای
خص

امکماع مؤمنان ،اصو

راهبردی و اربردی را در عرصههای مخکل

ررهنگه ،

امکماع  ،اقکصادی ،س اس  ،ارتباطات  ،خانوادگ و تتریع رده و به تناسب ن ازههای
ناخکه .ه ثاب

و مکغ ر رردی و امکماع انسان ،اح ام ثاب

مصا خ و مفاس .واقع  ،اقکضائا

و مکغ ری را مکناسهب بها
هها و هرای

زیسک  ،ضرور های ار ردی ،موقع

تاریخ  ،روی.ادهای پ شب ن ناپذیر ،رونه .روزمهره زنه.گ و در نمهام تتهریع خهود
ت.ار دی.ه اس
ظرر

رعالسازی ظرر

های درون نمام تتریع دیم (رقه) و بدرهگ هری از

های ین آن به تناسب ن ازهای ثاب

اسکنباط رو من ،.ه.رمن .و م.

و مکغ ر با م انج روش و من هق امکدهاد و

از مکون اص

دین توس اسهم ناسان و دیمپژوهان

وام .رای صور

م پذیرد امکداد پویا ،بحق ن هروی محهر و پ تهبرن.ه اسههم در

راسکای ایفای رسا

و عصهری

و تأم م مل وما
اس

ظرر

ماودانه در پاسخده مسکمر به ن ازها و م ا با
ارز

و هنجاری زیسک  ،دسه

مفروضا

م در سه خ ترسه م خ هوط له

باالی اصول اح ام برای امکداد پایانناپذیر و قابل

و اسکن اق مسکمر به تناسب تحوال

آندا بهرای بهازخوان

دوران و طر ن ازهها و م ا بها

بن ادیم ایم نمام تتریع محسوب م

ثابه

م.یه ،.ازمملهه

ود

ن که دیگر ،گسکره مول و بس مح.ودی ناپذیر قلمرو ح مه ایهم نمهام تتهریع
اس

اسهم دیمِ تمام زن.گ اس ؛ ازایمرو ه چ ساحک از ح ا

رردی و ممع  ،ه چ

قلمروی از واقع

های زیسک انسان و ه چ نت از ط

را نم توان یار

ه از حوزه نفوذ و گسکره مول ح م آن ب رون ارکاده با ه .اسههم

همواره داع هدار ه.ای

انسان در تمام عرصههای ح ها

نشهای رنگارنج انسهان
رهردی و ممعه  ،درونه و
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ب رون  ،مادّی و معنوی و دن وی و اخروی بوده اس
ط ب ایممدان در عرصههای مخکله

ذا ترسه م خ هوط له ح ها

زیسهک  ،بخته از مأموریه

ذاته و گهوهری

اسهم بهعنوان آخریم ،ام تریم و مامعتریم دیم ا د اس
را دارد ه در صور

تمد  .زم نهها و بسهکرهای مح ه الزم ،ته.ریجاً درونمایهههای

اصل  ،اصول راهبهردی و خ مته
آی مهای زیسک در ساح های مخکل

له همهه سهاخکارها ،ندادهها ،نمامهها ،ا گوهها و
را تأم م رده ،آندا را در مسه ر تهأم م ن ازههای

مکنود اعضای مامعه ،من بق با مع ارهای دین سامان دهن .به ب ان مامعه هناخک  ،هأن
اسهم به مثابه یک دیم ،در یک مامعه اسهم  ،بهویژه در مامعه ایران اسهم ما ه در
اص تدارم قانون اساس هم ب.ان تصریخ .ه ،در ارتباط بها سهایر ار هان و بن ادههای
نمام امکماع  ،أن رراندادی اسه
راهبری نمری ،ارز
مکعد .اس

بهه اقکضهای ایهم هأن و م انه  ،سهامانده و

 ،هنجاری و عمل همه سه و زیهریم را مسهکق م و ی رمسهکق م

ازایمرو اسهم بهمثابه دیم مورد قبهول ا ثریه

و دارای موقع ه

برتهر در

ررهنج عموم و قوان م باالدسک  ،یگانه مرمع و منبهع مقبهول ،مهکقم و متهرود بهرای
تأم م مل وما

ب نت  ،ارز

 ،گرایت  ،نگر ه  ،و هنجهاری مامعهه و در یهک ههم

بن ادهای اصل ررهنج یا ب و به تبهع آن ،همهه ندادهها و زیرسهاخ های امکمهاع و
ا ودهها و م ان سمهای ه.ایکگر نشهای انسان در مامعه اسهم
در مامعه اسهم  ،تهارتوب مرمهع بهرای تهأم م مل ومها
ساح های مخکل

زیسک  ،رقه اسهم اس

هنجههاری مههامع و دارای ظرر

ناخکه م

هنجهاری زنه.گ در

رقه اسهم بههعنوان یهک نمهام ارز ه

هههای پایانناپههذیر (مکضههمم اح ههام او ه و ثههانوی در

بخشهای عبادی ،معهامل  ،حقهوق و قضهای  ،تع م ننه.ه حقهوق و ت ها
سازمانها ،در حوزههای مخکل

ود

اس

گفکن اس

ارهراد و

ه مراد از رقه در ایهم تلقه ب تهکر
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های تج.ی .ون.ه اس  ،نه ومهاً مجموعههای از

اح ام اسکنباط .ه منه.ر در ابهواب خها
مومود) به همه ابعاد زیسک بتر ع

و انع ا یارکهه در مکهون و منهابع رقده
رهردی ،خهانوادگ ،

تومه رده و همه سهاحا

ت ل ف خود من.ر ساخکه اس
رقه همچن م برای تأم م اه.اف و تمد  .ضمان
قوان م امکماع خود ،به تتریع ح وم
و رسا

و وظای

امرای اح ام،

خا

الزم برای امرای

اسهم با محوری

رق ه با ویژگ هها

 ،ررمان داده و زم نهسازی برای نتر و ابهه تعها م ا ده ،

ورای اسکع.ادها و ظرر

ها ی انسان  ،بس اخههق و معنویه

زن.گ رردی و امکماع  ،امرای قس و ع.ل ،برقراری امن
همهمانبه ،تأ م م رراه و ام انا
با همه ا

والی

.ن اح هام و

در

و آرامش ،ایجاد توسعه

من بق با اسکان.ارد های ضروری زن.گ  ،مبارزه قهاطع

ال و مماهر رساد و تباه و بهطور له بسکرسهازی بهرای تحقهق ح ها

ط ب دین بهعنوان مق.مهای ضروری مد
به مقام قرب ا د و ن

به سعاد

آماده سازی ح.ا ثری ارراد بهرای راه هاب

اخروی را از اساس تریم وظای

و اه.اف آن قرار

داده اس
اعکقاد یا ب بر ایم اس

ه رقه اسهم عهوه بهر تهوان الزم بهرای تتهریع و ارائهه

اح ام رردی و امکماع مکناسب با ن ازها و اقکضائا
مدن.س
ه.ای

هن امکماع  ،س اس گذاری و مه.یری

زمان و م ان ،بهرای متهار

در

امرایه  ،نمامسهازی و ندادسهازی،

ساخکارها و رراینه.ها ،اصهه و تغ هر ا گوهها و ه وههای مهرمخ زیسهک در

حوزههای مخکل
ب.ید اس

حا

ممع و از ظرر

ه رقه اسهم مأموری

باالی برخوردار اس

خود در مقام تتریع و تأم م اح ام و مقهررا

مورد ن هاز را بها ارمهاد بهه بن ادهها و مفروضها

نمهری هسک

هناخک  ،خ.ا هناخک ،
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ارزش ناخک  ،انسان ناخک و به ب ان مامع ،مدانب ن (ب نشهای هن هسک

ناخک )

و ای.ئو وژی (نمام بای.ها و نبای.ها) خود به انجام خواه .رسان .و در تأم م ایم مدم ،از
همه ظرر

های معررکه و تجربه رعل

یارکهه در علهوم انسهان و علهوم امکمهاع ه

گفکن اس

از منابع و مرامع مدهم تأسه

ه رقه اسهم عهوه بر این ه خود ی

قواع .ررکاری در مامعه اسهم اس  ،از سهایر منهابع هنجهاری پذیررکه ه.ه (همچهون
قواع .اخهق  ،قوان م و مقررا
عقهی ) ن به صور

بنائا

رسهم  ،آداب و رسهوم عرره  ،مصلح سهنج های و
ضمن بدره م گ رد

بخش امکماع رقه (در مقاب اح ام عبادی آن) ،همچن م برای ایفای نقش امکماع
خود و تأم م مل ومها

نشههای عهامهن امکمهاع در سهاح های مخکله

ح مه

زیسک  ،با م انج ندادههای ذیصهه  ،همچهون مجله
تارهناپذیر در مامه قوان م و مقررا
ایم نو کار درص.د اس
مقررا

هورای اسههم  ،بهصهورت

رسم عرضه خواه. .

نقش رقه و ترممهان حقهوق آن در قا هب مجموعههای از

ه.ایکگر نتگران انسان و عامل

های ساخکاری را در ارتبهاط بها پ.یه.ارهای

معنای و مؤ فههای اصل ررهنهج دینه (ب نشهها ،ارزشهها و نگرشههای ممعه و
متکر ) مورد بررس و تحل

قرار ده.

 .1مفهومشناسی
 .1.1مفهوم فرهنگ

ررهنج مامعتریم نمام معنای یک مامعه اس

ه در قا ب مجموعه بههمپ وسکهای

از باورها ،ارزشها ،آرمانها ،نگرشها ،هنجارهها ،نمادهها ،اب ارهها ،ا گوهها ،سهبکها و
نشها تجل م یاب .ورای عا

انقهب ررهنگ در تعریه

آن م نویسه .فررهنهج
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ب نش و منش هوی دهن.ۀ انسان در حوزۀ زن.گ امکماع اس
عا

ذهم و رراین .پ چ .ه و پ تررکۀ ر ر آدم تح

درون و ب رون در تمام

تأث ر عل و عوامه مومهوده و

ار ردها و ل ۀ ممهاهر مهادّی و معنهوی ح ها

همتارکههه و بههمپ وسههکهای از باورههها ،رضههای و ارزشههها ،آرمانههها،

دانشها ،هنرها و رنون ،آداب و اعمال مامعه را ام
عل

ف

زن.گ هر مل

ررهنج رو و نف

اس

ایم رو امکماع حق قک اس

از حقهایق هسهک و

ه در ا به .مکجسه .و مک ثهر مامعهه ملهوه م نه.

ررهنج همان صور

ممع و امر متکر

و همگون م ن( .ر

م دری1391 ،

ه عناصر و الیههای مخکل

برخ عناصر به د

ه.ه و متهخ

نن.ه سهاخ

و

اس » (حس ن  )68 1384 ،از دیه .هد  .م دهری (ره)،

مامعه اس

همان نمام معنای متکر

گفکن اس

وی تجله

معرر
،22

.ه ه عناصر یک مامعه را همسهو
)185

یک ررهنج ،وزن و اعکبار ی سان ن.ارن.

مایگاه انون  ،نقش محوری در ه

گ ری و سهامانده سهایر

ابعاد و الیهها دارن .از دی .اسکاد مصبا ی دی ،مدمتریم و بن هادیتریم بخهش در یهک
ررهنج ،مدانب ن مومود در آن ررهنج اس ؛ زیرا انسانها براسا

نود نگاه

هه بهه

مدان هسک دارن ،.زن.گ م نن .و بر هم م اسا  ،به تفس ر و ردهم دیگهر حقهایق و
رواب آندا م پردازن .به ب ان دیگر ،طرز نگرش ما به عا م هسک و در و دریار
از حقایق مدان ،در مرحلۀ بع ،.نمام ارز

و ررکاری مکناسب با خود را پ.یه .مه آورد

و س سکمهای اخهق  ،حقوق و س اسه مامعهه را ه
دیگر ،انگ ههای مناسب را در ارراد ایجاد و تقوی
باورها و ارزشها را مومب م

مها

م دهه .ارزشهها از سهوی

رده و ظدور ررکارهای هماهنج بها

ون .باورها ،ارزشها و انگ ههها بههعنوان سهه عنصهر

مدم و ح ات ررهنج در قا ب نمادها تجل یارکه و بخشهای دیگر ررهنج را به ومهود
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م آورن .زبان ،خه  ،هنهر ،آداب و رسهوم و دیگهر نمادههای مومهود در ررهنجههای
مخکله  ،بازتههاب همههان زیربناهههای اصههل ررهنگ انهه( .ر

مصههبا یه دی1392 ،

19ه)20

رقه در یک تلق  ،به معن ردم عم ق معارف و آموزههای دیم ،اعم از اصول و ررود
ایم اربرد عام بهمرور زمان (از قرن دوم به ایم طرف) به فردهم دق هق و اسهکنباط

اس

عم ق مقررا

عمل اسهم از منابع و م.ار مربوط» (م دری۱۳۸۰ ،

فرقه االح ام» تقل

و تخص

یار

،۲۰

ازایمرو رقه ،در اص ه  ،دانته ا د هات اسه

ه عد.هدار ب ان اح ام ررع و دسکورهای دین برآم.ه از امکداد رق دان اس
 )۹۲ ۱۳۷۸به ب ان دیگر ،رقه ،مجمود قضهایای اسه
محمو ش ی

 )۲۶یها
(حس ن ،

هه موضهوعش رعه م له

و

از اح ام پنجگانه به نحو اقکضا (اح ام ا ام = وامب و حرام) و تخ هر

(= اح ام ی را ام = اباحه ،اسکحباب و راه ) اس

(ر

ا سه وری۱۴۰۳ ،ق ۵ه)۷

در اص ه رقد از ایم دسکه اح ام به اح ام ت ل ف تعب ر م
رع  ،وضع متخ

هود همچنه م اح هام

و مع ّن را قانونگذاری م ننه .هه بههطور مسهکق م بهر اعمهال

م لفان اثر م گذارد ایم دسکه را اص هحاً اح ام وضع نام ندادهانه .اح هام ت ل فه ،
مث وموب و حرم

به ارعال رردی و امکماع و اح ام وضع مث مل ه

و ضهمان

به ا ا تعلق م گ رن.
متدور رقدا بر ایم باورن .ه رقه به حاظ گسکره و قلمهرو تمهام ررکارهها ،روابه و
تعامه

رردی ،ممع و امکماع در س و و ساح های مخکل

حا

انسان را در

بر م گ رد (حس ن  )۱۰۲ ۱۳۷۸ ،طبهق یهک تقسه مبن.ی ،ایهم گسهکره را م تهوان در
عناویم ذی دسکهبن.ی نمود ا

) اح ام عبادی ،مانن .نمهاز ،روزه و حهج؛ ب) احهوال

خص ه متکم بر اح ام خانواده ،مانن .قوان م ن ا  ،طهق و نفقه؛ ) اح ام معامه
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و برخورد با مردم در حقوق و اموال ،نم ر عقود ب ع ،اماره و هبهه؛ د) اح هام م ایه و
فری ،مانن .ح.ود ،قصا
دادا

و دیها ؛ ه) قهوان م مرارعها

و دادرسه دعهاوی ،ماننه.

و یم م؛ و) اح ام ح ومک و ز) اح ام ب ما ملل اسهم ماننه .مدهاد و صهلخ

حس م نصر در ب ان رلسفه ومودی رقه یا ریع

بر ایم باور اس

قوان م اخهق و تارتوب ل زن.گ مذهب در اسهم م
ریع

هه رقهه هام

ود (نصهر)124 1385 ،

تارتوب برای زن.گ مذهب ارراد و امکماد آنان به ومود مه آورد و زنه.گ

روزانه را ق.اس

م بخت( .همان  )130ریع

برای زنه.گ مهذهب مسهلمانان اسه
ریع ان ،.اما ریع

مجموعهای از ارزشها و تهارتوب

کابههای رقده در برگ رنه.ه قهوان م خها

ن خود ام تعا م اخهق و روحان اس

حقوق ن.ارن.؛ هرتن .در اسهم ماه

حقوق هرگ از اخههق مه.ا ن سه

درواقع تع م نن.ه تف ر اسهم در س خ خص و امکماع اس
م.ای ناپذیر اس

هریع

و از زن.گ اعکقهادی

برای ب تکر مسلمانان عم به اح ام ریع  ،نتهانه تسهل م بهه اراده

خ.اون .و زن.گ زاه.انه و پره گارانهای اسه
اخروی منکد م

ه صهرراً ماه ه

هه بهه سهعاد

و رسهکگاری زنه.گ

ود (همان )152

 .1.3مفهوم قانون

موضود اصل قوان م و مقررا
و مقررا

حقوق  ،حقهای طب ع و وضع اس

حقوق در علم حقوق مورد بحه

حقوق  ،تع م حقوق انسانها و حمایه
حقوق اس

واقهع م

همه قوان م

هون .هه.ف اصهل ههر نمهام

از آن و ن ه رهراهم آوردن زم نهه اسهک فای آن

قانون یا حقهوق در عنهوان رهوق ،بهه معنهای مجموعهه قواعه .و مقهررا

ا امآور حا م بر ررکار امکماع مردم اس

ه قه.ر

حها م بهر مامعهه (در زمهان مها

دو ) امرای آن را تضم م رده با  .قواع .حقوق از اوصهاف و ویژگ ههای ذیه

Downloaded from qjrl.cmirq.ir at 22:34 IRDT on Thursday May 19th 2022

(منات ۴۷ ۱۳۷۴ ،ه)۴۸

فصلنامه علمی ترویجی دین و قانون  /شماره  / 17پاییز 1396

«»20
برخوردارن .ا

و مول دا کم؛ ب) انسان  ،ررکاری ،اخک هاری و دسهکوری

) عموم

بودن؛ ) امکماع بودن؛ د) ا امه بهودن؛ ه) برخهورداری از ضهمان
(دن ههوی ،مههادّی و ب رون ه ) (دانشپههژوه24 ۱۳۹۶ ،ه25؛ ر

امهرای دو که

اتوزیههان۱۲۲ ۱۳۷۳ ،؛

 .2تفاوت فقه و قانون

رقه و حقوق/قانون بهعنوان دو نمام هنجاری ،در برخه امهور ا هکرا و در بعضه
ارکراق دارن .به حاظ موضوع  ،موضود علم حقوق ،ارعال امکماع ِ ا خا
حقوق و ساخکار ق.ر

حق ق و

اس ؛ اما موضود رقه اعم از موضود حقوق ،ام ارعال رردی

(راب ه ررد با دیگران) و امکمهاع  ،برخه اع هان و ا ه ای خهارم (ماننه .طدهار
نجاس ) و ن ارعال عبادی (راب ه ررد با خ.ا) ن م
به حاظ قلمرو ،قاع.ه حقوق رق

ود

ام آن دسکه ررکارهای اس

قانون ،مل م به انجام یا تر آندا .ه اس

ه رهرد بهه ا ه ام

اما ح م رقد عهوه بر وامبها

انجام برخ ارعال) و محرّما

(ا ام به تر برخ ارعال) ،ارعا

(مسکحبا ) یا ترم خ در تر

(م روها ) دارن .و حکه اعمهال راقه .مده

متخ

(مباحا ) را ن

ام م

دارن( .

(ا ه ام بهه

هه تهرم خ در انجهام
ح مه

ود (عا ه۱۴۱۲ ،ق )۸۹

همچن م قاع.ه حقوق رق به اعمال و ارعا
ر ی

و

نمر دارد هه بهروز و ظدهور خهارم

ررکار) ،و عناصر معنوی رع همچون قص ،.ن

تصوری و تص.یق آن ،م به تبع رع و برای تتخ

ماه

 ،انگ ه ه و مبهادی

آن برای برخ ایهرا

(مث عم.ی بودن یا نبودن قک ) ،اصا کاً در دایره قواع .حقوق قرار نم گ رن.؛ اما ح هم
رع عهوه بر رع  ،به ن ا  ،پن.ا ه ها ،خ هورا
انفعاال

قلبه و مقاصه .و سهایر رعه و

موارح ن تعلق م گ رد و به هم م د ه اسه

هه به.گمان یها حسهاد
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نسب

به دیگران ،ر نفسه گناه مرده .ه و مکقابهً قص .و ن

تور ق انجام آن ،مسکحق پاداش مرده .ه اس
دیگر قانون و رقه در ضمان

تفاو

عم خ ر حک به.ون

( ف ع سروسکان )۴۱ ۱۳۸۱ ،

امراس

قهانون از ضهمان

در سایر اح ام رردی و امکماع با رهر
دو

مبسوطا  ،.امرای آندا م ء وظای
حقوق و رقه (معامل ) در مد
ا کرا

ح ومه

تته

امهرای اعکقهادی دارد و
اسههم و ومهود حها م

اسهم قلم.اد .ه اس

تأم م نمم عمهوم و عه.ا

دارن .ه.ف رقه معامل با عنای

به اصا

امکمهاع در هه.ف

توأمان ررد و مامعهه در مدهانب ن

اسهم  ،در گام اول ایجاد نمم امکماع (بهعنوان ه.ف مق.م ) و در گام بع ،.اسهکقرار
امکماع اس

ع.ا
اس

ه زم نهساز ت ام معنوی ،قرب ا د و سب ختنودی خ.اون.

در رقه عبادی ،ه.ف اصل قرب به خ.اون .مکعال از طریق انجهام اعمهال عبهادی،

اعم از ما

و ب.ن اس

(نق ب  )۱۳ ۱۳۸۸ ،ب.ید اس

امکماع مع وف ن س  ،اگرته آثار ومودی نا
امکماع مؤمنان ازممله ایجاد ،اسکقرار و تثب
رقه همچن م در برخ منابع ن ا کرا

ه رقه عبادی مسکق ماً به نمم

از عبادا  ،در ل

زن.گ رردی و

نمم امکماع تأث رگذار اسه

قهانون و

دارن.

 .3ضرورت تبدیل فقه به قانون

ازممله مأموری های

هپ

از پ روزی انقهب اسهم به حوزههای علم ه ،بهویژه

رقدا و رقهپژوهان محول  ،.ضرور
مقررا

تب.ی و ترممه رقه امکماع مومود به قوان م و

ماری با ه.ف مریانیاب و عمل ات

ه.ن حه.ود ا ده در گسهکره تعهامه

امکماع  ،بهویژه در عرصههای ندهادی و سهاخکاری و متهار
ایجاد ،تثب

و تعم ق نمم امکماع اس

هرتهه ب تهکر رقهه در
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ه رقه مومود هرته ب تکر در مس ر تب.ی

ب.ید اس

زن ،.انسجام منمومهای ب تکری م یاب .و قوّ
با واقع

و ارتباط دیا ک

.ن به قوان م امرایه گهام

و ضع های آن در پرتو ایم نمهاموارگ

و عرصه عم وضو ب تکری خواه .یار

ورود رقه بهه

دسههکگاه هنجههاری را رههراهم سههاخکه ،آن را در تههأم م مل ومهها
امکنابناپذیر مامعه و نمام اسهم تواناتر خواه .ساخ
ررکهررکه اخکهف رکاوا را ه خود با قوه ی
گسکره ح ا

عهوهبرایم قانون

قانونگذاری اس

از عوام مدم تتویش ررکهاری مؤمنهان در

هه رقهه اسههم  ،بههویژه رقهه امام هه ،منبعه بسه ار ینه بهرای
وظ فه اسهم و مل اقکضا م نه .هه در قانونگهذاری از ایهم منبهع

ارز من .اسکفاده ود؛ ترا ه ضامم امرای اح ام ا د در مد
ایجاد و اسکقرار مناسبتریم وضع
امکماع مردم اس
ناخ

.ن رقه،

امکماع اس  ،سامان م ده.

مورد وراق اس

ایم اس

ح مهه و ت ل فهه

تأم م مصا خ بن.گان و

مم م برای اداره امور زن.گ و رواب و مناسهبا

رط الزم برای رس .ن به ایم مدم و عمل ات و امرای

.ن رقهه

ه رقدای عمام با دی .باز ،امکداد پویا ،ا راف ام بر مبان و مصا خ اح هام،
اقکضهائا

زمهان و م هان  ،و درع محهال

اسکفاده از سایر دانشها و تجرب ا  ،وارد م .ان رقاه

ون .و اح ام رقد مهورد ن هاز

را با قابل

دق ق ن ازها و ضرور ها ،تتخ

امرای ح.ا ثری اسکنباط و ارائه نماین.

قانون اساس ممدوری اسهم
محوری

و مرمع

تومه داده اس

ه خود برآم.ه از رقه اسهم اسه  ،در مهوادی بهه

رقه برای تأم م مل وما

نمهام تقنه م تهور در سه و مخکله

برای نمونه در اص تدارم مقرر م دارد ه ل ه قهوان م و مقهررا

تمام زم نهها بای .براسا

موازیم اسهم با ه.؛ در اصه

دعاوی ،حفظ حقوق عموم  ،گسکرش و امرای ع.ا

در

صه وی م ،حه و رصه

و اقامه ح.ود ا ده  ،از وظهای
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به اسهکناد اصه هفکهادودوم ،مجله

دسکگاه قضای اعهم .ه اس

نم توان .قوان ن وضع ن .ه با اصول و اح ام مذهب رسم
مغایر

هورای اسههم

تور یها قهانون اساسه

دا که با  ..در اص نودوی م ن برای پاس.اری از مهوازیم و اح هام اسههم و

تضم م ع.م تصویب و امرای قوان م مغایر با اسهم ،تته

نگدبان ،مر ّب از دوازده عضو ( ش نفر رق ه و ش نفر حقهوقدان) پ شب نه
طبق اص نودو تم ،تتخ
ورا محول .ه اس
و

زمان ی ب

ع.م مغایر

مصوبا

مجل

ه.ه و

با موازیم اسهم بهه ایهم

مدمتر از همه این ه در اص پنجم خهود مقهرر مه دارد هه فدر

عصر (عج) ،در ممدوری اسهم ایران ،والی

امهر و امامه

امه

بهر

عد.ه رق ه عهادل و بهاتقوا ،آگهاه بهه زمهان ،هجاد ،مه.یر و مه.بر اسه » طبهق اصه
پنجاهوهفکم ،قوای سهگانه حا م ،یعن قوه مقننه ،قضائ ه و مجریه زیهر نمهر و ه امهر و
امام

ایفای نقش م نن.

ام

 .4مقاصد شارع و شریعت

مکون دین و عق سل م ،تماماً بر ه.رمن.ی ریع
در راسکای رس .ن به اه.اف خلق

اسهم دال

انسان اس ؛ زیهرا اهه.اف مهورد نمهر در ت هویم و

تتریع بر هم ان باق دارن .ب.ید اس

ه در موضع رقه درخصو

ررهنج (باورها ،ارزشها و نگرشها) تا ح .زیهاد تهابع هناخ
ریع

عناصهر معنهای

مقاصه .ههن رقهه و

در عا م انسان اس

مقاص .ریع
م

دارد ایهم مقاصه.

ون .ا

به اعکبار مول آن در دایره تتریع ابواب رقد به سه دسهکه تقسه م

) مقاص .عام مقاص.ی اس

را حاظ رده اس ؛ ب) مقاص .خا

ه ارد هنگام وضع و مع تمام اح ام ،آن
مقاص.ی اس

ه ارد در زم نهها ،عرصههها و

ابواب خاص در نمر گررکه و در پ تحقق آنداسه ؛ مثه مقاصه .هریع
خانواده؛ ) مقاص .م ئ

مقاص.ی اس

ه هارد در م ئ ها

در اح هام

اح هام خهود ،اعهم از
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وامبا  ،محرّما  ،مسکحبا  ،م روها  ،در روط یها اسهباب دنبهال م نه .رق دهان
ب تکر به ایم دسکه از مقاص .تومه دارن .و آندا را در خهل امکدادا
با عناوین تون ح م  ،عل

و معنا ب ان م نن.

به اعکبار آثار ن ه تقسه مات دارد قاضه ابهوب ر بهاقهن (مکورهای

403ق) از اصو ون اخ

از بح

پ

درباره اح ام تعل پذیر و تعل ناپذیر ،آندا را

به پنج دسکه تقس م نموده اس

ا

حفظ امور ضروری زن.گ م

ود ،ماننه .قصها

رقد

) ضروریا

آن دسهکه از اح هام رقده
؛ ب) حام ها

ه ن ازهای عموم زن.گ را تأم م م ن.؛ ) تحس ن ا

سبب آراسکگ انسان به رام ها و دوری از نقای
طدار ؛ د) ما ا
اح ام ان.

آن دسهکه از اح هام
آن دسکه از اح هام هه

و پل .یها م گردد ،ماننه .اح هام

دسکهای از اح ام مسکحب ه از سه دسکه قب ن سکن.؛ ه) تعب.یا

ه رلسفه آندا بر ما رو م ن س
(مکورای 505ق) در کاب ا مسکصف ر علم األصهول ،مصها خ مهورد

محم .ی ا
نمههر ههریع
ضروریا

هه سهبب

را بههه ضههروریا  ،حام هها

و تحس ه ن ا

تقس ه م م نهه .و در بخههش

به مقاص .خمسه ریع  ،یعن حفظ دیم ،حفظ مهان ،حفهظ عقه  ،حفهظ

نس و حفظ ما ِل مردم ا اره م ن .امام اطب (مکورهای 790ق) ن ه تأ ه .دارد هه
مصا خ یا مقاص .ضروری ه از طریق اسکقرای ریع

به دس

آم.ه ،پنج مهورد اسه

حفظ دیم ،حفظ نف  ،حفظ نس  ،حفظ مال و حفظ عق
در توض خ هم امام ی ا

گفکهان .وم ایمهان بهه خه.ا و معهاد ،ومهوب عبهادا ،

وموب مداد و قک مرت.ان و فار ،ازممله مقرراته اسه
صور

گررکه اس

قصا

 ،برای حفظ مان و احکرام ندادن به خون انسانهاس

هه بها انگ ه ه حفهظ دیهم

تتریع دیهه ،تحهریم تجهاوز بهه مهان و اعضهای دیگهران و معه
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ی ا

از ذ ر اقسام مقاص ،.نک جه م گ رد ه محال اس

پ

آی م و ریعک

ه در

پ اصه خلق اس  ،از ایم مقاص .تد با  .رایع در تحریم فر ،قک  ،زنها ،سهرق
عل .وس ۱۱۸ ۱۳۸۴ ،ه۱۵۸؛ نق به ۱۳۶۵ ،

و نو .ن مس را  ،اخکهر ن.ارن( .ر

 .5وظایف فقهی دولت اسالمی در قبال فرهنگ

امام خم ن (ره) در منتور روحان
ح.ا ثری رقه (ع
فح وم
بتری

ح وم

 ،رسا

تومه به همهه عناصهر زیسه

اسهم را در امرایه

ه.ن

مدهان انسهان ) خهصهه ردهانه.

در نمر مجکد .واقع  ،رلسهفه عمله تمهام رقهه در تمهام زوایهای زنه.گ
نتاندهن.ه منبه عمله رقهه در برخهورد بها تمهام معضهه

اس ؛ ح وم

امکماع و س اس و نمام و ررهنگ اس » (مؤسسه تنم م و نتر آثهار امهام خم نه ،
۱۳۸۹
ی

،۲۱

)۲۷۳

از رقدای معاصر ،با اسکناد به آیها

و روایها

اسهم را در محورهای ذی صور بن.ی رده اسه

رقده دو ه

رهراوان ،وظهای

تقریبهاً همهه محورههای مهذ ور

صبغه یا آثار ررهنگ دارن .و در راسکای ایجاد و اسکقرار مامعهه م لهوب دینه مده
یارکهان .ا

) حفظ نمام و انسجام بخت .ن به امور مسلمانان و حراسه

ب) انجام اصهحا

در تهور و ایجهاد امن ه

از مرزهها و ؛

در راههها و هدرها؛ ) درهم سهکم

سن های یل و گسسکم ی و زنج رهای دس وپاگ ر مامعه از رسوم ،ق ود ،عاد هها
و تقل .های باط و ب اسا ؛ د) تعل م کاب و سن

و ح.ود اسهم و ایمان به مهردم ،و

ب ان حهل و حرام و آنچه به سود یا زیان آنان اسه

مامعهه بها

و ن ه تعله م و ترب ه

ررسکادن معلم در ب م آندا و تتویق مردم به رراگررکم اح ام و رقاه

در دیم؛ ه) اقامهه

مهردم براسها

اخههق ن هو و

ررائض و عائر ا د  ،از قب

نمهاز و حهج؛ و) ترب ه

Downloaded from qjrl.cmirq.ir at 22:34 IRDT on Thursday May 19th 2022

۲۲۳ه)۲۴۲

فصلنامه علمی ترویجی دین و قانون  /شماره  / 17پاییز 1396

«»26

پسن.ی.ه؛ ز) اقامه سن های حسنه و م ران.ن ب.ع ها و دراد از دیهم و حفهظ اصهول و
ررود و معارف دیم از تغ ر و تأوی و زیاد و م .ن؛ ) امربههمعروف و ند ازمن هر
به مفدوم وس ع آن ،یعن سع در ا اعه و گسکرش گفکار و ردار ن ک و مبارزه با انهواد
ارهای ز

ارراد ق.رتمن .و .

بهه عه.ل و اقامهه

به خر دادن در برابر سکم اران؛ ی) قضهاو

ح.ود و اح ام خ.اون.؛

) بازگردانه.ن امهوال یصب ه.ه و ثرو ههای عمهوم بهه

ا مال و امرای مساوا

سهکمگرانه هه

ب

مومب

در مال و ح هم خ.اونه .و ررهع تبع ضها

مبارگ سکمگران و گرسنگ محرومان و سکم.ی.گان م گردد؛ ل) گردآوری

اموال عموم و ما ا ها ب.انگونه ه خ.اون .مقرر ررموده و پرداخه

آن بهه ا هخا

مسکحق و مصارف عموم مامعه؛ م) موعمه و تذ ر و انهذار و ار هاد مهردم بهصهور
م.اوم؛ ن) م.ا ردن ارراد ن و ار و ب .ار مامعه از ی .یگر با تتویق هردن و احکهرام
گذا کم به ن و اران و تنب ه و مجازا
از خ اها ،ا بکه تا مای

ب .اران؛

) م.ارا و رراق

با مردم و گذ هکم

ه حق پایمال نگردد؛ د) حسم همجواری و ارتبهاط عادالنهه و

خوشررکاری یا سایر ام ها و مذاهب ی راسهم و حفظ حقوق مکقابه آندها در مهال،
مان ،اراض و مبان اعکقادی (منکمری۱۴۰۹ ،ق
قانون اسا
موظ

،۲

۲۱ه)۲۳

ممدوری اسهم ن با ا دهام از رقهه ،در اصه سهوم خهود ،دو ه

ساخکه برای ن

قانون ،همه ام انا

را

به اه.اف ررهنگ  ،اعکقادی و ترب ک موردنمر در اص دوم ایهم

خود را برای تحقق امور ذی به ار بن.د ا

برای ر  .رضای اخهق براسا

) ایجاد مح

مسهاع.

ایمان و تقوا و مبارزه با ل ه مماهر رساد و تباه ؛

ب) ار ایش س خ آگاه های عموم در همه زم نهها با اسکفاده صح خ از م بوعها
و رسانههای گروه و وسای دیگر؛
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) آموزشوپرورش و ترب

و

ب.ن رایگان برای همهه در تمهام سه و و تسهد

تعم م آموزش عا ؛
د) تقوی

رو بررس و تکبع و ابک ار در تمام زم نهههای علمه  ،رنه  ،ررهنگه و

اسهم از طریق تأس

ه) تأم م آزادیهای س اس و امکماع در ح.ود قانون؛
و) متار

عامه مردم در تع م سرنو

ز) ررع تبع ضا

ناروا و ایجاد ام انا

س اس  ،اقکصادی ،امکماع و ررهنگ خویش؛
عادالنه برای همه ،در تمام زم نههای مادّی و

معنوی؛
) تأم م حقوق همهمانبه ارراد از زن و مرد و ایجاد امن ه

قضهای عادالنهه بهرای

همه و تساوی عموم در برابر قانون؛
ط) توسعه و تح م برادری اسهم و تعاون عموم ب م همه مردم؛
د) تنم م س اس

خارم

همه مسلمانان و حمای

تور براسا

مع ارهای اسهم ،تعد .برادرانهه نسهب

بهه

ب دریغ از مسکضعفان مدان

 .6سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی

ورای عا

انقهب ررهنگ  ،اه.اف و اصهول س اسه

ررهنگه

تهور (ازمملهه

عناصر معنای موردنمر بهعنوان الیهههای گهوهری ررهنهج) را هه راهنمهای مسه والن،
م.یران و ارگ اران حوزه ررهنج اس  ،بهصورت مامع ت.ویم هرده اسه

اهه.اف و

اصول مرتب با موضود نو کار عبارتن .از
 .6.1اهداف

ا

) به مال رس .ن قوای خهقه و ایسکه ومود آدم در همه ون و به رعل ه

درآم.ن اسکع.ادهای خ.اداد و اسکحصال درائم عقول و ذخایر ومودی انسان؛
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ب) آراسکه .ن به رضای اخهق و صفا

خ.ای در مس ر وصول به مقهام انسهان

مکعا ؛
) تحقق ام انقهب ررهنگه در مده

اسهکقرار ارزشههای مهوردنمر اسههم و

برای رسه .ن بهه مامعهه م لهوب (دب رخانهه هورای عها

انقههب ررهنگه 1385 ،

۳۶۸ه)۳۶۹
 .6.2اصول

ا

و سهنم تهاریخ و مله در عرصهههای مخکله

) باز ناس و ارزیاب مواری

دین  ،علم  ،ادب و هنری و ررهنج عموم  ،و نگاهبان از مهثثر و مواریه
مل و حفظ و اح ای دسکاوردهای مثب
ب) ناخ
و معرر

مامع ررهنج و م.ن

خص

و ارز من .تم.ن اسهم در ایران؛
اسهم و ایران و ترویج اخهق و معارف اسهم

ها و عمم های تاریخ اسهم و ایران؛

) تهش مسکمر در مد
سواد و تعل موترب
حمای

اسههم و

از ابک ارا

ر  .علم و ررهنگ و رن مامعه و رراگ هر ه.ن امهر

 ،بس زم نهههای الزم بهرای ه ورای اسهکع.ادها و خهق

هها و

و اب.اعا ؛

د) پاس.اری از حری

و امن ه

انسهان در عرصهههای گونهاگون ررهنگه  ،س اسه ،

قضای و اقکصادی؛
ه) رراهم ساخکم رای و ام انا

ار برای م ا عه و تحق ق و بدرهگ ری از نکهایج

آن در همه زم نهها؛
و) تقوی

تف ر و تعق و ق.ر

ز) مقابله با خرارا

نقادی و انکخاب در عرصه تهق و تقارب ار ار؛

و موهوما  ،ممود و تحجر ر ری ،مق .مثب و ظاهرگرای و

مقابله با ارراط در تج.دطلب و خودباخکگ در برابر ب گانگان تح

عار واقعگرای ؛
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) تقوی

و اح ا و معرر هنهر اصه

«»29

و سهازن.ه در تمهام عرصههها و زم نهههای

سازگار با رو تعا م اسهم ؛
ط) اتخاذ س اس های ایجاب و مثب

برای ارراد و مامعه ،و اهکمام به ماذبه و رحم

ورومتور

و پره از ختون

ی) تهش برای ناخ

و مامعنگری و دوران.یته ،

و کابزدگ و یکسونگری و اسکب.اد رأی؛

و معرر ار ان هوی

اصهل و مله بههمنمور اسهکح ام و

اسکمرار اسکقهل ررهنگ ؛
) گسکرش روح ه نق .و انکقادپذیری و حمای
دعو

به خ ر و همگان

از حقوق رردی و امکمهاع بهرای

.ن امربهمعروف و ند ازمن هر بهر مبنهای ح مه  ،موعمهه

حسنه ،ر ص.ر و م.ال به آنچه احسم اس ؛
ل) توسعه و اعکهی تبل غا

ررهنگ و هنری بهه نحهو مناسهب بههمنمور تهرویج و

تح م رضای اخهق (همان 369ه)371
 .7عناصر معنایی جهان اجتماعی

بخش محوری و انون مدان امکماع را عناصر معنهای در مقابه عناصهر ع نه

1

م دهن .واقعگرایان (قائهن به ع ن و خهارم بهودن مدهان امکمهاع در تمهام
عناصر سخ

و نرم آن) ،ذهمگرایان (قائهن به ذهن و انفسه بهودن عناصهر اصهل و

مؤ فههای بن ادیم مدان امکماع  ،یعن عناصر ررهنگ و نمهام معنهای

هه خهود را در

قا ب ملوهها و مماهر مخکلف در مدان ع ن و متهکر انسهانها مکبلهور م سهازن ).و
تلف قگرایان (قائهن به ع ن
ی .یگر) هریک درخصو

و ذهن

توأمان مدان امکماع و تعام و تراب آندها بها

نحوه ومود عناصهر معنهای سههگانه (باورهها ،ارزشهها و

1. Facts
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نگرشهای متکر ) و نقش و ار رد آندا در مدان انسان  ،دی.گاههای عرضه ردهانه.
ه به امما

از آندا در ذی ا اره م

ود

از دی .واقعگرایان همچون دور م ،عناصر معنای یا واقع

های ع ن  ،اموری هسهکن .هه از آندها بها عنهوان فآگهاه همگهان » ،فومه.ان»،

فوم.ان اخهق مل » ،فذهم عموم » ،فذهن

هود

گروهها» و فذههم ممعه » یهاد م

( همان)۳۶ ۱۳۸۵ ،
از دی .وی ،ررد ابک.ا [به صورت خا ا ذهم] به مامعهه هه سهاخکارهای آن از قبه
یارکه ،وارد م

عن

ود ذهم ررد م م به گروه م پ ون.د و در آن ادیام م

هود او

آ ارا تأ  .دارد ه تندا یک ذهم ،یعن ذهم امکمهاع ومهود دارد ذههم رهرد از آنِ
خودش ن س

ذهم ررد با مامعه و از طریق آن ،با مجمود اذهان رردی همسو م

بنابرایم آگاه رردی تماماً نک جه مامعهپذیری اس
ب ماالذهان ] اس
بر پایۀ تحل
وح.

هود

و امری امهً همگهان [متهکر

و

(همان )۹۹
روق م توان گف

ه مامعه ،از طریق رراین .مامعهپهذیری ،اذههان را

بخت .ه [و با ا قای عناصر معنای متکر ] مبنای بهرای ی ههارتگ و انسهجام

امکماع رراهم م سازد مامعهپذیری و درون
ررد ،نوع

.ن ،همچن م به د

نکرل و اعمال رتار امکماع بر ررد اس

رسوخ مامعه در

(همان  )۸۸برایماسها

عناصهر

معنای سهگانه همچون سایر عناصر ررهنگ  ،مخلوق و مصنود مامعه و اراده ممع انه.
و ررد با ورود به مامعه و درگ ر .ن در تعامه
آندا را ت.ریجاً درون

امکماع و از مجرای مامعهپهذیری،

رده ،به بخت از ومود خود تب.ی م سازد ا ک ام ررد بهه عمه

به اقکضای ایم معان  ،به د

ا کرا با سایریم و همسوی با اقکضائا

ندهادی مامعهه،

زم نه انسجام و ی هارتگ امکماع را رراهم م سازد
از دی .ذهمگرایان ،مدان امکماع تماماً درآم خکه با معان اس

واقع

ههای عها م

انسان  ،سر ار از معهان ررهنگ انه( .ارهرو  )۱۱ ۱۳۷۹ ،ازایهمرو ردهم واقع

ههای
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امکماع ن منوط به ردم و تفس ر رم گان معنای من.ر در ایهم پ.یه.هها و ررکارههای
آدم ان اس

(ر

پ.یه.ههای امکمهاع را نم تهوان و

ک  )۱۱۳ ۱۳۷۳ ،برایماسا

نبای .صرراً با ات ای به واه .و نمودهای ع ن  ،رار از منبههای ذهن (ن
قرار داد

برگر و ال مم ،از نمریهپردازان اصل دی.گاه قائ بهه ع نه و ذهنه بهودن توأمهان
مدان امکماع معکق.ن .ه آنچه در زن.گان روزمهره فاینجها و ا نهون» بهر رهرد عرضهه
م

» آگاه اوس

ود ،همانا فواقع

(برگر و ال مهم )۳۶ ۱۳۸۷ ،برایماسها

بن ادهای نش در زن.گ روزمره را تت
او ًال به د
عن

درون

م ده ،.معرر

و آگاه اس ؛ معررک

آنچهه
هه

.ن مجموعهای از باورها ،توقعا  ،تعهاری  ،معهان و ارزشههای

ه.ه ،دارای نههوع ع ن ه

م.ای ناپذیر نش اس

اسه

(عل ه اده و هم ههاران ،)۳۳۳ ۱۳۸۵ ،ثان هاً مه ء

( نوبهخ )۲۰۹ ۱۳۹۱ ،و ثا ثهاً بهر پایهه معنها سهاخکه م

هود

(همان )۲۲۹
برگر و ال مم ،همچن م رراین .ساخ یاب واقع
تعام دیا ک

م دانن .و بهصراح

واقع ک ع ن اس

های ذهن و ع ن را نک جهۀ یهک

اظدار م دارن .هه مامعهه رهراوردهای انسهان و

و انسان رراوردهای اس

امکماع (برگر و ال مم )۹۱ ۱۳۸۷ ،طبهق

ایم ب ان ،دیا ک ک ررد و مامعه ،مسکل م تحقق رراینه.های اسه

هه یا بهاً از آندها بها

عنوانهای تون نمونهسازی ،ندادینهه هردن ،مامعهپهذیری و متهروع

یهاد م

هود

( نوبهخ)۲۳۱ ۱۳۹۱ ،
از دی .ایتان ،معنا بهعنوان پ.ی.های ع ن
رراین .درون سازی انکقالپذیر م
نسب

به مامعه نا

واقع ک ع ن اس

م

یارکه ،امری ب ماالذهان اس

ود فمعنا» واقع ک امکماع اس

ه از طریهق

هه از آگهاه رهرد

ود ( ههمان )۹۸ ۱۳۸۵ ،و مامعهه ن ه رهراوردهای انسهان و

(برگر و ال مم )۹۱ ۱۳۸۷ ،آنچهه ایهم رراینه .را محقهق سهاخکه و

فمعنای ذهن را به واقع

امکماع  ،و واقع ه

امکمهاع را بهه معنهای ذهنه تبه.ی
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م ن ( ».نوبهخ )۲۲۸ ۱۳۹۱ ،معرر
تع مپذیر» اس
یعن فب رون

اس ؛ پ.ی.های ه فواقع و مکته

از عناصهر

(همان  )۲۲۹و از طریق رون.های با تارتوبهای خها

سهضهلع ،

ردن» ،فع ن

ردن» و فدرون

ردن» ساخکه م

ود (همهان ۲۳۱؛ ر

طریق آن متار

در دیا ک ک امکماع  ،به وی ا قا م

برخ محققان ن از موضع ح م

مکعا ه بر ایم باورن .ه ههر ررهنهج ،الیههها و

س و مخکلف دارد مرتبۀ نخس  ،مرتبۀ ذا
عنوان نف االمر آندا یاد م
اس

و حق ق

ایم صهور اسه  ،هه از آن بها

ود مراد از نف االمر ،امر یها ه ء در نفه

و ذا

خهود

در مرتبۀ دوم ،ارراد انسان با دیا ک ک ،گفکگو ،تف ر ،تمریم و سرانجام با حر

و سلو موهری خود ،به آن معان راه م برن .و براسا
معلوم» با آندا مکح .م
به د

وح.

ون .به دنبال آن و براسا

آدم ان وارد .ه و هوی
صور

اص ص.رای فاتحاد عها م و

اص فاتحاد عام  ،عم و معمهول»

ررد با عم و ارادۀ خود ،در عرصۀ عم و ررکار انسان مکجل م

در مرتبۀ سوم ،معان و صور علم با وساط

اس

ود (همان )۱۷۸

ون.

ارراد انسان بهه عرصهۀ زنه.گ متهکر

ب ماالذههان و عمهوم پ ه.ا م ننه .و ررهنهج درحق قه ،

تن لیارکۀ معنا به عرصۀ ردم عموم و ررکارهای متکر و نشههای امکمهاع
(پارسان ا125 1391 ،ه)126

ازایمرو ررهنج صور

تن لیارکه یک نمام معنای متکر

به عرصه زیسه

مدهان

ممع از انسانهاس

ارتباط و اتحاد انسانها با ایم نمام معنای  ،ابک.ا از مسه ر علهم و

ادرا عبور رده ،سه

در قا ب باورها ،ارزشها ،آرمانهها ،گرایشهها ،نمادهها ،آداب،

عادا  ،نشها و تبلور م یابه .برایماسها
تن لیارکه در ذهن
عن

یارکه اس

متکر و ممع ارراد دانس

ررهنهج را م تهوان بخته از معرره
ه در قا ب عناصهر مهذ ور تبلهور و
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ه الیهها و سه و مخکله

گفکن اس

عم قتریم الیه ررهنج ،الیهای اس
مجموعهای از معان

«»33

ررهنهج ،وزن و اعکبهار ی سهان ن.ارنه.

ه عده.هدار تفسه ر انسهان و مدهان اسه ؛ یعنه

ه مغرار ای هسک را رسهم ،انسهان را در آن تعریه  ،سهعاد

و

ه ب تکریم بن ادهای معررکه دانهش را در خهود مهای م دهه .بهه ب هان دیگهر،

اس

مدمتههریم مبههادی من قهه در دانههش ،یعنهه مبههادی هسک
معرر

ههناخک  ،انسان ههناخک و

ناخک در ایم الیه ررهنج قرار م گ رن[ .یعن الیه باورها یها مدهانب ن ] ایهم

مبادی در س و مخکل

بع.ی ررهنج ،یعن در علوم و دانشههای م ئه و هاربردی

همچون ارزشها ،هنجارها و نمادهای امکماع  ،پ امه.های خهود را بهه دنبهال دارنه .و
وازم خود را نتان م دهن .روی ردها ،م اتب و نمریههای علم مربوط به دانشههای
م ئ به همراه وهها و روشهای تو  .آندا ،در الیههای م ان ررهنج قرار م گ رنه.
(پارسان ا)48 1392 ،
 .8عناصر معنایی سهگانه فرهنگ

سه الیه باورها ،ارزشها و نگرشههای ممعه  ،ازمملهه عناصهر محهوری ررهنهج
مامعه ،بهمثابه مامعتریم و گسکرهتریم نمام معنای و صور معررک متکر م ان اعضای
آن اس
 .8.1باورها

باورها بن ادیتریم الیه معنای نمام ررهنگ
م ان و روی م را عم قاً مکأثر م سازد و
باور 1،حا

موارق  1ررد با موضوع اس

مرده م

ود؛ ازایمرو سهایر الیهههای

گ ری ،ت.اوم و مد

آندا را تع م م ن.

ه در وی پ.ی .م آی .ایم موضود ،ایلهب
1. Belief.
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«»34
در قا ب گ اره 2یا قض ه 3ابراز م

ود مراد از باور ،گهاه مملهه یها گه ارهای اسه

ب.ان تعلق گررکه و گاه به خودِ حا

ذهن موارق

هه

با موضود ،باور گفکه

م

ود (تاو

 )۸۷ ۱۳۹۳ ،به ب ان دیگر ،باور ،پذیرش درونه و ذهنه یهک قضه ه

توس ررد اس

(رعا  )۱۵۸ ۱۳۷۷ ،س خ عم هق از موارقه

بها یهک موضهود ،بهاور

دا کم آن اس

نتانه باورمن.ی ما به یک گ اره ،ایم اس

ه مایل م آن را تص.یق ن م

و در رای مقکض بهعنوان مق.مهای برای اسک.الل نمری و عمله  ،آن را بهه ار بنه.یم
 )۸۷ ۱۳۹۳ ،باورهای متکر  ،ای.ههای ممع درباره تگونگ عمل رد مدان

(تاو

هسکن .باورها ،بردا

ها و انگا

های ان .ه مردم آندا را حق ق تلق و توسه آندها

مدان و مایگاه خود در آن را تفس ر م نن .باورها م تواننه .در اعکقهادا  ،تجربههها،
سن

یا روشهای علم ریته دا که با ن .ریته باورها هرته با  ،.تهأث ر بسه ای در

ررکار انسانها دارن( .عض.انلو )105 1384 ،باورهای هخ
اعهم موضع درخصو
خ

تها په ش از ارزیهاب و

ص.ق و ذب آندا ،صرراً گ ارههای هسکن .ه مهورد موارقه

قرار گررکهان.؛ اما پ

از آزمون و اثبا

یعن باورهای صادق و مومه م

ص.ق و توم ه ،وارد عرصهه فمعرره »

ون.

باورها در یک دسکهبن.ی ل به دو بخهش باورههای هنجهاری 5و باورههای اثبهات
تقس م م

ون( .ر

باورهههای هسک

4

6

بودون و بوری و )۱۰۳ ۱۳۸۵ ،باورها همچن م به اعکبار مکعلق به

ههناخک  ،خ.ا ههناخک  ،دان ههناخک  ،انسان ههناخک  ،ارزش ههناخک ،
1. Assent.
2. Sentence.
3. Proposition.
4. Knowledge.
5. Normative.
6. Positive.
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وظ فه ناخک و تقس م م

ون .باورها همچن م به اعکبار نصاب عقهن بهه باورههای

خردپذیر ،خردگریه و خردسهک تقسه م م
ذهن ا

و پن.ا

هون .باورههای ررهنگه  ،مجموعههای از

های مکعلق به عناصر مخکل

هسک اس

ه در م ان عموم یا ا ثری

بوده ،مسکق م و ی رمسکق م در مدهان رهردی و امکمهاع و سهاح های
(= دیهم ،سهن ،

ذهن  ،احساس و ررکاری آندا بازتاب دارد ایم باورها از منابع مخکل

عق  ،تجربه ،علم) بهمرور زمان اخذ .ه و از طریهق مامعهپهذیری بهه ذههم و ضهم ر
اعضای مامعه و بهواس ه عم عاد وار آندا به درون ندادهای امکماع  ،راه یارکه ،نفوذ
و رسوخ م نن .باورهای دین ِ برآم.ه از مکون دینه و تهأمه
باورهههای هسک

عقهنه در دو قا هب

ههناخک (نههاظر بههه هسهه ها و ن سهه ها= مدههانب ن ) و باورهههای

ارزش ناخک (ناظر به بای.ها و نبای.ها= ای.ئو وژی) دسکهبن.ی م

ون.

 .8.2ارزشها

فارزش»1ها از دیگر مؤ فههای نمام ررهنگ اس
دارن .و از طریق متار

در خلق هنجارها و ه.ای

عم قاً مؤثر هسکن .ارزش ن ازممله مفاه م اس
اربردها در حوزههای مخکل
برانگ خکه اس

هه در مدهانب ن آن نمهام ریتهه

معررکه  ،تعهاری

ومه مامع یها عنصهر متهکر

و سهامانده ررکارههای عهامهن
هه بهه د ه

ثهر

ابعهاد و تنهود

و تلق ههای مخکلفه را حهول خهود
در همهه مهوارد هاربرد ارزش ،اعهم از

اخهق  ،حقوق  ،اقکصهادی ،امکمهاع  ،هنهری و امثهال آن ،ت ه ی اسه
فم لوب

» تعب ر م

ود م لوب

سهعاد  ،بهراورن.ه خواس

ن عمه.تاً بهه مکغ رههای مخکلفه هههمچون هذ ،

و ن از ،نمایهانگر تهرم خ و ی هر آن نهاظر اسه

 )62 ۱۳۸۶مفدوم ارزش در معنای خا
م بود را ام م

هه از آن بهه
(ت ارسهم،

 ،صرراً امور خوب ،صح خ ،زیبها ،م لهوب و

ود و در اربرد عام مفاه م مکقاب (ض.ارزش یا دارای ارزش منف )
1 Value.
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و ن امور راق .ارزش (خنث ) را در بر م گ رد ( هرفا .یم )۶۱ ۱۳۹۱ ،گفکنه اسه
عنهاوین همچهون مجموعههای از آرمانهها ،مهال م لوبهها،

ه ارزشها یا باً تحه

ترم حا  ،بایسکهها ،یایا  ،روشها و ه وههای مقبهول ن ه بهه خواسهکهها و تهأم م
ن ازها ،رس .ن به اه.اف و پاسخده به انکمارا

 )۵۹برخ ه ان.یتههمن.ان ،ارزشههها را بهمثابههه ف هها
پ تاتجرب  ،ررازمان و مکعلق دودهای خا

ب واس ه ه ،ی رقاب ه اسههک.الل،
ردهان( .ما

توص

لر ،به نقه از

گورویچ)۱۳۲ ۱۳۵۸ ،
ارزشها بس ار انک اع  ،ل و مع ارهای متکر

برای قضاو

محسهوب م

ارزشها ،مع ارهای ررهنگ ان .ه مردم از طریهق آندها ،م لوب ه  ،مهذاب
خوب

خ

یا ت ی را ارزیاب

هون.

 ،زیبهای و

رده ،از آندا بهمثابه راهنمای زن.گ امکماع خویش

بدره م گ رن .ارزشها و باورههای ررهنگه نههتندا تع م ننه.ه تگهونگ در مها از
مح

خص

اطرارمان هسکن ،.بل ه هسکه اصل

ما را ن

م دهنه( .عضه.انلو،

32 1384ه)33
ارزشها ،بهه حهاظ مایگهاه و موقع ه
مدانب ن و نمام اعکقادا

در سلسهلهمراتب عناصهر معنهای  ،په

و بهاورهای هسک

ناخک

از

هن مای م گ رن .ارزشهها در

یک نمام ررهنگ بهعنوان مجموعهای از عناصر ب نت و گرایته بها باورهها و معهارف
هسک

ناخک و انسان ناخک همخوان بههعنوان عم هقتریم الیهه مههعررک ( ،گهه و

اسکار  )۲۴ ۱۳۷۲ ،و با نگرشها و ایسکارهای یها ب (ژان ون د )۱۲۴ ۱۳۷۸ ،،و بها
گرایشها و تمایه

بن ادیم (عبه.ا ل

 )۷ ۱۳۷۷و همچن م با عواط

66 ۱۳۷۸ ،؛ تهو ل 133 ۱۳۷۸ ،؛ رر عپهور،

و احساسا

307؛ گ رو ه )81 ۱۳۷۴ ،و درندای

مثب

و منف (عل ا بر عارینژاد۱۳۸۵ ،

با ررکارهای ذهن و ع ن و نمام انگ

ارتباط و پ ون .ومودی و تعام یکسویه یا مکقاب دارنه.

ررد
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در ایم م ان ،ا کرا

و تمای آندا با نمهام هناخک موسهوم بهه باورهها و عقایه .یها

مدانب ن  ،احکما ًال ب تکر از سایریم موردبح

و گفکگو قرار گررکه اس

ه ایم دو ن بهریم ا کرا  ،تمای ات دارن .ه تتخ
مقوال

ر ری و مسک.ر ا

مسک.ر ا

عقل محسهوب م

عق نمری و ارزشها از مسک.ر ا

تمای آندا ایم اس

هناخک

آندا به حهاظ معرر

هه باورهها و ارزشهها ههر دو از
هون.؛ بها ایهم تفهاو

هه باورهها از

همرده م

هون .ومهوه

عق عمله

ه باورها ناظر به حوزه هسه ها و ن سه ها و ارزشهها نهاظر بهه

حوزه بای.ها و نبای.ها هسکن .باورها از سنخ توص
و هنجار هسکن.؛ باورها دارای ح ث

و تب م و ارزشها از سنخ توصه ه

ا کفات و ناظر به واقع

آرمانها ،ای.ئالها و مال م لوبها و ح هایکگر واقع

ع ن  ،اما ارزشها معرّف

ههای نف االمریانه .از منمهر

مامعه ناخک  ،ومود مجموعهای از گ ارههای ارز ه یها نمهام از ارزشهها ،در یهک
ه اعضای مامعه بههمرور زمهان و بها ارمهاد بهه برخه

مامعه محصول گ ینت اس

مع ارها و مرامع ،آگاهانه یا نثگاهانه ،از م ان گ ینههای مفرو
و رمحان بخت .هان .اما در باورهای هسک
عم با مح.ودی های موامه اس
مامعه ،خود م ء باورهای هسک

و محکم صهور

داده

ناخک  ،اعمهال تنه م گ ینته در نمهر و

باور بهه ارزشههای پذیررکه ه.ه و ع ن

یارکهه در

گ ارههای ارز

(بههویژه

ناخک ررد و مامعه اس

ارزشهای اخهق ) به حاظ موضود مکضهمم اوصهاف و ارعهال اخک هاری آدم هان و بهه
حاظ محمول یا باً به اوصار همچون خوب و ب ،.ز
و قب خ ،مکص

م

ون.؛ و

و زیبا ،مف  .و ی رمف  ،.حسم

باورها یا باً به اوصار همچون درس

و یله  ،صهادق و

اذب ،معقول و ی رمعقول موصوف م گردن .ارزشها در ظهاهر نمهام منسهجم تهراز
باورها دارن .و از ارتباط ،پ وسکگ و تراب درون ب تکری برخوردارن .به د ه همه م
ویژگ اس

ه معمو ًال نمام ارزشها در برخهورد بها عناصهر ،نشهها و موقع

ههای
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معار
تعارضا

 ،حساس

ب تکری نتان داده و ام انا

و ت احمها

تهوم د ب تهکری بهرای برونرره

محکمه در آن ذخ هره ه.ه اسه

عم قتریم الیه معررک  ،نقش ب ب.یل در

از

باورههای بن هادیم بههعنوان

گ ری و قوام ارزشها ،بهویژه ارزشهای

موقع

یاب در سلسلهمراتب نمام ارزشها ،پهذیرش و تم ه م ،تهرم خ در مقهام بهروز

تعار

و به یک یها تنه .و در مهواردی بهه نمهام از باورههای من قه مکناسهب و

پتکوانههای ب نت و اعکقادی مؤیه ،.وابسهکه و مک ه اسه

(ر

گهه

و اسهکار ،

)24 1372
ارزشها بهعنوان اصول و قواع .عام و تصورا

له و انک اعه  ،خهود را در قا هب

مجموعهای از قواع .و ا گوهای ررکاری مع ّم تح

عنوان فهنجارها» مکبلهور م سهازن.

هنجارها ترممان عمل ارزشها مرده م
ارماد به یک یا تن .ارزش ،هوی
ارزش تخص

یارکه و مکع م اس

ون .و هر هنجار امکماع مقبول ،معمو ًال با

یارکه ،توم ه م
(ر

ود هر هنجار معکبهر ،بههواقع یهک

تلب 57 ۱۳۹۵ ،و60؛ منه.را

و گهورویچ،

176 ۱۳۴۹و376؛ گ رو ه75 ۱۳۷۴ ،؛ مانسون)55 ۱۳۶۳ ،
ادیان ب رگ ا د همچنه م عههوه بهر حفهظ و ثبها

ارزشهها ،در بسه و توسهعه

ارزشها در مقام ثبو  ،تأی  .و تأ  .بر آندا در مقام اثبها  ،دخه و تصهرف در نحهوه
ت نش و درمهبن.ی ارزشها در سلسلهمراتب یک نمام ارز
م لوبها و یایا

با ذا  ،ارائه مه امما

 ،معرر آرمانها و مهال

برای ردم ترای خوبها و ب.ها و بایه.

و نبای.ها ،وع.ه پاداشها و فرهای دن وی و اخهروی بهه اعمهال ن هک هه در اره ایش
نصاب ا ک ام ارراد به رعای

ارزشها بس ار تهأث ر دارد ،تومهه دادن بهه ه وم ن

مناسب برای ارتقای ارزش اعمال (تومه به بُع .انگ
دادن انسان به نقش مؤثر ا اما

منه.ی

و حسم راعل اعمهال) ،تومهه

اخهق در تهأم م ن ازههای واقعه و سهب مهاال
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مکعا  ،تومه دادن به ارزشهای ررعه و ا هکقاق بهمثابهه حلقها

م مه ارزشههای

ذات  ،برحذر دا کم انسانها از نقض ارزشها و سرپ چ از رعای

دادن

مه برای ررع تعار

آندا ،به دسه

و ت احم محکم ارزشها در مقام عمه و ن ه نقهش درخهور

 .8.3نگرشها

طبق تعری
نسبکاً ثاب

معروف مبر

در ر ر ،احسا

( )1964و دیگران ،نگرش عبار

اسه

از یهک روش

و ررکار نسب

به ارراد ،گروهها و موضودهای امکمهاع یها

ق.ری وس عتر ،هرگونه حادثهای در مح

ررد نگرش سه مؤ فه اساس دارد ه عبارتن.

و عواطه

ررکهاری یها مؤ فهههای هناخک ،

از ار ار و عقای ،.احساسها

و تمهایه

عاطف و ررکاری مؤ فههای ناخک به ر ر و تفس رهای خا
ه جانهای منف یا مثب
گفکن اس
ررکاری دریار

و مؤ فههای ررکاری به نحوه خاص از نش ررد ا اره دارد

ه نگرش یک سازه ررض اسه
م

 ،مؤ فهههای عهاطف بهه

و ب تهکر از طریهق اظدهارا

همه و

ود نگرشها همچن م اموری ا کساب  ،نسبک ًا پای.ار ،رردی یها گروهه

و دارای ویژگ های اصل و ررع ان .نگرشهای اصل در زن.گ نقش بس ار برمسهکهای
دارن .و از طریق متاه.ه ررکار و تحل

ار ار بهراحک قاب تتخ

نگرشهای اصل زن.گ  ،پررنج و نگرشهای ررع

م با ن.

مرنهج هسهکن .نگرشههای

ررع گاه آنق.ر مرنجان .ه حک موردتومه خود ما هم قرار نم گ رن .و نسهب
آندا هو ار ن سک م نگرشهای اصل

ه ب تکر درونه

ه.ه و مکهر بهه موقع

بهه
هها و

رای خارم وابسکهان ،.بر نگرشهای ررع تأث ر مسکق م دارن.؛ اما نگرشهای ررعه
معمو ًال وابسکه به مح

هسکن ،.و هرق.ر ررع تهر با هن ،.وابسهکگ ب تهکر بهه هرای

مح ه دارن ه .بههرای مثههال ،ایمههان بههه خهه.ا اصههل تریم نگههرش یههک مههؤمم اس ه
ع.ا خواه و انساندوسک ق.ری ررع تر و نگرش رهرد نسهب

بهه هغ و زنه.گ
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خانوادگ باز هم ررع تر و سرانجام ،نگرش نسهب
اس

بهه رنهج اتومب ه خ له ررع تهر

بنابرایم ایمان به خ.ا بر ع.ا خواه و ع.ا خواه بهر زنه.گ خهانوادگ و

زن.گ خانوادگ بر انکخاب مح زن.گ و درندای

بر رنج انکخاب برای اتومب

ود ا بکه هرق.ر راصله نگرشهای ررع از نگرشهای اصل ب تکر با ،.

تأث رپذیری آن مکر خواه .بود تومه به ایم ن که ضروری اس

ه مم هم اسه

نگرش برای رردی ررع یا ررع تر و برای رردی دیگهر اصهل با ه( .ر

یهک

ممعه از

مؤ فان136 1382 ،ه)139
ارزش و نگرش در برخ ویژگ ها همچون انفسه بهودن ،ملوهنمهای و تبلهور در
قا بهای نت مخکل  ،راهبهری و هه.ایکگری عمله  ،پایه.اری نسهب و تغ رپهذیری
ب

 ،تأث رپذیری .ی .از مح

و موقع

های رردی ،اعکباریاب ب ماالذههان ا هکرا

دارن .درع محال تفاو های ن هرتن .با وضو
ادامه به برخ ا اره م

مکر م هان آندها ومهود دارد هه در

ود ا کتار بودن ارزشها در مقاب ابه.اع و ا کسهاب بهودن

نگرشها ،ل و انک اع بودن ارزشها در مقایسه با ع ن و مصه.اق بهودن نگرشهها،
ممع بودن ارزشها در مقاب رردی یا صنف بودن نگرشها ،تعم ق و نفهوذ و رسهوخ
عم قتر ارزشها در ساح

ذهم و ضم ر آدم ان در مقایسه بها نگرشهها ،یلمه

عقهن ارزشها در مقایسه با نگرشها ،اطهق یا قابل
ارزشها در مقایسه بها نسهب
نگرشها ،قابل

یا هب نگرشهها ،ثبها

مدان مو

طه

بُعه.

وسه ع از

نسهب ارزشهها در مقایسهه بها

ب تکر برای توم هپذیری عقهن در مقایسه با نگرشها ،نقهش هانون

ارزشهای پایه مورداعکقهاد رهرد در ه
عههادی ،ام ههان م.اخلههه آزمایتههگاه

گ ری و تقویه

نگرشههای او در وضهع

مکههر در ارزشههها در مقایسههه بهها نگرشههها،

نکرلپذیری ،ایفای نقش مکر در مد ده به ررکارهای امکمهاع رهرد در مقایسهه بها
نگرشها و سرانجام ،تثب

ضمن ارزشها در قا هب ندادهها و سهاخکارهای امکمهاع ،
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بهخهف نگرشها ( ه ب تکر به اعکقهاد رهرد ،ت هخ خصه ک و روانه و موقع

ههای

رفا .یم54 ۱۳۹۶ ،ه)68

امکماع اش بسکگ و ات ا دارد) (ر

ب

ک رقه اسهم (در بخشهای ی رعبادی) بهعنوان یک نمام حقوق دینه و بهه

اقکضای ماه
زیسهه

هنجاری خود (ارائه قواع .ه.ایکگر نش انسان در ساح های مخکله

امکمههاع ) بههر مجموعهههای از مبههان و مفروضهها

خ.ا ههناخک  ،مدان ههناخک  ،انسان ههناخک  ،یای
راهنما ناخک و وظ فه ناخک ) اسهکوار اسه

بن ههادیم هسک

ههناخک ،

ههناخک  ،ارزش ههناخک  ،راه و

بهه ب هان دیگهر ،نمهام رقده (مجموعهه

گ ارههای بههمپ وسکه دارای موضود ،ه.ف ،ساخکار ،روش ،مد
بهمثابه بخت از ای.ئو وژی اسهم (نمام ارزشها یا مرمحا

و ار رد متخ

)،

ایجاب و سلب = بایه.ها

و نبای.ها و ای.ها و نتای.ها) با واس ه یا ب واس ه بر مدانب ن ایهم م کهب مک ه و
مبکن اس

به د

ضه ق مجهال از ذ هر تفصه ل آن مبهان امکنهاب م

م توانن .به منابع مربوط مرامعه نن( .ر

مصبا ی دی۸۴ ۱۳۹۱ ،ه)۲۰۳

ازایمرو در مامعه اسهم  ،با تومه به موقع
مدانب ن دین (در ساح

هود طا بهان

رراندادی و مرمع

بهمنازد دیهم و

نمر) و ای.ئو وژی و بایه.ها و نبایه.های دینه (در سهاح

عم ) بهعنوان برتریم مرمع ه.ایک

نتگران مؤمم ،در حوزه هناخ

و ته.ب ر مدهان

امکماع ن قاع.تاً رمود به ای.هها و ان.یتههای امکماع برآم.ه از مکون دین در نار
یارکههای عقل و تجرب  ،مرمخ و مسکحسم خواه .بود
باورها اعم از باورهای رردی و ممع  ،ته به اعکبار منتأ و خاسکگاه و ته به اعکبهار
مکعلق ،انواع دارد ب.ید اس

ه در یک مامعه دین و اسهم  ،همچون مامعهه مها،

بخش گوهری ایم باورها ،باورهای دین (باورههای منبعه
عقهن موردتأی  .دیم) اس

از منهابع دینه و باورههای

ایم باورها در یک س خ صهبغه نمهری و هناخک دارد و
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هنگام

بهواسه ه

ه با م انج ایمان به ذهم و ضم ر یا مدان انفسه مؤمنهان و سهه

عم ممع و مسکمر ایتان به عاد وارههای ممع و ندادهای امکمهاع آندها تبه.ی
ود و مدان آراق ایتان را در همه س و و ساح ها عم قاً مکأثر م سازد ،ررهنج

م

دین یا نگرش ممع مؤمنانه را

ارزشهای امکماع ن بههعنوان مؤ فهه دیگهر ررهنهج دینه حها م از یکسهو بهر
و از سوی دیگر ،با تبلور در قا ب هنجارهها

باورهای زیرساخک (مدانب ن ) مبکن اس

و ا گوهای مرمخ ،به ررکارهای امکماع ارراد
آدم ان وارد م

داده ،از ایم طریق بهه مدهان ع نه

ود حضور رعال باورها و ارزشها در ذهم و ضهم ر آدم هان و ارمهاد
زیسهک  ،زم نهه نگرشههای متهکر مکناسهب را

م رر به.اندا در سهاح های مخکله

بهعنوان نوع تلق م انذهن رراهم م سازد نگرش توأمان از ابعهاد سههگانه هناخک ،
عاطف و ررکاری برخوردار اس

در بخش ناخک  ،نمایانگر باورها ،در بخش عهاطف ،

نمایانگر ارزشها و در بخش ررکار ،آندو را توأمان و بهصهور

درهمآم خکهه ،تبلهور و

تجس .م بخت.
ازایمرو نسب

به نسب

م ان رقه و قانون با عناصر معنای روق درندای

م ان رقهه و

حقوق (بهمثابه دو خردهنمام هنجاری در مامعهه و ررهنهج دینه ) بها سهایر مؤ فهههای
ناخک و ب نت ررهنج دین مسکقر در مامعه مؤمنان برم گردد قانون ن ه در مامعهه
اسهم  ،ترممان عمل رقه و تب.ی رقه ی رعبادی به گ ارهها و مواد حقوق و مقهررا
امرای مد
موقع

هه.ای

نتهگران رهردی و سهازمان (ا هخا

ها و ساح های مخکل

با رر

قبول مقّ.ما

حق قه و حقهوق ) در

ررکاری در مامعه اس

روق در تحل

نسب

م ان آندا ،بای .گف

اول رقه (و ترممان حقوق آن) بهمثابه دو نمام هنجاری ،خود ن همچهون عناصهر
روق (باورها ،ارزشها و نگرشهای دین بهمثابه عناصر معنای حا م بر مح ) ماه ه
معنای دا که و همسنخ و همجن

مرده م

ون.
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دوم رقه و حقوق بهعنوان هنجار ،در باورهها و ارزشههای بن هادیم ریتهه دارنه .و
همانگونههه ههه در قبهه گذ هه  ،رقههه اسهههم ترممههان هنجههاری باوردا هه های
هسک

ناخک  ،خ.ا ناخک  ،ارزش ناخک و انسان ناخک اسهم اس

سوم رقه اسهم و حقوق منبع
و نگرشهای انسان ان.
ه.ای

تدارم رقه و حقوق ،رسا

مؤمنان در مس ر انجام عم صا خ بهعنوان ر م

عمل ایمان مؤمنان را برعد.ه دارن.
پنجم عم صا خ ممع ه.ای
تقوی

.ه توس قواع .رقد و حقوق  ،بهطور ضمن به

باورها ،ارزشها و نگرشهای متکر

مک م ن.؛ ازایهمرو به.ید اسه

هه

رقه و حقوق ،هم در مقام وضع و تقن م و هم در مقام امرا و ه.ایکگری نشها ،پاس.ار
و مقوّم باورها و ارزشهای بن ادیم مامعه ،یعن ررهنج دین با ن.
تم رقه و حقوق ،به د

نفوذ و رسوخ ته.ریج در تهاروپود ندادههای مخکله

امکماع رایج در مامعه دین  ،تلویحاً به تثب

و تح م باورها ،ارزشها و نگرشههای

م نون مک م نن.
هفکم رقه و حقهوق ،از طریهق ا ه ام ندادههای مامعهپذیر ننه.ه (خهانواده ،ندادههای
تعل مهه و ترب کهه  ،رسههانههای ممعهه  ،انونهههای مههذهب  ،مح هههای ههغل ) بههه
درون سازی ررهنج دین به تقوی

و تثب

باورها ،ارزشها و نگرشهای متهکر

ذهم و ضم ر مؤمنان مک م نن .مکقابهً درون

در

.ن باورها ،ارزشهها و نگرشهها و

حضور رعال آندا در هاضمه ررهنج ممع  ،ا ک ام عمل و ضمان

امرای هرته ب تهکر

و بدکری برای هنجارهای رقد و حقوق رراهم م سازن.
هتکم رقه و حقوق ،با اِعمال نمار

و نکرل بر مح  ،عمهً زم نهه ا که ام نمهری و

عمل ب تکر به عناصر معنای و اهش انگ ه ه بهرای تمهرد و تخله
م سازن .رو م اس

از آندها را رهراهم

ه رقه بهعنوان منبع عام هنجاری (اخهق  ،امکمهاع  ،قهانون و
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س اس ) و قواع .حقوق بهعنوان هنجارهای خا
ع ن و رسم  ،ار نمار

بهصور

قانون  ،هم بهه حهاظ ذهنه و ههم

و نکرل را به انجام م رسانن.
ایفای نقش انون در ایجاد و تقوی

ندم رقه و حقوق ،همچن م به د

همبسهکگ

هود ،رهراهم م سهازد بهه ب هان دیگهر،

م.ای ناپذیر همبسهکگ امکمهاع قلمه.اد م

آموزههای رقده و قواعه .حقهوق  ،ام هان تفهاهم نمهادی و حقهوق اعهم از هناخک
(ب نت ) ،قانون (حقوق ) ،امکماع (هنجاری) یا ارز
پرواضخ اس

(اخهق ) را رهراهم مه آورد

ه بها تحقهق ایهم امهر توارهق ب ماالذههان و بهه دنبهال آن همبسهکگ و

ی هارتگ امکماع محقق خواه. .
 ،عمههً بهاب روگردانه

رقه با طر موضهود ارته.اد و تع ه م مجازا ههای خها

هواخواهانه از عقایه .و ارزشههای دینه پذیررکه ه.ه و ندادی ه.ه مامعهه مؤمنهان را
مس.ود رده اس

رقه همچن م با طر قواع.ی همچون فنفه سهب » و فنفه والیه

فار» به وم حفظ حریمهای ررهنگ و اعکقادی با فار تومه داده ،عمهً بهاب هرنهود
اخکهط و ا کقاط و درآم خکم اعکقادی و ارز
رده اس
امن

رقه همانگونه ه در بح

اعکقادی و ارز

اق.ام و س اسک
منجر ود ،ممانع
1409ق

مقاص.ا تریعه گذ

 ،با طر قواع .و اح ام ،

را در هن مامعه مؤمنهان ایجهاد و تقویه

ه مسکق م و ی رمسکق م به تضع

هرده و از هرنهود

بن ادهای اعکقادی و ارز ه مامعهه

رده اس

ن که پایان این ه طبق روایهات
،۱۷

با موامع و ررهنجهای فرآ هود را سه.

هه م ررمایه .فا ْفِقْهه ثُهم ا ْمکْجهر» (حهر عهامل ،

 ، )۳۸۱مؤمنان قب از ا کغال به هر نود سب و ار ،بای .اح هام و

قواع .رقد مربوط به آن عرصه را رراگ رن .تا از دریلک ه.ن بهه گنهاه و خ ها مصهون
مانن .ب.ید اس
نس

ه ایم ضرور

خا

معامله و سب و هار اقکصهادی و تجهاری

و م توان .به همه عرصههای غل و رعا

های مخکل

امکماع تعم م یاب.
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ایم ار رد خود نتانه اهم ه
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و مایگهاه محهوری رقهه در مامعهه اسههم و نقهش

حفاظک و حمایک آن ا ز بن ادهای اعکقادی و ار ز

یا ررهنج عموم مامعهه اسه

تأ  .رقه بر وم برخورداری مرامع تقل  .از ویژگ ها ی خص ک و ایمان برمسکه،
رده ،مؤمنان در دوران ی ب

و رق.ان معصومان (د) بای .ایتان

را مرمع و مقک.ای خویش قرار دهن .و در صهراط اعکقهادی و ارز ه ن ه بها ایتهان
همسوی و همنوای دا که با ن.
نتیجه

باورها ،ارزشها و نگرشها بهعنوان عناصر و مؤ فهههای ذهنه  ،هناخک و انفسه
ررهنج دین با رقه و حقوق منبع
عن

از آن بههعنوان بخهش هنجهاری ررهنهج دینه  ،در

مامعه ارتباط تن.گانه و تأث ر و تأثر مکقاب دارن .عناصر ذهنه ررهنهج ابکه.ا از

مجرای تبل غ و رراین .مامعهپذیری و درون
سه

در پرتو عق .ه و ایمان قلب  ،مدهان انفسه مهؤمم را مسهخر خهویش م سهازن.

ا کرا

مجموعهای از مؤمنان در ایم عناصر معنای  ،ررکهررکه زم نهه ه

ب ماالذهان متکر و ذخ ره معرر
ایم عناصر متکر

حا

مسکمر ممع  ،ررکهررکه به ه

ممع را م ان ایتان رراهم م آورد
رردی و امکماع تبلور و تجسه .م بخته .عمه

گ ری عاد وارههها و ا گوههای ررکهاری پذیررکه ه.ه

عنوان ندادهای امکماع منجر م

ود

ساخ یاب ندادها و سن های امکماع  ،و عم متکر
مومههب تقویه

گ ری مدهان

در گام نخس  ،خهود را در مجموعههای از نشههای همسهو و

مکقاب در عرصههای مخکل
تح

.ن به ذهم ضهم ر ارهراد وارد م

هود و

و م.اوم به مقکضهای آندها،

هرتههه ب تههکر مدههان ب ماالذهههان و درندایه

انسههجام و ی هههارتگ
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ایتان را رراتر از مرمع
مامعه اسهم معرر
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امکماع م
متکر

ود رقه و ترممان قانون آن از یکسو در باورها ،ارزشها و نگرشههای

و ممع ریته دارن .و از سوی دیگر بهواس ه ه.ای

ایم عناصر اعکقادی ،به تقوی

نشها در همسهوی بها

و تح م آندا مهک م ننه .رقهه و قهانون همچنه م از

ررهنج همسو و همنوا م سازن .و درندای

با م انج ندادهای امکماع  ،زم نهه هرتهه

ب تکر ارماد به آن عناصر ذهن را رراهم م آورن .تعامه

و ارتباطا

آندا ومود دارد ه در محور پایان نو کار ب.اندا تومه داده .ه اس

دیگری ن م ان
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منابع

 .1رف ا .یم ،س  .حس م ،)۱۳۹۶( ،ارزشهای امکماع از منمر قرآن ،تدران
 ،)1392( ،_______ .2فنمریههه و ررهنههج روش ناسهه بن ههادیم ت ههویم
۷ه۲۸

نمریههای علم » ،راهبرد ،ش ،۲۳پای ،۱۳۹۲

 .3اررو  ،عماد ،)1379( ،ررهنج ناس و حقوق ررهنگه  ،تدهران ررهنهج و
دانش
 .4برگر پ کر و توما

و مهان ،)1387( ،سهاخ

امکمهاع واقع ه  ،ترممهه

رریبرز محم ،.تاپ دوم ،تدران علم و ررهنگ
 .5بودون ،ریمون و ررانسوا بوری و ،)1385( ،ررهنهج انکقهادی مامعه ناسه ،
ترممه عب.ا حس م ن کگدر ،تدران ررهنج معاصر
 .6پارسان ا ،حم  ،)۱۳۹۱( ،.مدانهای امکماع  ،قم کاب رردا
 .7تههو ل  ،مدنههاز ،)1387( ،فارزشههها مفههاه م و اب ارهههای سههنجش» ،نامههه
پژوهش ،ش14و ،15پای و زمسکان ،1378
 .8ت ارسم ،آمار ،)1386( ،م لوب

131ه166

مفاه م و واژه ناس در اخهق و اقکصهاد،

گههردآوری و ترممههه ارتهه م خا بههاز و محم.حسهه م ها ههم  ،تدههران،
پژوهتهه .ه م ا عهها

ررهنگهه و امکمههاع وزار

علههوم ،تحق قهها

و

رناوری
 .9مانسون ،تا مرز ،)1363( ،تحول انهقهب  ،ترممهه حم ه .ا اسه  ،تدهران
ام ر ب ر
 .10ممع از مؤ فان ،)۱۳۸۲( ،روان ناس امکماع با نگرش به منابع اسهم ،
تدران سم

و پژوهتگاه حوزه و دانتگاه
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 .11منات  ،محم.ابراه م ،)1374( ،ادوار رقه و ف
 .12تاو

ب ان آن ،تدران دان

 ،رو اهلل ،)۱۳۹۳( ،فتأمل بر ت سک تنودپهذیری باورهها و مبهان

نمری آن» ،پژوهشهای رلسف ه هم  ،ش ،۵۹بدار ،۱۳۹۳

۸۵ه۹۸

 .14حر عاملى ،محم .بم حسم1409( ،ق) ،وسائ ا ت عۀ ،قم ب ما
 .15حس ن  ،ابراه م ،)1378( ،فرقهه و اخههق» ،قبسها  ،ش ،۱۳پهای ،۱۳۷۸
۹۰ه۱۰۹
 .16حسهه ن  ،سهه .احم ،)۱۳۸۴( ،.طههر سههامان.ه رعا

هههای ررهنگهه

دسکگاهها و ندادهای دو ک ررهنگ  ،تدران دب رخانه ورای عها

انقههب

ررهنگ
 .17دانشپههژوه ،مص ه ف  ،)۱۳۹۶( ،رلسههفه حقههوق ،قههم مؤسسههه آموز ه و
پژوهت امام خم ن (ره)
 .18دب رخانه ورای عا

انقههب ررهنگه  ،)۱۳۸۵( ،ب سه

سهال تههش در

مس ه ر تحقههق اههه.اف انقهههب اسهههم ۱۳۶۳ه ،۱۳۸۳تههاپ دوم ،تدههران
دانشپرور
 .19رر عپور ،ررامرز ،)1377( ،توسعه و تضاد ،تدران ر

سدام انکتار

 .20رو ه ،گ  ،)1374( ،نش امکمهاع  ،ترممهه همها زنجهان زاده ،متهد.
دانتگاه رردوس
 .21ا س ور ،ا مق.اد1403( ،ق) ،نض .ا قواع .ا فقد ۀ ،تحقق ا س  .عبه .ا ه
ا وه مری ،قم منتورا

م کبۀ آیۀ ا لّه ا مرعت

 .22ههرفا .یم ،س .حس ه م ،)1391( ،فنقههش رسههانههای ممع ه در انکقههال
ارزشهای امکماع با تأ  .بر رسهانه مله » ،معرره  ،آبهان  ،1391سهال
ب س وی م ،ش،۱۷۹

57ه87
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 .13تلب  ،مسعود ،)1395( ،مامعه ناس نمم ،تاپ هتکم ،تدران ن
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 .23عارینژاد ،عل ا بر ،)1385( ،نگاه نهو بهه روان ناسه انسهان سها م یها
انسان ،تدران اطهعا

سفری وتاه در خص

 .24ف ع سروسهکان  ،ابهراه م ،)1381( ،رقهه و قانونگهذاری آس ب ناسه
 .25عا ه ،سم ر1412( ،ق) ،علم ا قانون و ا فقه االسههم  ،ب هرو
ا جامع ه ل.راسا

ا مؤسسهه

و ا نتر و ا کوزیع

 .26عض.انلو ،حم  ،)1384( ،.آ نای با مفاه م اساس مامعه ناس  ،تدران ن
 .27عل .وس  ،ابوا قاسم ،)1384( ،فرقه و مقاص .ریع » ،رقه اه ب ه
بدار  ،۱۳۸۴ش،۴۱

(د)،

۱۱۸ه۱۵۸

 .28عل اده ،عب.ا رضا و دیگران ،)1385( ،مامعه ناس معرره  ،تهاپ دوم،
قم پژوهتگاه حوزه و دانتگاه
 .29رعا  ،محم.تق  ،)1377( ،درآم.ی بر معرر

ناس دین و معاصر ،قهم

معارف
 .30قانون اساس ممدوری اسهم ایران
 .31اتوزیان ،ناصر ،)1373( ،مق.مۀ علهم حقهوق و م ا عهه در نمهام حقهوق
ایران ،تاپ هج.م ،تدران ر

سدام انکتار (با هم اری بدمم برنا)

 .32نوبهخ ،هوبر  ،)1391( ،مبان مامعه ناس معرر  ،ترممه رامه اهلل
راسخ ،تاپ دوم ،تدران ن
 .33گه  ،تار و رادن اسکار  ،)1372( ،فتعری

مامعه ناخک از دیهم»،

ترممه حس م قاض ان ،ان ،بدمم و اسفن ،1372 .ش،17

24ه28

 .34گورویچ ،ژرژ ،)1358( ،اخهق نمری و علم آداب ،ترممه حسم حب به ،
قم قلم
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 .35همان ،من فر ،)1385( ،ساخ

ه ن دور ه م نقه.ی پساسهاخکارگرایانه،

ترممه دناز مسّم پرس  ،تدران ن
 .36ک  ،دان  ،)1373( ،تب م در علوم امکماع  ،ترممه عب.ا ریم سهروش،
 .37محم .خل فه ،عب.ا ل

 ،)1378( ،بررس روان ناخک تحهول ارزشهها،

ترممه س .حس م سه .ی ،متد .آسکان ق.

رضوی

 .38مصههبا یه دی ،محمهه.تق و هم ههاران ،)۱۳۹۱( ،رلسههفه تعله م و ترب ه
اسهم  ،چ دوم ،تدران سازمان پژوهش و برنامهری ی آموزش و پرورش
 .39مصبا ی دی ،محم.تق  ،)۱۳۹۲( ،راب ه علم و دیم ،قم مؤسسه آموز ه
و پژوهت امام خم ن (ره)
 .40م دری ،مرتض  ،)۱۳۸۰( ،مجموعه آثار ،۲۰ ،تدران ص.را
 .41منکمری ،حسه نعل ۱۴۰۹( ،ق) ،دراسها

ره والیهه ا فق هه و رقهه ا .و هه

االسهم ه ،ا بعه ا ثان ه ،تدران م کب االعهم االسهم
 .42من.را  ،هانری و ژرژ گورویچ ،)1349( ،مبان مامعه ناس  ،ترممه باقر
پرهام ،تدران ام ر ب ر
 .43مؤسسه تنم م و نتر آثار امام خم ن (ره) ،)۱۳۸۹( ،صهح فه امهام ،تدهران،
مؤسسه تنم م و نتر آثار امام خم ن (ره)۲۱ ،
 .44نصهر ،حسه م ،)۱۳۸۵( ،اسههم مهذهب ،تهاریخ و تمه.ن ،ترممهه عبها
گ لوری ،تدران دب ش
 .45نق ب  ،ابوا قاسم ،)۱۳۶۵( ،فمقاص .ریع

و مایگاه آن در اسهکنباط ح هم

رع » ،پژوهشهای رقد  ،تابسکان  ،۱۳۶۵ش،۲

۲۲۳ه۲۴۲

 .46ون د ،،ژان و ا نوراسهه ار بههرو  ،)1378( ،فت سههک ارزش» ،ترممههه
اصغر ارکخاری ،قبسا  ،سال تدارم ،پای  ،1378ش،3

110ه125
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