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 چكيده
هـاي هدف نوشتار حاضر دستيابي به روش مناسب در تبديل معارف كلي قرآن به شاخص

هـاي قرآنـي را بـه سـازي بتـوان گـزاره رفتاري تعهد ديني است تا با شناخت فرايند شاخص
د درو روش براي استخراج شاخصرفتارهاي كاربردي تبديل كرد. هاي رفتاري از قرآن كريم

و ديگري پژوهش اين  و به قرآن پژوهان ارائه شده است؛ يكي روش تحليل مفهومي بررسي
هاي كيفي است كـه مفـاهيم روش استفاده از معيارهاي تعيين شاخص. اين دو روش از روش

مفهومي روشي است كه طي مراحلي دهد. تحليلقرآن را به رفتارهاي قابل مشاهده تغيير مي
شود. معيارهاي تعيين شاخص بـه دو دسـته معيارهـاي درون به شاخص مورد نظر منتهي مي
و برون متني تقسيم مي شود. هر كدام از اين معيارها داراي فروعـاتي اسـت كـه مـورد متني
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 مقدمه
و تبديل معارف كلي قرآن به شاخص و شاخص سازي هاي رفتاري با توجه به شرايط روز

آوري مردم به كميت گرايي، ضرورتي اجتناب ناپذير است. مفاهيم قرآن از ژرفاي معنايي روي
و هـم بـه كـارگيريو كليت برخوردار است كه هم فهم آن براي نسل جوان مشـك  ل اسـت

ازهاي قرآن در ميدان عمل كار سادهگزاره رو، الزم است معارف كلي قرآن بـه اين اي نيست؛
و قابل اجرا براي عموم مردم، به ويژه جوانان، تبديل گردد. ايـن كـار صورت رفتارهاي عيني

درصـدد تار نوشـ شناسي، گام نخست آن است. اين پذير است كه روش سازي امكان با شاخص
و است، روش اسـتخراج شـاخص رفتـاري تعهـد دينـي از قـرآن كـريم را جسـت  وجـو كنـد

ـ ترين شيوه تعيين شـاخص را ارا مناسب و روش اسـتفاده از ي ه دهـد. روش تحليـل مفهـومي
و برون متني از روش هاي رفتاري تعهد هاي مناسب در معرفي شاخص معيارهاي درون متني

و بـه كـارگيري ديني است كه در اين نوشتا ر واكـاوي شـده اسـت. روش تحليـل مفهـومي
و در همه مفاهيم قرآن كاربرد دارد.  معيارهاي قرآني عموميت دارد

 شاخص رفتاري
و معنـاي آن بـا» شاخص رفتاري«عبارت تركيبي و رفتـار پديـد آمـده از دو كلمه شاخص

رفروشن اين دو كلمه معناي به عنايت  تاري بعد از ذكر تعـاريف است. تعريف مورد نظر شاخص
و علوم رفتاري به دست مي و الزارسفلد در تعريـف شـاخص دانشمندان علوم اجتماعي آيد. پرت

را«گويند: رفتاري مي شاخص رفتاري عبارت است از مفهوم يا عددي كه انـدازه كميـت معينـي
و شاخص به معناي اخص براي مفاهيم يا صفاتي بـه كـار  در مـي مشخص كند سـطح رود كـه

به گفتـه).339: 1367،يعلوم اجتماعيها روشيدوورژه، مبان(»نسبي قابل اندازه گيري باشد
ميان ابعـاديها تفاوتتوانيمميهاي مشاهده شدني هستند كه به وسيلة آنها ها رده وي شاخص

توانيم وجود يـا عـدم وجـود ايـن ويژگـي يـا تحليل شده را درك كنيم. در عالم واقعيت هم مي
.)61: 1364رونرژ، مباني پژوهش در علوم اجتماعي،( ضعيت چنين متغيري را ثابت كنيمو

اگر رفتار را به عنوان يك مفهوم در نظر بگيريم، براي عيني ساختن آن ابتدا بايد به ابعاد
هاي آن رفتار تعيين شود. شاخص سپس شاخص يا شاخص.هاي رفتاري تجزيه گرددو مؤلفه

بيتي نشانگرهايي است براي سنجش ميزان رشد فرد در ابعاد مختلف كـه در در زبان علوم تر



و اخالقي افراد با همديگر به كـار مـي و ارزيابي رفتار علمي اُفـت نمـرات؛رود مقايسه مـثالً
در دانش و تالش معلم مـي يك آموزان توانـد شاخصـي بـراي درس خاص با وجود صالحيت

بنـابراين،)؛1378:277 نگ توصيفي علوم تربيتـي، فره( مشكل بودن مطالب آن درس باشد
و نحوة آن رفتار را نشـان مـي  بـه عبـارت؛دهـد شاخص يك ويژگي رفتاري است كه سبك

مي،ديگر باشد كه نشانگر شاخص در حقيقت يك صفت خاص رفتار در حيطه روابط اجتماعي
اسـت در تعامـل بـا مثالً دادن پول به فقير شاخص رفتار اجتمـاعي فـرد؛كيفيت عمل است
مي ديگران كه عمل دهد. اما منظـور از شـاخص رفتـاري در ايـن كرد خيرخواهانه او را نشان

و جامعه را  و رفتار فرد نوشتار، شاخص كيفي است كه حالت، صفت يا ويژگي موجود در عمل
دهـد. ايـن نـوع شـاخص رفتـاري، چيـزي بخشد، نشان مـي كه رنگ خاصي به آن رفتار مي

 از شاخص كمي نزديك به مفهوم معيارهاي رفتار در امور اجتماعي است.تر وسيع

 هاي شاخص سازي روش
در شناسي است. نيازمند روشو تبديل مفاهيم قرآني به شاخص رفتاري سازي شاخص آنچه

مي پژوهشاين  از،رسدمناسب به نظر و به كـارگيري معيارهـاي روشاستفاده تحليل مفهومي
هـاي مـورد نظـر قرآنـي اسـت. ايـن دو روش در فراينـد بر شـاخص ديني تعهد تعيين شاخص 

و قابـل اجراسـت؛ از   استخراج شاخص رفتاري تعهد ديني در بعد اجتماعي از منظر قـرآن، مهـم
مي تعهد دينيدر بحث روش شناسي شاخص،رواين م.يپرداز به تبيين اين دو روش

 روش تحليل مفهوميـ يك

داراي مراحلي چون مفهوم سازي، تجزيه مفهـوم بـه ابعـاد، تحليل مفهومي روشي است
و ارائه معرف يابي به شاخص دست كه بـا اسـتفاده از شونده گيريو اندازه پذير هاي سنجش ها

و قرآني به مرحله اجرا در مي مد متون ديني و تحليـل بـراي روشي اسـتلآيد. اين تجزيـه
و تبديل آنها به ابعاد، مؤلفه و نماگرهـاي قابـل انـدازههـ مفاهيم كلي گيـري كـه در زمينـها

مي گزاره و رفتاري به كار  رود. هاي ديني، اخالقي
و شـيوة قياسـي نخسـت شـيوه.براي مفهوم سازي دو شيوه وجود دارند: شيوة استقرايي

و عملي منفرد مي و مشـاهدات مسـتقيم از طريـق مفاهيم علمي سازد كـه براسـاس تجربـه
مي هاي اكتشافي مصاحبه و قياسي است كه مفاهيم دسـتگاهي دوم گيرد. شيوه انجام تركيبي



وميرا (قياس، تمثيل، تضـاد و از راه استدالل انتزاعي شـود. در نتيجـه ) سـاخته مـي ...سازد
م مفهوم و تشخيص ابعاد و شاخص لفهؤسازي به هرصورت، بايد با جداسازي  ها همراه باشد ها

بيها خانو پور، شاخص ابراهيمي( .)43:تا ادة مطلوب از ديدگاه اسالم،
تحليلي تحقيق دارد. مدل تحليلي در واقع روش مطالعه اكتشافي اهميت فراون در ساخت

گيرد. تحقيق در علوم اجتماعي براي كاوش دربارة يـك در طول مطالعات اكتشافي شكل مي
افي بـراي مطالعـات هاي اكتشـ گيرد. بررسي موضوع يا آشنايي اوليه با آن موضوع صورت مي

و ارزشي مناسب است بدين معنـا كـه بـا مطالعـات كاوشـي؛پايدارتر مانند موضوعات قرآني
و شاخص توان زاويه مي هـاي رفتـاري از درون آنهـا را بـه هاي پنهان مفاهيم قرآن را آشكار

ك تعهد،هاي رفتاري دست آورد. اگر شاخص ، بهتـردنـ ديني را براساس قرآن كـريم بررسـي
و تحليل مفهومي بهـره اس (گيـرت از روش كاوش هـاي تحقيـق در علـوم، روشارل ببـيد

مي)؛1381:1/193اجتماعي،  توان فصل جديدي در مطالعات قرآني گشـود زيرا با اين روش
هاي پنهـان . پس از كشف اليه)194(همان، بست سازي را در معارف ديني به كارو شاخص

راااست؛ بدين معن مفاهيم، توصيف آنها نيز الزم و راه رسيدن به شـاخص كه ميزان موفقيت
و براي مخاطبان بيان كرد .)198(همان، بايد توضيح داد

 استخراج شاخص.1

زماني كه سخن از مفاهيم است، شاخص سازي نيز در درون آن جاي دارد. مفاهيم بدون
شود، ضرورتاً بايد انفاق بحث براي مثال، هرگاه دربارة انفاق؛آيد شاخص سازي به دست نمي

و شاخص اي كـه واجـد سـپس افـراد يـا جامعـه.هـاي آن را مشـخص نمـود را تعريف كرد
ميباشندهاي انفاق شاخص ،يسـاروخان( توان آنها را متعهد به ارزش اخالقي انفـاق دانسـت،
ي . از ايـن نظـر، اسـتخراج شـاخص يعنـ)2/89: 1388،يدر علوم اجتماعقيتحقيها روش

و بيان مؤلفه هاي آن، به نحوي كه هرگونه ابهامي از مفهومِ مورد نظر برطرف تعريف مفهوم
و گردد. در فرايند شاخص سازي، افزون بر استخراج شاخص رده بندي، تعيـين نـوع، تركيـب

.(همان) ها نيز حائز اهميت است وزنِ الزم براي هريك از شاخص
و است كه بايدياستخراج شاخص كار مهم قبول انجام شود. ايـن كـارمبا روش صحيح

و با استفاده از يافتـهي استداراي مراحل مختلف هـاي علـوم كه با توجه به آيات قرآن كريم
مي جديد مي در ادامه توان به شاخص دست يافت. بايست صورت پذيرد. با عبور از آن مراحل

 شود. به مراحل استخراج شاخص از قرآن به صورت اختصار اشاره مي



 سازي مفهوم.2

)Conceptualisation( سازي هاي مربوط به موضوع تحقيق، مفهوم بيان مفهومي پديده
بدون انجـام آن، كـار سـاختنكه اين امر يكي از ابعاد اصلي مدل تحليلي است.شود ناميده مي

و دقيقي نخواهد داشت روش ،يدر علوم اجتمـاعقيروش تحق،يويك( تحليلي زير بناي محكم
در . مفهوم)1373:103 و علمـي سازي كاري بيش از يك تعريف ساده يا قرار دادن واژگان فني
و كنار هم است. اين كار، ساختن مفهوم انتزاعي براي فهميدن امر واقعي است كه نياز به دقـت

د، شـو هاي واقعيت مورد نظر توجه نمي رو، در مفهوم سازي به همه جنبه ايناز؛تأمل بيشتر دارد
مياصلي هاي بلكه فقط جنبه سـازي مسـتلزم . مفهـوم)112(همـان، شود از نظر محقق بررسي

و تعيين شاخص  باشـد هاي گوناگون براي هريك از ايـن ابعـاد مـي مشخص كردن ابعاد مفهوم
.)1381:1/258،يدر علوم اجتماعقيتحقيها روش،يببارل(

ا،سازي نخستين گام در مفهوم ميتعيين ابعادي و امـر ست كه آن مفهوم را تشكيل دهد
وازكه» مستطيل«و» مثلث«مانند دو بعدي بودن؛كند واقعي را منعكس مي نـوع سـطحي

مي» مربع«[مكعب] سه بعدي بودن  در( شود كه از نوع حجمي شمرده كيوي، روش تحقيـق
است كـه بـه هايي . گام بعدي در ساختن مفهوم، تعريف شاخص)112: 1373علوم اجتماعي، 

گيري كرد. هدف اين كـار آن اسـت كـه محقـق را بـه كمك آنها بتوان ابعاد مفهوم را اندازه
و ابعـاد آنهـا بـا  شناخت امر واقعي هدايت كند. در بيشتر مـوارد در علـوم اجتمـاعي مفـاهيم

شود، ولي بايد متوجه بود مفهـوم سـازي در كـار هاي قابل مشاهده مستقيم تعريف نمي نشانه
و عبارت پردازي صرف نيستتحقي .(همان)ق لفاظي

و به آن تعريف مـي،»ها پنداشت«را از خانوادة» مفهوم«كاپالن، ،يببـ ارل( كنـد دانسته
يك)1381:1/255،يدر علوم اجتماعقيتحقيها روش هـايي سـري پنداشـت . چون انسان

و در كشوهاي پروندة ذهن دارد كه از پديده ي خود ذخيره كـرده اسـت. او هاي بيروني دريافت
و بيان منظور خويش براي ديگران از ارتباط پنداشت در ابراز ذخيره ها با مشاهدات هاي ذهني

چه اينكه ذهن آدمي ايـن ظرفيـت را دارد كـه بـا ايجـاد توافـق بـين؛كند حسي استفاده مي
و اصطالحاتي را در جهت بيان مقصود خـويش بـه برداشت و مشاهدات، الفاظ كـار گيـرد. ها

را» مفهوم سازي«فرايند رسيدن به توافق را  .(همان) گويند» مفهوم«و نتيجه حاصل از آن



را لفظ يا گزاره به كار رفته براي توصيف يك رفتار اجتماعي ممكن اسـت معـاني متعـددي
و هركس برداشت متفاوتي از آن داشته باشد؛ از ه هـر واژ در پـژوهش الزم است،روينا القا كند

و معناي مورد نظر روشن گردد تـا خواننـدگان در سراسـر تحقيـق برداشـتي از آن دقيقاً تعريف
توان از آن به تعريـف عمليـاتي كليـد واژگـان يكسان از آن واژه داشته باشند. اين فرايند كه مي

: 1391(فليك، روش تحقيق كيفـي، دارد به سزاييپژوهش تعبير كرد، در اجراي تحقيق اهميت 
و نهي از منكر«مثال، اگر براي)؛52ـ49 در» امر به معروف به عنوان شاخص رفتار تعهد دينـي

و عملياتي بيان شود.   جامعه اسالمي معرفي گردد، بايد معناي آن به صورت دقيق
و به دسـت آوردن مفهـوم گام نخست در استخراج شاخصِ رفتار اجتماعي از قرآن، ساختن

و بـه تا پس از آن بتوان گاممورد نظر از قرآن كريم است  هـاي بعـدي را بـه تـدريج برداشـت
و اثبـات  شاخص مطلوب دست يافت. مقصود از مفهوم، موضوع يا امري است كه شاخص بودن
شاخصيت آن، در كانون توجه پژوهشگر قرار دارد تا با تجزيه آن مفهوم بـه ابعـاد ريزتـر بتوانـد 

و تفريط يك مفهـوم قرآنـي،نمونه؛ برايمفهوم را به شاخص تبديل كند اعتدال در برابر افراط
و ميانـه روي از  است كه آيات متعدد به صورت مطابقي يا تضمني بـر آن داللـت دارد. اعتـدال

و معنايي نسبتاً ثابتي دارد كه مي توان آن را با تجزيه بـه صفات رفتاري در حوزه اجتماعي است
و نماگرهاي محدودتر به عنوان شاخصِ   ديني در اجتماع معرفي كرد. تعهدرفتار ابعاد

 تجزيه مفهوم به ابعاد.3

و فرايند شـاخص سـازي اسـت. در تجزيه مفهوم به ابعاد از مراحل مهم در مدل تحليلي
اين مرحله بايد مشخص شود كه مفهومِ مورد نظر داراي يك بعـد اسـت يـا ابعـاد بيشـتر تـا 

و شاخ بعد خاصي را بررسي اي بالالك، مقدمه(ص مربوط را استخراج نمودبرمحور آن بتوان
موضوع بررسي باشـد، بايـد روشـن» تعصب«. اگر مفهوم)1372:141 برتحقيقات اجتماعي،

بعـد آن؟  و كـدام گردد كه تعصب به صورت مطلق منظور است يـا تعصـب مـذهبي، قـومي
بعد محل بحث معي ن گردد. اينجاست كه مفهوم تعصب به ابعادي قابل تجزيه است تا

هاي مختلف يك مفهوم است كه با تفكيك آنها مفهـوم مـورد نظـر جنبه،منظور از ابعاد
و جزئي عيني مي تر بـه شـاخص،شود تا بتوان براساس آن رفتار اجتماعي را بـرآورد نمـوده تر

و... دارد  مطلوب دست يافت. اعتدال ابعادي همچون بعد اعتقادي، تربيتي، سياسي، خانوادگي
و اجتماعي قابل تطبيق است. چون رفتار در هريك از اين حوزهو در  مي حوزه فردي توانـد ها



و تفريط باشد. آنچه از رفتار اجتماعي در محيط هاي گوناگون جامعـه معتدل يا همراه با افراط
و تفريطهب و از نظر ديني باشددور از افراط قبول است. در اين تحقيق فقـطم، مطلوبيت دارد

مي به جنبه مي اجتماعي رفتار توجه و اين بعد از اعتدال مورد بررسي قرار  گيرد. شود
بعد به مؤلفه.4  تجزيه

و كدام كلي و اينكه كدام ريزتر و مؤلفه بعد .تـر اسـت، اتفـاق نظـر وجـود نـدارد در مورد
و برخي برعكس بعد را زير مجموعه مؤلفه بعد قـرار داده آن بعضي ر را ريز عنوان يمـون انـد.

بعد قرار داده است كيوي در تبيين روش ؛هاي تحقيق در علوم اجتماعي مؤلفه را زير مجموعه
و ابعادي چون ايدئولوژيكي، تجربي، مناسكي مثالً دينداري را به عنوان مفهوم در نظر گرفته

و براي هركدام مؤلفه اعتقاد هايي را ارائه داده است. در بعد ايدئولوژيكيو استنتاجي را معرفي
و تثليث را مؤلفه در( هاي آن ذكر كـرده اسـت به خدا، قيامت، شيطان كيـوي، روش تحقيـق

بعد، عام)1373:117 علوم اجتماعي، و . در اين نوشتار نيز تـر از مؤلفـه در نظـر گرفتـه شـده
ه هايي تجزيـ براين اساس پس از دستيابي به ابعاد مفهوم، آن بعد مورد نظر به مؤلفه يا مؤلفه

 شود تا زمينه دستيابي به شاخص فراهم گردد.مي
 تعيين شاخص.5

و بـا روشطبق تحليل مفهومي پس از شناخت مؤلفه، بايد به شناسايي شاخص پرداخت
و روش هاي معتبر شاخص مورد نظر را تعيين نمود. شاخصي را بايد به دست استفاده از اصول

و اف و آورد كه واجد خصوصيات پيش گفته بوده زون بر آن، از صراحت، جامعيت، وزن پذيري
هـاي تحقيـق در علـومر.ك: ساروخاني، روش( پذيري برخوردار باشد همچنين صفت مقايسه

،. جامعيت به اين معنا كه هر آنچه در تحقق شاخص نقش دارد)98ـ1388:2/99اجتماعي، 
و چيزي فروگذار نشود. در عين حـال، شـاخص بايسـتي بايد در تعيين شاخص محاسبه گردد

انعطاف پذير باشد تا بتوان آن را مورد ارزيابي قرار داد، با ديگر عناصـر تركيـب نمـود، وزنـي 
و اعتبار آن را به اثبات رساند .(همان) برايش در نظر گرفت

هاي رفتـاري اسـت كـه سازي، تعيين شاخص ترين مرحله در فرايند شاخص مهم،در واقع
و تـر نكته سنجي بيشتر دارد. اين مرحله بايد با ژرف نگري هرچه تمـام نياز به دقت، تيزبيني
و مطلوبيـت الزم انجام شود تا شاخص هاي به دست آمده در حوزة رفتار اجتمـاعي از اعتبـار

 برخوردار باشد. 



 تعيين نشانگرهاي شاخص.6

كه همان و ابـزار يكسان نيستها شاخصگذشت، سطح گونه ، بلكه بـه لحـاظ صـراحت
هـاي عينـي قابـل هـا نشـانه زيرا بعضي شاخص؛جش بودن در سطوح متفاوت قرار دارندسن

و مي و قابل اندازه گيري ابعاد مفهوم هستند توانند مفاهيم مورد نظر را ارزيابي كنند؛ شناسايي
(فاصله تولـد تـا زمـان مانند موهاي سفيد، دندان و پوست چروكيده يا تاريخ تولد هاي ريخته

مي شاخصتحقيق) كه  هـاي ايـن انـدازه شـاخص،روند. بعضي از مفاهيم هاي پيري به شمار
و بديهي ندارند، بلكه مفهوم شاخص  تودر آنها روشن چه اينكه در اين گونـه؛م استأبا ابهام

 شـده يـا هـر موارد ممكن است شاخص يك نشانه، يك داللت، يك جمله، يك عقيده ابـراز 
مياي باشد كه اطالعاتي دربا پديده كيوي، روش تحقيـق( دهد رة موضوع مفهوم سازي به ما

.)1373:112 در علوم اجتماعي،
و قابل اندازه گيري ارائه گردد، نياز در صورت دوم، اگر بخواهيم شاخص به صورت عيني

و ارزيابي به تعيين نماگرها يا معرف هايي دارد كه براساس آن بتوان رفتار اجتماعي را سنجيد
و كرد. نماگر و قابـل مشـاهده اسـت يا معرف چيزي است كه در رفتارهاي اجتماعي ملموس

و ارزيابي قـرار داد. توان طبق رفتار افراد، گروه مي و در نهايت جامعه ديني را مورد سنجش ها
و نماگرهـايي كـه  اعتدال به عنوان يك مفهوم قرآني مورد بحث است تا برسد بـه شـاخص

ا ميبراي شاخص اعتدال اجتماعي و در رفتارهاي اجتماعي لذا شود، رائه بايد در فضاي جامعه
و شـواهد قرآنـي(همان) نمود عيني داشته باشد . اين امر در تحقيـق حاضـر براسـاس آيـات

بايستي انجام گيرد. اعتدال از باب مثال به وسيله نماگرهاي ريزتر كه در جامعه نمـود عينـي 
و بايد به   آنها دست يافت.دارند قابل اندازه گيري است

 روش استفاده از معيارهاـدو

در به منظور تعيين شاخص تـوان معيارهـايي را از آيـات اجتماعي مـي روابطهاي رفتاري
و با استفاده از آنها شاخص رفتاري را تعيين كرد. ايـن روش سـابقه  اي در قرآن به دست آورد

و با برداشت از روش منابع روش و تأمـل هاي تحقي هاي تحقيق ندارد و دقت ق در علوم جديد
و شيوه و عربي به دست آمده است. ادبيات عرب هاي بياني آيات قـرآن ماننـد در متون ديني

و تخصيص و به كـارگيري تأكيدها، حصر و امثال آن در ارائه و تأخيرها روش ايـن ها، تقديم
ي رفتاري تعهـدها هاي كيفي در تعيين شاخص اين دو از روش؛اساسي ايفا كرده استينقش



اند. البته يكي از معيارهاي مورد استفاده در تعيـين ديني هستند كه در اين تحقيق به كار رفته
ها معيار كمي است كه به ميزان فراواني واژگان دال بر شاخص مـورد نظـر در قـرآن شاخص

ـ  ي توجه دارد. هرچند اين معيار نشان دهندة كميت تعـداد واژگـان در قـرآن كـريم اسـت، ول
مينتيجه آيد، يعني اطمينان به شاخصـيت رفتـار خـاص، كيفـي اسـت. اي كه از آن به دست

و قبل از تطبيـق  نخستين گام در اجراي روش استفاده از معيارها، اثبات شاخصيت رفتار است
معيارها بايد اصل شاخصيت صفت رفتاري از منظر قرآن به اثبات برسد تـا پـس از آن بتـوان 

آ ن رفتار را براساس آيات ثابت كرد. شاخصيت رفتاري
 . اثبات شاخصيت شاخص1

و تعيين شاخص از مراحل مهم چنان حاضـر اسـت، ولـي بـا پژوهشكه اشاره شد، انتخاب
مانـد. رسد، بلكه اثبات شاخصيت شاخص باقي مـي معين كردن آن، فرايند پژوهش به پايان نمي

بودن رفتار مورد نظر اسـت كـه رفتـاري منظور از اثبات شاخصيت شاخص، ذكر داليل شاخص 
و معرفي شـود؟  تبيـين الزم اسـت مانند اعتدال مثالً بر چه اساسي بايد به عنوان شاخص تعيين

مستندات اهميت رفتار از آيات قرآن در يك مرحله مستقل مورد بررسي قرار گيرد. آيـات قـرآن 
و مدرك شاخص مد نظر است كه هر  هايي را در ارتبـاط كدام دادهدر اين تحقيق به عنوان سند

و براساس آن داده با موضوع بحث در اختيار مي تـوان شـاخص بـودن رفتارهـاي هـا مـي گذارد
(اجتماعي را تعيين كرد رو، مرحلـه بيـان ايـناز)1391:275،يفـيكقيبرتحقيدرآمدك،يفل؛

گآن مستندات قرآني   ردد. شاخص از مراحل تحقيق است كه شواهد قرآني بايد ذكر
 رفتاريشاخص تعيين . معيارهاي2

و همچنين معلومات بـه دسـت آمـده از و قرآني با نظر به مطالعات اكتشافي متون ديني
و تربيتي، مي توان معيار تعيين منابع تخصصي در زمينه روش تحقيق در حوزة علوم اجتماعي

و در بعد اجتماعي را ابتدا به دو دسته تعهد دينيهاي رفتاري شاخص معيارهـاي درون متنـي
 هاي آن مورد بررسي قرار داد. برون متني تقسيم كرد. آنگاه هركدام را با زير مجموعه

 معيارهاي درون متني الف)

دريمعيارها و با تأمل ميآنها درون متني به متن آيات قرآن مربوط است آيـد. به دست
و كيفي  ري تعهد ديني در بعـد اجتمـاعي هاي رفتا تعيين شاخصاين معيارها به دو نوع كمي

.قابل تقسيم است



 معيار كمي. اول

و فرايند تحقيق را به صـورت كـامالً هاي عددي نظر دارد كه داده معيار كمي به اندازه ها
و ارائه مي و علـوميشناسـ پـژوهش در روانيشناسـ روش،يآبـادفيـلط( دهد عيني انجام

حاضـر تعـداد تكـرار مفهـوم شـاخص در پژوهشدر . منظور از اين معيار)57: 1388،يتيترب
مي قرآن است كه به صورت وشو هاي مختلف بررسي د. تكرار شاخص به صورت تكرار لفظي

 وجوست. هركدام از اين تكرارها در تعيـين شـاخص تكرار مفهومي در قرآن كريم قابل جست
مييفتارر مي كند. اين معيار به اين دليل به عنوان مالك، ايفاي نقش با كمي گفته شود كه

و مي و ارقام سروكار دارد و شاخص آمار ها را براساس تكـرار آنهـا توان ميزان فراواني مفاهيم
و عدد بيان كرد. تكرارها در هريك از دو نوع يادشده، به شكل هـاي مختلـف به صورت رقم

و نهي از منكر) به معروف(مانند امر مثالً تكرار لفظي ممكن است عين لفظ شود؛ميبررسي 
و ينهون) تكرار شده باشد. اين دو نوع تكرار هاي ديگر يا مشتقات آن در هيئت (نظير يؤمرون

و ميزان داللت بر موضوع تفاوت دارنـد و نهي) هستند به لحاظ درجه (امر ؛كه مستند به لفظ
د زيرا تكرار لفظي از نوع اول وزن سنگين ارد. اين نكته تري نسبت به تكرار لفظي از نوع دوم

در سنجي و و تعيين نماگرهـا مـورد توجـه قـرار گيـرد ها الزم است در فرايند شاخص سازي
و عبـارات قرآنـي مصاديق تطبيق شود. اگر آزمودني هاي مورد مطالعه از قبيل الفاظ، مفـاهيم

به هاي كمي مانند به دست آوردن فراواني آنها در قرآن باشد، فرايند تحقيق به طريق بررسي
سينادر( آيد اجرا درمي .)180: 1370ي، در علوم انسانقيتحقيها روش،ينراقفيو

و مفهوم با الفاظ ديگـر و عبارت شاخص تكرار نشده، بلكه مفاد آن در قالب معنا گاه لفظ
ميدارد شود. اين نوع تكرار نيز در بحث حاضر نقش تكرار مي توان فراواني آن را به عنوانو
ي تعيين شاخص رفتاري در نظر گرفت. اگر انفاق به عنوان شاخص رفتـاري در بعـد معيار كم

و مشـتقات آن در اجتماعي مطرح باشد، بسياري از دانشمندان مسلمان بدون ذكر اين كلمـه
و... استفاده كردهآن آيات، مفهوم  و عبارات ديگري مانند اطعام، مذمت بخل انـد. را از كلمات

و رفتاري بودن آن رفتار فراواني تكرار مفهوم ي رفتار با اين مضامين دليل بر اهميت آن است
 نمايد. را در بعد اجتماعي تأييد مي

و همچنـين بيـان و ادراك عقـل دليل بر شاخصيت تعهد ديني با معيار كمي، فهم عرف
و جامعـه  و مورد تأييـد مـردم و منابع علمي وجود دارد كارشناسان تربيتي است كه در جامعه



باشد. چون فراواني در عرف جامعه هر اندازه بيشتر باشد، دليل بر اهميـت موضـوع علمي مي
و تلقـين بـه تكرار شده است، به و به عبارت ديگر تقويت و تكرار ويژه در علوم تربيتي تمرين

( نفس از روش ـ 1388:570ن،ينـويپرورشـيشناسـ روانف،يسـ هاي مهم يادگيري است
هم ). اگر بخواهيم572 مفهومي را به دانش آموزان بياموزيم، تكرار آن الزم است تا فراگيران

و رفتاري در  و هم آن را در ذهن خود جاي دهند. تكرار گفتاري اهميت موضوع را درك كنند
و در متون دينـي بـه آن سـفارش شـده اسـت  نظام تربيتي اسالم هم مورد تأكيد قرار گرفته

مي70ـ86: 1384،ياسالمتينگاه دوباره به ترب،يباقر( توان از قرآن كريم ). در اين زمينه
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 گاهـان، شـامو گاهانصبح آرام،و آهسته خوف،و تضرع روىاز خود،دلدررا پروردگارت«
.»مباش غافالنازوكن ياد

است، ولي طبق قاعده معروف اصـولي مـوردaهر چند اين آيه خطاب به پيامبر اسالم
ـ  و براين اساس، مفهوم آيه شامل همه مردم است. پيام آيـه از نظـر تعل و مخصص نيست يم

دهد. خداوند ذكر پروردگـار تربيت يك پيام تربيتي است كه روش پرورش متربيان را ارائه مي
و تمرين آموزش داده به همه مربيان مـي  فهمانـد كـه بـا تكـرار را به رسولش با روش تكرار

و شام بدون غفلت مي و به ديگران آموزش داد. موضوع مورد نشر در صبح توان آن را آموخت
مياز اين   شود.دستور شاخصيت رفتاري موضوعي مانند ذكر اهللا نيز استفاده

 معيار كيفيدوم.

و اهميـت و مربوط به كيفيت محتوايي، مفهـومي و ارقام ندارد اين معيار ارتباطي با اعداد
شود معنايي شاخص رفتار اجتماعي است. در تبيين معيار كيفي به متن آيات قرآن مراجعه مي

ت وو نحوة بيان، رسـاند، مـورد دقـت قـرار كه به نـوعي اهميـت رفتـار را مـي ...أكيد، تعليل
 مـثالً؛گيرد. نظير اين موضوع در موارد ديگر نيز وجود دارد كه از قرآن قابل استفاده است مي

و مشاوره كه قرآن به استفاده از آن دستور داده اسـت �P: در بحث شور ��� #� �0	 �� � 1� 2� � ��3 � �
� 4� � 	�� 5� /� "�� '6� %� 7� 8� !	 �9� :� ; � �<	 ��� = � �<	 >� .� � � �?� %� 7� / �@� #Oو در كارهـا، بـا«؛)159عمران/(آل

و) بـر خـدا توكـل كـن! زيـرا (قاطع باش! آنان مشورت كن! اما هنگامى كه تصميم گرفتى،
و اكثريـت، هرگاه دو طرف مشاوره به لحاظ تعداد به اقليـت»خداوند متوكالن را دوست دارد



و اقليت نيروي كيفي باشد، نمي توان گفت از منظر قـرآن نظـر اكثريـت مقـدم تقسيم گردد،
�P»اليعقلون«با رفتارهايي چون را است. چه اينكه قرآن اكثريت  �%� .� &� A� ; ,� 1� 2� �� B� �� COمائده)/

�P»فاسقون«)، 103 �%� &� D�/ � 1� 2��� B� �� C� �Oاليؤمنون«،)8ه/(توب«P� C � E� �� �%�� F� #�G� ; , � 1� 2��� B� �O

و 100/(بقره يك ...) توصيف كرده است. البته اگر آراي همه افراد جامعه در ارتباط با انتخاب
باشد، به خاطر وجود صاحب نظـران كيفـي در هـر دو طـرف) مثل رئيس جمهور(نفر مطرح 

و مخالف ب،نظر اكثريت مقدم است،موافق اشـند، در ايـن اما اگر مشـاوران تعـدادي محـدود
و ارزشي در ميان اقليـت طـرف مقابـل،  صورت مقدم داشتن نظر اكثريت با وجود افراد كيفي

و اعتبار، نظر اقليت مقدم اسـت  قاضـي( مشكل است. برخي بر اين باورند كه به لحاظ ارزش
و حكومت در قرآن،  . شايد به اين علت، قرآن كـريم همـواره)343ـ1384:342زاده، سياست

باكثري و ,P: اسـت نموده دور از حق معرفيهت را مورد مذمت قرار داده � 1� 2���� B� �� C �"� -! � �
� �%� 8� .� A� ;O؛37/(انعام(P� ";�� ��3 � 1� 2��� B� �� C � (�  � � ,��O؛17/(اعـراف(P� 1� 2���� B� �� C ��� (� H�� � �� =� �
� "�&� D��� !O؛ 102/(اعراف(P� �%� &� D�/ � 1� 2��� B� �� C� �O8ه/(توب(.
و نظم خاصي برخوردارآيا و برخاسته از نظـم وندسخن خدااست؛ زيرات قرآن از انسجام

و ساختار در فهم قـرآن حـائز اهميـت اسـت  الهي قرآن است، به نحوي كه شناخت آن نظم
. به گفته ايزوتسو الفاظي كه در زمان)1389:67طيب حسيني، چند معنايي در قرآن كريم،(

ب جاهليت به كار مي وا نزول قرآن از مفاهيم اصلي خود به معاني تازهرفت، اي انتقـال يافـت
باورهاي نادرست عرب جاهلي به وسيله قرآن باطل گشت. واژگاني مانند مؤمن، مسلم، كـافر 
و  و... شـروط و بـراي كلمـاتي چـون صـيام، حـج، زكـات، صـالت و منافق از نو پديد آمـد

و تفسيندسمه(حيدري فر، خصوصياتي جديد قرار داده شد ؛ نقل از:39: 1391قرآن،ريفهم
در).45ـ44اللغه، مقدمه،سيبن فارس، معجم مقائا و تأمل هـاي قرآنـي كـاربرد واژه با دقت

و شخصـي كـه مخصـوص چنين استفاده مي شود كه كلمات قرآن دو تعهد دارند: تعهد ذاتي
و گروهي كه با توجه به جامعة واژ و تعهد اجتماعي و شناسـاييهخودشان است ها قابل فهـم

مي مي و فقط معناي خودشان را حمل كننـد كـه باشد. واژگان به تنهايي حامل چيزي نيستند
و ارائـه ها از اين نظر، به تنهايي نمي اين، همان تعهد ذاتي واژه است. واژه توانند در افاده معنا

ا و پيام پيام نقشي ايفا كنند. اما تعهد اجتماعي واژگان داراي نقش در و همـين است فادة معنا
و اجتماعي به واژگان مي .)1389:146رستگار، روش فهم متن،( بخشد نقش تعهد گروهي



و... الزم اسـت تـاامعنـ ها، آيات هـم در تبيين معيار كيفي توجه به متن آيات، شأن نزول
و درون متني البتـه فهـم قـرآن شاخص رفتاري را تعيين كرد.،بتوان با استناد به دليل قرآني

و برون متني است تا به مقصود  و شواهد درون متني و بررسي عميق آيات نيازمند دقت وافي
هـا، روايـات واقعي خداي متعال در موضوع مورد نظر دست يافت. راه دستيابي به شأن نـزول 

و ميbنامعصوم آن است كه در اين زمينه وارد شده ت دسـهابايست با استفاده از روايات به
و تفسيمهندس فر،يدريح( يافت .)1391:47قرآن،ريفهم

 رو در تعيين معيارهاي كيفي توجه به موارد ذيل الزم است. از اين

و بيانيالف)  معيارهاي ادبي

و اقتضا و جمالت مـذكورئامنظور از اين نوع معيار، داللت تي است كه از كلمات، عبارات
عب؛آيد در آيات قرآن به دست مي و عبـاراتي را در توصـيف،ارت ديگربه قرآن برخي واژگان

بخشـد. رفتار اجتماعي به كار برده است كه از جهت افادة معنا اهميت خاصي به آن رفتار مـي 
و ذكر قيدهاي لفظي در بيان رفتاري، نشان بـه آن ونـد خدا دهندة اهتمـام ويـژه حروف تأكيد

و مي تع رفتار است  هد ديني در بعد اجتماعي معرفي كرد. توان چنين رفتاري را شاخص
 . تأكيدات قرآن1

و بـا ادات تأكيـد بيـان در و مطالب را به صورت مؤكـد شـده بسياري از آيات قرآن مفاهيم
ميبه نوعي . اين تأكيدات است و اينكه موضوع ذكر شده در آيـه، اهميت بيشتر مطلب را رساند

و بايد به آن توج و مورد تأكيد خداي متعال است ه جدي صورت گيرد. تأكيد با استفاده از حروف
و ادبي مختلف در قرآن كريم به كار رفته كه به نمونه مي ادات عربي  گردد. هايي از آنها اشاره

و منطق»قد«كلمه و اثبات معناي جمله است. اين واژه در ادبيات از كلمات مفيد تحقق
و به چند معنا به كار مي و آنچه افاده تحقق ميقطعي ثبوت رود » قـد تحقيقيـه«كند، مطلب

��Pاست كه اگر بر فعل ماضي وارد گردد، مانند 2 �I� J "� # � K� .� /� C � (� LO/مفهوم تحقق)9(شمس
عل( رساند صددرصدي حكم را مي . بـراين)1379:298ب،ياالديمغن وسف،يبنيابن هشام

به اساس، صفت رفتاري با جمله و بـارِ معنـايي سـنگين،»قد تحقيقيه«اي مقرون تـري دارد
 توان آن صفت را به عنوان شاخص رفتار اجتماعي تعهد ديني در نظر گرفت. مي

از؛كه بر اهميت موضوع داللـت دارنـد است هم براي تأكيد مطلب» إنّ«و» أنّ«كلمه
و موضوع مذكور در آيـات مـورد تأكيـد . آنهاسـت اين دو حرف در قرآن فراوان استفاده شده



�Pان كه در آيات زير از اين دو كلمه براي تأكيد مطلب استفاده شده اسـت: چن �<	 ��� C � �� � � 1� !� C
M��N� � MO�P� ! � �<	 ��� = �Q ��� �� R� # �S�� �0	 � K� N�T� 7� / �U�# � U�8 ��!	 � "� #� $� 4� �� CO/اى آيا نديده«؛)63(حج

و زمين پر سبزه گرد و آگاه استكه خدا از آسمان باران فرستاد .»يد؟ هر آينه خدا باريك بين
P>��:� ; , �� ���/ �V%� 8� ; ,� 1�F� �� H � W� ! ��� 5� / ��#� ��  � # � W���  �V� X� ; � "� # � W� �� =O/هرهر«)؛74(طه آينه

و نـه كس كه گنهكار نزد پروردگارش بيايد، جهنم جايگاه اوست كـه در آنجـا نـه مـى  ميـرد
.»كند زندگى مى

د مي» إنّ«و» أنّ«و آيه كلمات در اين و هر دو، تأكيد موضوع را بر به كار رفته و رساند
ه،يـ حـوزة علمدياز اسـاتيجمع( هاي ذكر شده در آيات داللت دارد قطعي الوقوع بودن گزاره

. زيرا نزول باران آسماني امري است حسي كه همه مـردم)63ـ60:ق1414ب،ياالديالمغن
مك آن را مي و ميبينند و گنـاه در قيامـت محشـور رر اتفاق افتد. همچنين كساني كه با جرم

مي مي و قرآني روشن است كه در جهنم عذاب به شوند، از نظر ديني نحوي كه نه زنـده بينند؛
و نه مرده، بلكه در يك حالت ناگواري بينابين به مي هستند و» أنّ«برنـد. آوردن كلمـات سر

بر» إنّ« اهميت موضوع است. هرگاه صفت رفتـاري بـا ايـن دو كلمـه در در اين آيات دليل
و مي توان آن صفت رفتـاري را در زمـرة آيات قرآن ذكر گردد، دليل بر اهميت آن رفتار است

 هاي تعهد ديني در بعد اجتماعي وارد كرد. شاخص
و روايات حرف است كه معنـاي كلمـه يـا جملـه»الم«از ديگر حروف مفيد تأكيد در آيات

ميم شـود. نباشد، آن تأكيد از جمله استفاده نمي»الم«اي كه اگر كند. به گونه ورد خود را تأكيد
و اديبان عرب براي كلمه  يكـي از آنهـا تأكيـد كـه انـد معاني متعدد ذكر كرده»الم«اهل نحو

در»الم«. چنان كـه واژه)159ـ157: 1379ب،ياالديالمغن(ابن هشام، اي است محتواي جمله
�Y�Pفرمايـد: آيات مختلف به اين معنا به كار رفته است. از جمله در سورة قريش مي  	��(� N� A� �� .� /

�@� �� N� !	 	� Z2O/بر فعـل»الم«. در اين آيه»پس بايد پروردگار اين خانه را بپرستند«)؛3(قريش
و عبادت صاحب خانه كعبه، يعني خداي متعال را تأكيد كرده» يعبدوا« است كـه بايـد وارد شده

و صـفتي را در حـوزه رفتـار اجتمـاعي»الم«اي انجام گيرد. اگر در آيه تأكيد به كار رفته باشـد
 تأكيد كند، آن صفت به منزله شاخص رفتاري تعهد ديني جامعه مدنظر است.

ميكهافزون بر كلمات تأكيدي، بعضي جمالت نيز مفيد تأكيد هستند توان در آيات قرآن
و تأييد شاخص رفتاري تعهد ديني بهره از آنها نيز برد. جمله انواعي دارد كـه برخـي در تعيين



و علت حكم يا گزاره در آن جمله يا جمله بعد ذكر شده است. اين نوع جمله آنها معلل هستند
و علت حكم صريحاً يا ضمناً در كالم بيان مـي  هـاي داراي شـود. جملـه را جمله معلل گويند

و يك نوع اولويـت تعليل حاكي از اه تمام بيشتر نسبت به موضوع مورد بحث در آيات هستند
مي يا توجه فزون و معـاني؛طلبند تر به آن را و،چرا كه ميان الفاظ يا جمـالت پيونـد محكـم

.)1388:66از اسالم،ياسيسيريتفس،يندو( نزديك برقرار است
هـايو در قرآن كريم هم نمونـه جمالتي از اين قبيل از نظر معنايي اهميت زيادي دارند

رسل تعليل شـده اسـت: مالحظه آن قابل  �P�[��Dاست. چنان كه در آيه ذيل حكم ارسال 
� �%� -� ; �[� \� ! � ";� Z� F� # � � � ";� ']� N� #�̂ ��F.� !��8�-� _ �	4;4� � � �<	 � �I � � � E� D ��!	 � (� A� � M� � � _ � �<	 >� .� �O

«156(نساء/ و بيمى مژدهپيامبران) و دهنده دهنده تا از آن پس مردم را بر خدا حجتى نباشـد،
و حكيم است و تبشير انبيا در اين آيه»خدا پيروزمند تعليل شـده كـه هـدف آن اتمـام . انذار

و اينكه در روز قيامت مردم نگويند كه ما نمي دانستيم تا استدالل كنند حجت بر بندگان بوده
و محكـم  كه عقاب بال بيان نسبت به آنان قبيح است. چنين جمالتي محتـواي بسـيار قـوي

و به مفاد دارند، به نحوي كه نمي و بايد پذيرفت و توان از آن دست برداشت آن متعهـد بـود
عمل كرد. اگر آياتي از اين قبيل حاوي بيان رفتارهاي ايجابي يا سـلبي اهـل ايمـان باشـند، 

 توان آن را به عنوان شاخص رفتاري تعهد ديني به جامعه ارائه داد. مي
و در قرآنو...» كافه«،»عامه«،»جميع«،»كل«ادات تأكيد مانند الفاظ براي تأكيد هستند

و در اين بخش قابل طرح است. اين كلمات اهميت بيشتري به محتواي هم فراوان به كار رفته
و الزم است كه مورد توجه مخاطبان قـرار گيـرد جمله مي جـامع المقـدمات،(جرجـاني، بخشند

و امر مـورد تأكيـد رفـع احتمـال خـالف)531ـ 1367:2/529 . ادات تأكيد در واقع از موضوع
مي نموده، ابهام زدايي مي و به مخاطب مقصود حقيقي،فهمانند كه آنچه در كالم ذكر شده كنند

ب،يالتفتازاننيسعدالد( گوينده است . در آيات قرآن از كلمات تأكيـدي)125:تايشرح المختصر،
و با رفع احتمال خالف ظاهر به وسيله اين كلمات، اهميت مطلب را نيز براي  مكرر استفاده شده

P�̂نمونه در آيات ذيل آمده است:؛ برايته استداش مخاطبان بيان  ��F.� ! ��� /� I �,� = � `�F� .� D� � C �# � �
� �%� 8� .� A� ; , �̂ ��F!	 � �� B� �� C �"� -! � � �	�;Z� � � � �	��]� �O/بر«؛)28(سبأ تو را به پيامبرى نفرستاديم، مگر

و بيم همه مردم مژده .»دانند دهنده؛ ولى بيشتر مردم نمى دهنده



و بشارتaرسالت پيامبر اسالمو براي تأكيد مطلب ذكر شده»هكاف«در اين آيه كلمه
و اينكه پيامبر براي همه مردم جهـان مبعـوث بـهaو انذار آن حضرت در دعوت به توحيد

ماند كه بعضي رسالت شده، مورد تأكيد قرار گرفته است. با اين بيان جاي اين شبهه باقي نمي
وaرخيال كنند پيامب و نسبت به ديگران وظيفـه نداشـته تنها براي مسلمانان فرستاده شده

 يا غير مسلمانان موظف به پيروي از او نيستند. 
P� "�&�7� 8� !	 � a� # � �<	 ��� C 	%� 8� .� �	 � � ��� /� I � 1� -� �%� .� ��&� ; �8� � ��� /� I � "��� �� ]� 8� !	 	%� .� ��L � �O/؛36(توبه(

وو هم چنان كه مشركان« همگى به جنگ شما برخاستند، همگى به جنگ ايشان برخيزيـد.
و بـر» كافه«نيز كلمه آيه ايندر.»بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است براي تأكيد آمده اسـت

و تأكيد شده است؛ يعني همان گونه كه مشرك ن با همه مسلماناناقتال با همه مشركان بيان
مي مي و همه را دشمن و مـدارا دارند، جنگند مسلمانان نيز حق ندارند نسبت بـه آنهـا رأفـت

مقاتلـه كننـد. براسـاس ايـن دو آيـه ايشـان را دشمن دانسته با بايد آنان داشته باشند، بلكه 
aهاي رفتاري تعهد ديني در بعد اجتماعي، پيروي از پيامبر اسـالم توان گفت از شاخص مي

ز و مبارزه جامعه ديني با مشركان در هر  است.و مكاني مانو جهاد
و تخصيص2 ها . حصر

ي اختصاص دادن چيزي به چيزي ديگر به طريـق مخصـوصاحصر يا تخصيص به معن
و نفـي آن از غيـر را حصـر گوينـد،به بيان ديگر است.  اثبات حكم براي امر مذكور در كالم

نو)2/796:م1996ق/1416سيوطي، االتقان في علوم القرآن،( شـته . الفاظ مفيـد حصـر بـه
و خبر(هـو)، است سيوطي در االتقان عبارت (إال)، أنّما، ضمير فصل بين مبتدا از: ادات استثنا

و تقديم چيزي كه حق آن تأخير است. به نظـر او همـه ايـن مـوارد» إلي«الم تأكيد وارد بر 
و مي ف(سيوطي، توان به آنها استدالل كرد حجت هستند /2: 1416علـوم القـرآن،ياالتقان

. حروف متعددي در ادبيات عرب وجود دارند كه موسوم بـه)به بعد 796ر.ك:،زين؛743ـ742
و مفيد تخصيص مي و مـوارد ادات حصر هستند باشند. اين گونه حروف در قرآن فراوان است

و اختصاص مـي  و مطلب ذكر شده در آيه يك نوع انحصار در كاربرد آنها به موضوع بخشـد.
از،حقيقت و ارزش مطلوبي استچنين موردي به،نمونه؛ براي نظر قرآن كريم داراي اهميت

مين بر آن تأكيد كردهادو مورد از ادات حصر كه اصولي  شود. اند، اشاره



ميهمرحوم آخوند در كفاي و گويـد: االصول در زمينه ادات حصر از كلمـاتي كـه برحصـر
تصوي اختصاص داللت دارد، إنّما است.  و تبـادر حصـر از دليل اين مطلب را ريح اهل لغـت

و محاوره جامعه ذكر كرده است بياالصولهكفاي(آخوند خراساني، اين كلمه در نزد عرف تا:،
�Pچنان كه كلمه إنّما در آيه ذيل به معناي حصر به كار رفته اسـت:.)211 �<	 � 1� -���!� � �8� �=

 �%� 8�&� ; � ";� Z� !	 	%� F� #b � ";� Z� !	� � � W� !%� D� � ��%� A� �	�  � 1� 2� �� QI �4!	 � �%� �G� ;� �� Q[ �T!	O/جز اين«)55(مائده
و مؤمنانى كـه نمـاز مـى  و رسول او و هـم نيست كه ولى شما خداست در خواننـد چنـان كـه

مى ركوع .»كنند اند انفاق
بر حصر» إنّما«گويد: يقين داريم به اينكه كلمة آيت اهللا مكارم شيرازي در تفسير آيه مي

و به اين مطلب تصريح دارد كه ولي داللت مي وaن فقط خدا، رسـول خـدااشما مؤمن كند
كسي است كه در حال ركوعِ نماز كمك به سائل كرد، نه غير آنها. در روايـات آمـده كـه آن

.)1383:52ن،آفى القريةآيات الوالمكارم شيرازي،( بوده استgطالب كس امام علي بن ابي
و تأخ3  يرها . تقديم

چ آنيتقديم مي،زي كه حق باشد كه در قرار گرفتن در آخر جمله است، از جمله مواردي
و برخي كلمات با عالمت خاص مانند مفعول و مبتدا ادبيات عرب وجود دارد به يا خبر بر فعل

و اين تقديم در واقع بـه مقدم مي و نتيجـه دليـل شوند اي اسـت كـه در كـالم ايجـاد فائـده
و حصر است؛ زيرا تقديم چيزي كه حقـش تـأخير گردد. مي يكي از اين فوائد افاده اختصاص
مي،است �Pمثالً در آيه؛كنداختصاص را افاده "�� A� 7��� � � `��;� =� � � (� N� A� � � `�';� =O/تقـديم)1(حمـد

و» نسـتعين«و» نعبـد«بـر فعـل» إياك«ضمير منفصل  و اختصـاص عبـادت مفيـد حصـر
. منظور آيه عـالوه)101ـ1/100:تايب،انيمجمع الب،يطبرس( متعال استاستعانت به خداي 

و  و استعانت بر خداي متعال، آن است كه بنده در مقام اظهـار عبوديـت بر افاده حصر عبادت
و تذلل خويش در درگاه الهي اعتراف مي و بهترين شـيوة بندگي، با صراحت به وابستگي كند

.)1387:249،يقرآن شناس،يزديمصباح( صريح نهفته است اظهار بندگي در همين اعتراف
تقديم ماحقه التأخير در مواردي كه صفت رفتاري در بعد اجتمـاعي از چنـين ويژگـي قرآنـي

و آن صـفت بـه مثابـه برخوردار باشد، مي تواند به عنوان مالك مرجح در نظـر گرفتـه شـود
.شاخص رفتاري تعهد ديني در بعد اجتماعي معرفي شود



 معيارهاي محتواييب)

و كلمـات بـه كـار و معناي آيات است، نه ادبيات در داللت محتوايي توجه بيشتر به مفاد
رفته در آيه. هدف اين معيارها اين است كه اهميت معنايي رفتـار از قـرآن ثابـت شـود. اگـر 

و يا داراي رفتاري مورد تأكيد همه پيامبران بود يا ارتباط مستقيم با يكي از اصول دين داش ت
توانـد بـه عنـوان شـاخص آثار مهم اجتماعي بود، دليل بر اهميت آن است. اين نوع رفتار مي

 رفتاري تعهد ديني در بعد اجتماعي ارائه گردد. 
 شاخص معرفي كردن قرآن.1

ايـن گونـه.قرآن كريم برخي از رفتارها را شاخص جامعه اسـالمي معرفـي كـرده اسـت
ش چرا كه خداوند آنها را مالك شناخت جامعه ديني؛اخص رفتاري هستندرفتارها بدون ترديد

و براساس آن مي امـر،نمونه؛ براي توان تعهد ديني مردم يك جامعه را ارزيابي كردقرار داده
و نهي از منكر چيزي است كه در قرآن كريم شاخص برتري جامعـه اسـالمي بـر  به معروف

و غير اسالمي معرفي شده است. اين ام ر نشانه اهميت رفتار خـاص از منظـر خـداي متعـال
و مي شـود توان آن را معيار شناخت شـاخص رفتـاري قـرار داد؛ يعنـي مـي قرآن كريم است

و جامعه و ارزيابي كرد. اگر فرد و جامعه را شناسايي اي بـه براساس آن رفتار، تعهد ديني فرد
 واجد تعهد ديني هستند.توان گفت از نظر قرآن آن رفتار متعهد نبودند، نمي

و عملي.2  بر رفتارپيامبران تأكيد قولي

و براي تحقق آن برنامه ريزي، فعاليـت پيامبران الهي در حقيقت هدف واحدي را تعقيب
و رسـالت آنهـا ايشان يعني چرا كه شخصيت حقوقي؛كردندو تالش مي همـه ميـان،نبـوت


�Pفرمايد: ميaبه پيامبر اسالم رو، خداوند ايناز؛پيامبران مشترك بوده است�� ! � $�&� ; �#
 �c� N� L � "� # � E� D ��.� ! � E�� L �(� L �# �,� =O/مى«؛)43(فصلت گويند درباره پيـامبران هر چه درباره تو

�@�Pنيز دستور داده شده تا چنين بگويد:aرسول خدابه.»اند پيش از تو نيز گفته F� � �# � E� L
E� D ��!	 � "� # ����(� �O/و هـدايت؛»اي نيستم بگو من پيغمبر تازه«)؛9(احقاف زيـرا نـه دعـوت

و نه بدرفتاري بيaپيامبر اكرم شـد، داشته مـيي كه نسبت به آن حضرت روايها سابقه بود
و نوظهور بود كريموضوعريتفس،يآمليجواد( بديع . همچنين انبيـا)1376:6/54،ميقرآن

و همه آنها در هر زمان مردم را به فراگيـري تقـوا يـا دعوت مشترك داش،در بعد رفتاري تند
و نهي از منكر فراخوانده انجام امر اند. چنان كه قرآن كريم در آيات مختلف از اين به معروف



و اشتراك دعوت انبيا به تقوا خبرداده است. نوح �P( وحدت رويه ,� C Md%�� � � 1� 2%� �� C � 1� �� ! � $�� L � �� =
� �%� &�7� �Oهود))106/(شعرا ،P� �%�� &�7� � �,C M�%�� 2 � 1� 2%� �� C � 1� �� ! � $�� L � �� =Oصـالح 124/(شـعرا ،(
P� "�� .� D��� 8� !	 � �%� 8� e �@� � �Z� �Oو لوط141/(شعرا ،(PM"��� #� C M$%� D�  � 1� -� ! 'f� =Oاز 162/(شـعرا (

بـاءهستند كه نامشان در سورة شعرپيامبراني جمله  و همه آنهـا قـوم خـود را و آمده ه تقـوا
كريموضوعريتفس(جوادي آملي، اند پرهيزگاري دعوت كرده . وحدت سـيرة)6/66،ميقرآن

كه پيامبران نشان مي .در تأكيد بر بعضي رفتارها مانند تقوا وحدت عمـل داشـتند ايشان دهد
تواند معيار تعيين شاخص رفتاري اين رفتار قرار گيرد. براين اسـاس، رفتـار مـورد اين امر مي

 شاخص تعهد ديني جامعه اسالمي با درجه رفتاري است.پيامبران تأكيد 
 شاخص معرفي كردن قرآن كريم.3

هاي رفتاري تعهد دينـي در بعـد اجتمـاعي، شـاخص از معيارهاي مهم در شناسايي شاخص
و  معرفي كردن قرآن است كه برخي از رفتارهاي اجتماعي در آيـات قـرآن بـه عنـوان شـاخص

مي نشانه اسالميت شود كه اگرو برتري جامعه اسالمي معرفي شده است. از اين مطلب استفاده
و اگر نه، فاقـد جامعه و در ميان مردم رواج باشد، داراي تعهد ديني است اي اين رفتارها را داشت

شاخص تعهد ديني است. اين شاخص در تعيين شاخصيت رفتارهاي اجتماعي نقش اساسي ايفـا 
و بعضي رفتامي و راسـتي كند و نهـي از منكـر، صـداقت و،رها مانند امـر بـه معـروف اعتـدال
و شاخص تعهـد دينـي جامعـه ميانه روي از جمله رفتارهايي است كه در قرآن به عنوان عالمت

مي است. اين موضوع در بحث هركدام از شاخص اسالمي معرفي شده  شود. ها بيان
 ارتباط مستقيم رفتار با اصول دين.4

دره معيارهاي تعيين شاخص رفتارياز جمل ارتباط رفتار با اصول دين است. اگر رفتـاري
بعد اجتماعي با يكي از اصول دين پيوند مستقيم داشته باشد، اين ارتباط دليل برشاخصيت آن 

مي شاخصبه بررسي اين حال رفتار است.   پردازيم. ها
 . توحيد1ـ4

و اعتق كه توحيد به عنوان پايهچنان ادي مسلمانان داراي اهميت ويـژه در اسـالم فكري
و رفتارهاي مرتبط با آن نيز حائز  و آيات مختلف قرآن در اين زمينه داللت دارد، صفات است

و ارزشمند  اي . در بسياري موارد صفات رفتاري ذكر شده در آيات قرآن به گونـه استاهميت
و اين ارتباط نشا و ارزشمندي آن رفتار اسـت. بيان شده كه پيوند با يكتاپرستي دارد نة اهميت



�PgFو نماز به صورت خاص مي فرمايد:،چنان كه در مورد دستور به عبادت به صورت عام �� =
f�(� N� ��� / �� �� C �,� = � W!� = , � �<	 �� �� Ch�� �� Z� ! � Q[ �T!	 � 1� L� C � �O/ن«؛)14(طههستم؛ معبودى» اللّه«م
.»و نماز را براى ياد من بپادارجز من نيست! مرا بپرست، 

و يكي در اين آيه به دو صفت رفتاري اشاره شده است: و پرستش خـداي متعـال عبادت
و استاي ديگر اقامه نماز. نحوة دستور خدا به اين دو رفتار به گونه كه مقرون با چنـد تأكيـد

كهباشدميترين اصل اعتقادي، يعني توحيد پيوند با مهم ابتدا خداي متعال خود . بدين ترتيب
و فرموده: من  و در نظام هستي معبـود برحقـي جـز مـن وجـود»اهللا«را معرفي كرده هستم

و برپـايي نمـاز همـراه بـا تعليـل» فاي«ندارد. سپس با آوردن  تفريع دستور به عبادت خـود
گـاه بسـيار از جاي،ويـژه نمـازبه،دهد كه عبادت(لذكْري) داده است. اين نحوة بيان نشان مي

و از اين جهت مي و نمـاز را بـه عنـوان وااليي نزد خداي متعال برخوردار است توان عبـادت
و به مردم معرفي نمود. آنچـه مهـم اسـت پيونـد  شاخص رفتاري جامعه ديني در نظر گرفت

و نماز با توحيد است كه در واقع و ايمـان بـه،دادن عبادت عبـادت حقيقـي بـدون شـناخت
 ممكن نيست. يگانگي معبود

 . معاد2ـ4

و آدميـان را از عواقـب و پيامـدهاي آن تأكيـد فـراوان كـرده قرآن كريم برنتايج اعمال
ي پيونـد عميـق آن بـايشان برحذر داشته است. نكته مهم در ارتباط با اعمـال دنيـا رفتارهاي
مياخروي زندگي بـه زند. چنان كه قرآن مجيد مكـرر است كه سرنوشت حيات ابدي را رقم

��"PM: استاين موضوع توجه داده  2�  �9��� � �8� � ij� �� #	 � �?O/هركسـى در گـرو«)؛21(طور
و»كار خويشتن است .PM�� F�� 2�  �@� N��� � �8� � ik� �� � � �?O/هر جاني در گرو دست«؛)38(مدثر
م». آورد خويش است و نطقـي قرآن رابطه رفتار با نحوة زندگي در قيامت را به صورت روشن

و راه رسيدن به سعادت اخروي را نشان داده است. در سـوره زلـزال مـي  فرمايـد: تبيين كرده
P� E� 8� A� ; � "� # � � � l� �� ; �	�� �� � iQ �� � � $�&� B� # � E� 8� A� ; � "� 8� / � 1� �� !�8� �� C 	����� �� ! ����7� 3� C �̂ ��F!	 � � (�T� ; iZ� m� #� %� ;� $�&� B� #

� l� �� ; 	 n�� 3 iQ �� �O/مى«)؛8ـ6(زلزال شان را آيند تا اعمال در آن روز مردم پراكنده از قبرها بيرون
. حيـات»... بينـد آن را مـى،اى نيكى كـرده باشـد به آنها بنمايانند. پس هر كس به وزن ذره

و بـروز كـردهويآخر و انعكاس رفتارهايي است كه در دنيا از انسان ظهور در حقيقت بازتاب
رف،است. در اين صورت و زندگي پس از مـرگ داشـته باشـد، اگر تاري پيوند مستقيم با معاد



و ابزار سنجش جامعه ديني در رفتار اجتمـاعي مـي بنـابراين،؛باشـد شاخص تعهد ديني است
 ارتباط رفتار با معاد از معيارهاي تعيين شاخص رفتاري است. 

و امامت3ـ4  . نبوت

و در ادامه آن امامت از عناصر مهم دين اسـال وaم اسـت كـه تبعيـت از پيـامبر نبوت
باشد. قرآن به عنوان اثر جاويـد رسـالت پيـامبر به منزله پيروي از خداي سبحان ميgامام

و شيوه از هاي رفتار جامعه اسـالمي را نشـان مـي اسالم در ميان مسلمانان حضور دارد دهـد.
و پيامبر و مخالفت خدا و عصـيان در رديف طاعـتbو امام معصومaمنظر قرآن اطاعت

و يعني اطاعت؛خداوند توصيف شده است و مخالفـت آن دو پيامبر امام در واقع اطاعت خـدا
و امـام ازاين؛مخالفت خداي متعال است رو، هراندازه رفتار انسان منطبق با دسـتورات پيـامبر

، به همان اندازه فرد تقرب به خداي سبحان دارد. باشد
ك خداوند به پيامبر فرمان مي و شـناخت دهد ه خود را به مردم معرفي كند تا آنان با تعقل

و از وي پيروي نمايند: � ��A�8	!�PhZبه او ايمان آورند H � 1� -� �� !� = � �<	 � $%� D�  'f� = �̂ ��F!	 �� ��;� C �; � E� L
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آن فرستاده خدا به سوى همه شما هستم، همان خدايى كه حكومـت آسـمان  و زمـين، از هـا

و مـى زنـده مـى اوست، معبودى جز او نيست،  و كنـد ميرانـد. پـس ايمـان بياوريـد بـه خـدا
و از او پيروى كنيـد آن پيامبرِ درس نخوانده؛اش فرستاده و كلماتش ايمان دارد اى كه به خدا

و»تا هدايت يابيد! و آسـمان طبق اين آيه، ايمان به پيامبري كـه فرسـتاده آفريـدگار زمـين
ح و زندگي در دست اوست، به و كسي كه مرگ و تبعيت از او موجـب هـدايت كم عقل الزم

به معناي اين است كه رفتـار انسـان بايـدaباشد. لزوم تبعيت از پيامبر رستگاري انسان مي
و خوشبختي ابدي وي را فراهم سازد.ايشان هماهنگ با سيرة   باشد تا موجب سعادت

و تـر طور اگر رفتار انسان با امامت پيوند داشت، از اهميت فزون همين ي برخـوردار اسـت
ميابدي عامل سعادت سـ او و ايجـاد و رهبري ال در ايـنؤشود. قرآن با طرح مسئله امامت

و بـه ايـن نتيجـه رهنمـون ذهن آدمي را به فعاليت وامي،زمينه دارد تا پيرامون آن بينديشند
ب؛گردند كه پيروي از رهبران راستين از اهميت بااليي برخوردار است ه دستور چه اينكه عمل

و حكم عقل است. خداوند در اينbامامان معصوم فرمايـد: مـي باره مطابق با حجت شرعي
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مى«؛)35(يونس/ ند، شايسته است كه از او پيروى شـودك آيا كسى كه به سوى حق هدايت
يابد مگر اينكه هدايت شود؟ شما را چه شده است، چگونه داورى يا كسى كه خود هدايت نمى

داوري در اين موضوع به علت روشني آن به خود انسان واگذار شده تـا بـا تفكـر.»كنيد؟ مى
 كرد ائمه موجب ارزشمندي آن است. بفهمد كه انطباق رفتار با عمل

س عالمه طباطبايي مي و استدالل در اين آيه پيرامون تبعيت از رهبران هـدايتؤگويد: ال
و دانشمندان مؤمن بر آن تكيه دارند. از مرتكزات فطـرى  يافته حجتى است عقلى كه خواص
و  بشر در حكم عقل اين است كه انسان بايد حق را پيروى كند؛ زيرا به حكم ارتكاز، فطـرت

و به همين دليل كسى هم كه انسـان را بـه عقل بشر، حق به  طور مطلق واجب االتّباع است
مي سوى حق راهنمايى مى به كند نيز واجب االتباع مىدليل باشد. و به سوى اينكه حق گويد

و بايد چنين انساني را بر كسى كه به سوى حق هدايت نمى حق دعوت مى كنـد يـا بـه نمايد
دا سوى غير حق مى د. چون پيروى از هادى به سوى حق پيروى از خـود حـق خواند، ترجيح

/1417:10 الميـزان،(طباطبـايي، كنـد همان حقى كه او ما را به سوى آن دعوت مـي.است
و امامت از معيارهـاي تعيـين شـاخص رفتـاري رفتـار)80 . براين اساس، پيوند رفتار با نبوت

مانند واليت مداري ارتبـاط مسـتقيم بـا رود. اگر رفتاري اجتماعي در جامعه ديني به شمار مي
و امامت داشت، شاخص رفتاري تعهد ديني در بعد اجتماعي است.  نبوت

و فراگيري رفتار5  . شمول

معيار ديگر براي تعيين شاخص رفتاري تعهـد دينـي، فراگيـري رفتـار نسـبت بـه افـراد،
و موقعيت ها، مكان زمان از ايـن كـه اري رفتـ كـه هـر؛ بـدين گونـه هاي اجتمـاعي اسـت ها

ميخصوصيت برخوردار بود، شاخصيت آن تأييد مي و توان آن رفتار را شـاخص رفتـاري شود
و سـلبي، از نظـر دانستتعهد ديني  . صفات رفتاري ذكر شده در قرآن، اعم از صفات ايجابي

و شمول متفاوت بعضي رفتارها مربوط به صنف يا فصل، مكان يا زمان خاص است. عموميت
و برخي به موقعيت يـا شـرايط ويـژه اختصـاص دارد،ما؛است و انجام حج نند پرداخت زكات

و شـرطي همـه مـوارد يادشـده را  نظير جهاد. اما بسياري از رفتارها بـدون هـيچ گونـه قيـد
و راسـتي. ايـن ويژگـي مؤيـد گيرد، مانند امر فرامي و نهـي از منكـر يـا صـداقت به معروف

رآن اسـت. چـون عموميـت رفتـار نقـش اجتمـاعي آن را شاخصيت رفتاري رفتار از منظر قـ 



ميبرجسته مي و نشان و اسـاس روابـط اجتمـاعي را تشـكيل كند دهد كه اين نوع رفتار پايه
بمي هرددهد. و اگر مورد عمـل قـرار ين معنا كه در زمان مردم به اجراي آن رفتار نياز دارند

و ديانت ثابت مي از امـر مربوط بـه آيات كند.دهند، تعهد آنها را به دين و نهـي بـه معـروف
و بيانگر آن منكر، فراگيري آن را نيز به اثبات مي هراست رساند زمان كه اين دستور الهي در

بنابراين، عموميت رفتار در زمرة معيارهاي تعيـين؛به وسيله همه افراد بايد اجرا شوديو مكان
 رد. شاخص رفتاري تعهد ديني در بعد اجتماعي قرار دا

 معيار پيامديج)

و نتايجي است كه بعـد از انجـام رفتـار و نصـيب منظور از معيارهاي پيامدي آثار انسـان
و نتايج عمل است كه به صورت واضـح جامعه انساني مي شود. در اين نوع معيار تمركز برآثار

مهر يابد.ميدر جامعه نمود  و نتيجـه نيسـت، ولـي و فعاليتي خالي از اثـر يـزان نتـايج رفتار
و اگر رفتاري اثر اجتماعي بيشتري داشته باشد، مي توانـد شـاخص تعهـد دينـي متفاوت است

، هريك به اندازة شعاع وجودي خود اثر يا آثاري شودمي. رفتارهايي كه در اجتماع انجام باشد
ميدر جامعه به و بر جا نـوع آن گذارد. اين آثار يا پيامدها در صورتي كه استمرار داشـته باشـد

 تواند به عنوان مالك شاخصيت رفتاري رفتار لحاظ گردد.رفتار خاص مترتب شود، مي
و نهي از منكر نمونه امر از رفتارهاي اجتماعي است كـه در نهضـت پيـامبراي به معروف
و هـدايتgو قيام امام حسينaاسالم گـران جامعـهو همچنين فعاليت همـه مصـلحان

و آثار مهمي هم  بهمطرح بوده و عامل اصالح امتدر طول تاريخ هاي پيشين بوده جا گذاشته
و  و همچنين اوضاع جامعه با اهميت و حديث است. امروزه نيز اين دستور الهي از منظر قرآن

تأثير اجتمـاعي از معيارهـاي شاخصـيت،اين اساس داراي پيامدهاي مثبت اجتماعي است. بر
اس رفتاري امر و نهي از منكر و با اين مالك مـي به معروف تـوان آن را شـاخص رفتـاريت

 اجتماعي لحاظ كرد. روابطتعهد ديني در 
 . تأثير رفتار بر روابط اجتماعي1

مي رفتارهاي اجتماعي هركدام آثاري در جامعه به به جا و نفع رفتـاري گذارد؛ نحوي كه اثر
و اعتدال مثالً عائد افراد جامعه مي دره شود. شاخص خاص مانند انفاق اي رفتـاري در قـرآن

و از نظر تأثير ؛گذاري بر روابط اجتماعي در يك سطح نيستند سطوح گوناگون بيان شده است
هاي مختلف قابل بررسـي اسـت. ايـن كه تأثير رفتار بر وضعيت اجتماعي در اندازهابدين معن



و آنچـه در تعيـين شـاخص مفيـد اسـت، مطلب از آيات قرآن به روشني به دسـت مـي  آيـد
و است رفتارهايي و بهبـود اخـالق كه از ميزان اثربخشي بيشتر در تحكيم روابـط اجتمـاعي

و نرم خويي انسان در رفتار اجتماعي تأثير؛باشد تربيت اجتماعي برخوردار  بسـياريمثالً لينَت
و مؤثر دارد. خداوند در اين زمينه خطاب به  ��Piفرمايـد: ميaپيامبر اعظمسازنده 8� _�  �8� N� /

��� �� )� 7� D	 � � � 1� �� F� � �O� ��� / �
� !� %� _ � "� # 	% ��� �� �� , �9� .� &� !	 �r�.� s �nt� / �@� F� � � %� ! � � � 1� �� ! �@� F� ! � �<	 � "� #
� "� '6� %� 7� 8� !	 �9� :� ; � �<	 ��� = � �<	 >� .� � � �?� %� 7� / �@� #� 4� � 	�� 5� / � �� #� �0	 �� � 1� 2� � ��3 � � � 1� �� !Oعمران/(آل

(بركت) رحمت الهى در برابر آنان [= مردم«)؛ 159 و به و اگر خشـن (و مهربان) شدى! ] نرم
و سنگدل بودى، از اطراف تو پراكنده مى و براى آنها آمرزش بطلب! شدند. پس آنها را ببخش

و) بـر خـدا توكـل  (قاطع باش! در كارها با آنان مشورت كن! اما هنگامى كه تصميم گرفتى،
.»اوند متوكالن را دوست داردكن! زيرا خد

و مهرباني با رحمت خدا به پيامبر صفت نرم،آيهاين اساس بر داده شده كه آنaخويي
و محبت گرديده است. ذيل آيه به آثار منفـي  حضرت به بركت رحمت الهي واجد صفت مهر

و سخت دلي نيز اشاره شده كـه چنـين چيـزي موجـب پراكنـدگي مـردم از اطـراف خشونت
در،شده است. براين اساسميaامبرپي و و اسـتغفار قـرار دهـد بايد مسلمانان را مورد عفو

و مهرباني به عنوان شاخص رفتـار مذكور اداره امور با آنها به مشورت بپردازد. طبق آيه  لينَت
و  و سبب ايجاد وحدت در جامعه است. با نظر به نحوة بيـان آيـه اجتماعي عامل جذب مردم

ميماثربخشي نر و مهرباني، هاي رفتـاري تعهـد دينـي در بعـد توان آن را جزو شاخص خويي
 اجتماعي در نظر گرفت.

 . معيارهاي برون متني2

و منبع مورد اسـتفاده در آنهـا اين معيارها به اين دليل برون متني گفته مي شود كه منشأ
و اين  نوع معيارهـا منشـأ اغلب خارج از آيات قرآن است. هرچند موضوع تحقيق قرآني است

و عقل است، تنـافي  غير قرآني دارد، ولي استفاده از معيارهاي برون متني كه ناظر به روايات
زيرا اوالً بـراي تكميـل معيارهـاي؛با موضوع بحث ندارد تا ايراد خروج از موضوع وارد گردد

و روايات نيز الزم اسـت تعيين شاخص افزون بر قرآن كريم، استفاده از ادله ديگر مانند عقل
 تر ارائه گردد. تا بحث به صورت كامل



و استفاده از راهنمايي و به همـين ثانياً به كارگيري عقل هاي آن مورد تأكيد قرآن است
و عمل به حق به يافته هاي عقلي واگذار شده علت در بسياري از موضوعات، شناخت حقيقت

� P�9��:�uC هاي ارائه شده در آيات قرآن است. پرسش W� #�t� � � a� 8 � � "� !C � ����,	O/قيامـت)
مي«؛)3 و وانهـادن جـواب» هاي او را جمع نخواهيم كرد پندارد كه هرگز استخوانآيا انسان

به مخاطبان براي بهره گيري از روشنگري عقل است تا خود آنان به پاسخ دست يابند. معيار
از شناسي در باب شاخص است. در روايات سعي بر آن است ين گونه موضوعاتاهاي رفتاري

 اند. از روايات تفسيري استفاده شود كه در تبيين آيات قرآن وارد شده
عنوان اصلي مربوط به موضوع خـاص اسـت،و آثار مكتوبها ثالثاً در بسياري از پژوهش

نيـز اسـتفادهو متـون مختلـف در عين حال جهت اثبات مسائل مورد بحـث از شـواهد عـام 
و» اخالق در قرآن«باب مثال كتابازشود. مي آيت اهللا مكارم با اينكه مربوط به قرآن است

(مكـارم شـيرازي،  بايد تنها از آيات قرآن استفاده شود، از روايات نيز مكرر استفاده شده است
(سـبحاني، سـيماي» سيماي انسان كامل در قرآن«هاي ). همچنين در كتاب1/123: 1377

و 373: 1380 انسان كامل در قرآن، از» تاريخ اسالم از منظر قرآن«) (جعفري، تاريخ اسـالم
اند، در تبيين موضوع از روايـات هاي قرآني تدوين يافته ) كه با عنوان268: 1387منظر قرآن،

ب درهفراوان استفاده شده است. و احاديـث بـه عنـوان دو معيـار هر صورت، استفاده از عقل
د ديني اشكال ندارد. هاي رفتاري تعه تعيين شاخص

و حكم عقل يا قواعد اصولي به دست مـي در معيارهاي كه از روايات اسالمي، فهم آيـد،
از اين معيارها گردد. هرچند ممكن استاين بخش ارائه مي و با آيات قرآن نيز سـازگار باشـد

رهـايي متن سخنان خداوند بتوان شواهدي بر آن مفهوم پيداكرد، ولي منبع اصلي چنـين معيا 
و روايات است؛ ازاين رو، اين معيارها ذيل برون متني، يعني بيرون از مـتن قـرآن، بيـان عقل

 شود. مي
 تأكيد روايات بر اهميت رفتار)1

و نوشـتار حاضـر و روابـط اجتمـاعي فـراوان اسـت روايات در برقراري ارتباط با ديگران
به عنوان يك معيار تعيين شـاخص درصدد بررسي آنها نيست، بلكه هدف استفاده از احاديث 

و همچنـين رفتاري است.  و برخورد افراد يا يكـديگر رواياتي كه در زمينه رفتارهاي اجتماعي
براست تنظيم امور معيشتي وارد شده ايـن،، در تعيين شاخصيت رفتار نقش بسزا دارد. افزون



و حداكثري هم مي اروايات در تعيين شاخص رفتاري و تواند كمك كند. حـاديثي كـه صـفت
مي رفتاري را صددرصد عامل سعادتمندي يا عاقبت به و يا دين خيري انسان معرفي داري كند

و عمل مورد نظر است فرد را به رعايت آن رفتار منوط مي بـراي؛سازد، دليل بر اهميت رفتار
لسانُ الحقِّ«تعبيراتي مانند،مثال ري»الصدقُ ،هالحكمـ منتخـب ميـزان شـهري،(محمـدي

جنَّةٌ من النّار«؛)1388:289 و صـدقه دادن ...و(همان) » الصدقَةُ بيـانگر اهميـت صـداقت
و صدقه،هستند كه راستگويي باشـند. ايـن دو رفتـار، آثـار سپر آتـش جهـنم مـي،زبان حق

و گرسنگي را از جامعه ريشـه كـن اجتماعي مهمي نيز دارند كه به وسيله آن دو مي  توان فقر
و همچنين وحدت را در اجتماع برقرار ساخت. در حوزة رفتار هـا اين گونه توصيف انساني كرد

و طبق آن مي توان رفتاري را به عنـوان شـاخص از رفتارهاي مشخص اجتماعي فراوان است
 تعهد ديني در جامعه اسالمي معرفي كرد. 

م عيارهاي درون متنـي بـر روش استفاده از معيار روايي بدين طريق است كه پس از تطبيق
و اهميـت  صفت رفتار اجتماعي، از رواياتي كه در خصوص شاخص رفتاري مورد نظر وجود دارد

شـود؛ بـراي كند، براي تأييد شاخصيت رفتاري آن رفتار به كـار گرفتـه مـي آن رفتار را بيان مي
و انفاق در صورت اثبات شاخصيت رفتاري آنها از منظـر قـرآن، نمونه، روايات مربوط به اعتدال

ميدر جهت تثبيت موضوع ذكر مي و نكات نهفته در احاديث مورد بررسي قرار  گيرد. گردد
 داللت عقل بر اهميت رفتار)2

و قابـل عقل به عنوان يكي از منابع مهم ديني مـورد اعتمـاد انديشـمندان تأييـد قـرآن
و در بسياري از موارد اهميت رفتار را در حوزه اجت به لزوم،ماعي تشخيص دادهمسلمان است

مي تحقق و از قـدرت باشدميگر باطني چرا كه عقل يك نيروي سنجش؛كند آن رفتار حكم
و شناسايي بااليي برخوردار است. عقل و زيان اعمال،تشخيص و همچنين سود و قبح حسن

و به انسان معرفي مي و راهنمـايي عقـلgكنـد. امـام صـادق را بازشناسي  دربـارة داللـت
gعقل راهنماي مـؤمن اسـت. امـام علـي)؛357(همان،»العقل دليل المؤمن«فرمايد: مي

و الحياء«فرمود: آن)؛361(همان،»العقل شجرةٌ ثمرها السخاء خرد درختي اسـت كـه ميـوة
و حيا دو صفت رفتاريوسخا و حيا است. سخاوت مياستت و خرد نشأت گيـرد؛ كه از عقل

ا كند. اين گونـه رفتـار كـهميياينمهراين دو رفتار پسنديدة اجتماعي بدين معنا كه عقل به
و تأثير فوق العاده مي پشتوانه عقالني دارد و بـراين اي در اجتماع گذارد، داراي اهميـت اسـت

ميياساس شاخص رفتار  شود. جامعه ديني شمرده



 نتيجه
ي تعهد ديني در بعـد هاي رفتار شناسي شاخص روش،، در حقيقتنوشتار آمدآنچه در اين

راها مالكو كه نحوة استخراج استاجتماعي مورد بررسي قـراري شاخص رفتاري در قرآن
و برون متنـي تقسـيم شـد؛ رفتاريو شاخصيتمعيارهاي تعيين شاخصداد.  به درون متني

مي يعني مالك و مالك هايي كه از متن قرآن به دست هايي كه از ديگـر منـابع اسـالمي آيد
و روايات مان و اسـت هايي قابل استفاده است. درون متني مالكند عقل كـه از نفـس آيـات
و ادبي در آنها دقت ميهاي تفسيري هـايي اطـالق . بـرون متنـي بـه مـالك شـود استخراج
. مهم ترين مـالك در تعيـين شـاخص استفهم عقل قابل استفادهو گردد كه از روايات مي

و استدالل قرار پژوهشكه در اين استرفتاري قرآن خود آيات قرآن  .فتگر مورد استناد
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