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مفهوم پردازی و تبیین مؤلفه های استانداردسازی از منظر اسالم
)در جهت تحقق خط مشی های اقتصاد مقاومتی(

وحید خاشعی*
مصطفی تمتاجی**

چکیده:
تاریخ دریافت: 95/04/30
تاریخ پذیرش: 95/05/27

ــع و  ــا و جوام ــا، بنگاه ه ــراد، گروه ه ــن اف ــالت بی ــات و تعام ــارت، ارتباط ــعه ی تج ــم در توس ــی از ارکان مه ــتاندارد یک اس
بسترســازی رشــد اقتصــادی اســت. بــدون وجــود ایــن بســتر امــکان توســعه ی بــازار، ایجــاد هم افزایــی، اســتفاده از فناوری هــای 

نویــن و شــاید بــه یــک معنــی زندگــی در دنیــای جدیــد فراهــم نخواهــد شــد. از همیــن رو یکــی از بندهــای 24 گانــه ی سیاســت های 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن موضــوع اختصــاص یافتــه اســت.

تحقــق سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی از جملــه استانداردســازی نیازمنــد هدف گــذاری اســت. هدف گــذاری از روش هــای مختلــف 
ــه خطــا و اشــتباهی معصــوم  صــورت می گیــرد. یکــی از ایــن روش هــا اســتفاده از الگوهــا و نمونه هــای عینــی اســت کــه از هر گون
هســتند و ســیره ی آن هــا می توانــد در دنیــای امــروز به عنــوان اســتاندارد ســبک زندگــی مطــرح و هدف گــذاری شــود. از ایــن رو در 

ایــن تحقیــق تــالش شــده اســت تــا مفهوم پــردازی اســتاندارد در ســیره ی معصومیــن )ع( مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
در ایــن مقالــه بــا تفکیــک نگــرش علمــی و مکتبــی بــه مقولــه ی استانداردســازی، بــه تحلیلــی اســتنباطی از کار و فعالیــت اســتاندارد 
ــد  ــری ارزشــی تاکی ــا جهت گی ــدار و ب ــری ارزش م ــوان ام ــر اســتاندارد به عن ــه شــده اســت و ب ــن )ع( پرداخت در ســیره ی معصومی
شــده و تاثیــر ایمــان و نیــت خالــص را در کار اســتاندارد مــورد تدقیــق قــرار داده اســت. از ایــن منظــر، اســتاندارد شــامل دو بعــد 
ــح )کار  ــی اعــم از عمــل صال ــه همــراه ُحســن فعل ــص )بســتر هــدف صحیــح( ب ــت خال ــزه، ایمــان و نّی ــی اعــم از انگی ُحســن فاعل

صحیــح بــه روش صحیــح( اســت کــه بــه حیــات طّیبــه منجــر خواهــد شــد.
ــرای استانداردســازی از منظــر اســالم ارایــه شــده اســت. مبنــای ایــن الگــو تقســیم اســتاندارد به صــورت  ســپس الگویــی نظــری ب
توحیــدی و الحــادی اســت. از ایــن منظــر کار صحیــح و روش صحیــح، همــان عمــل صالحــی اســت کــه مبتنــی بــر نیــت صحیــح 

ــد شــد. ــه منجــر خواه ــات طیب ــه حی ــح ب ــان صال ــده ی ایم ــوان تضایف دهن به عن

واژگان کلیدی:
استانداردسازی، سیره ی معصومین، کارایی، اثربخشی، حیات طیبه

1 مقدمه و طرح مسئله
در ایــن تحقیــق، مبانــی استانداردســازی، ضــرورت آن و 
همچنیــن نقــش انکارناپذیــر آن در توســعه ی کشــور دانســته 
ــه  ــه آن پرداخت ــل ب ــور مفص ــده و به ط ــرض ش ــی ف و بدیه
ــارت  ــعه ی تج ــبب توس ــازی، س ــت. استانداردس ــده اس نش
ســالم مــی شــود و دســتیابي بــه بازارهــاي جهانــي را میســر 
ــک  ــی کم ــت زندگ ــود کیفی ــه بهب ــت ب ــازد و در نهای مي س

ــد.  ــایان می کن ش
اســتانداردها شــامل راهنماهــا و الزاماتــی بــرای انجــام 
کارهــاي درســت )اثربخشــي( و درســت کار کــردن )کارایــي( 
ــده آل  ــوب و ای ــره وري مطل ــه به ــتیابي ب ــت دس و در نهای
می باشــند. تعاریــف متعــددي از اســتاندارد وجــود دارد کــه 

هــر چنــد در کالم متفــاوت ولــي معنــي و مفهــوم یکســاني 
را در بر می گیــرد. تعریــف متــداول و پذیرفتــه شــده در 
ســازمان بین المللــی استانداردســازی )ISO( اســتاندارد را 
ــر  ــي ب ــي مبتن ــتاندارد، نظم ــد: اس ــف می کن ــه تعری این گون
ــه  ــون و تجــارب بشــري اســت ک ــوم ، فن ــج اســتوار عل نتای
ــي  ــررات و نظام های ــزام، مق ــی، ال ــد، راهنمای ــورت قواع به ص
به منظــور ایجــاد هماهنگــي و وحــدت رویــه، افزایــش میــزان 
تفاهــم، تســهیل ارتباطــات، توســعه صنعــت، صرفــه جویــي 
در اقتصــاد ملــي و حفــظ ســالمت و ایمنــي عمومــي بــه کار 

ــازی؛  ــتاندارد س ــود. اس ــه می ش گرفت
ــي  ــي و فن ــاي علم ــتانداردها پایه ه ــا: اس ــراي دولت ه * ب
در زمینــه قوانیــن مربــوط بــه بهداشــت ، ایمنــي و محیــط 

* استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی
** دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه عالمه طباطبایی
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زیســت را ایجــاد نمــوده و همچنیــن زمینــه رشــد اقتصــادي 
را فراهــم مــي کننــد.

ــر  ــه مظه ــي ک ــتانداردهاي بین الملل ــورها: اس ــراي کش * ب
توافقــات جهانــي اســت به عنــوان منابــع مهــم فنــي شــناخته 
ــوالت و  ــه از محص ــخصه هایي ک ــف مش ــا تعری ــده اند. ب ش
خدمــات در بازارهــاي صادراتــي انتظارمي رود، اســتانداردهاي 
ــگام  ــت در هن ــات درس ــراي تصمیم ــه اي ب ــي پای بین الملل
ــورها  ــا در کش ــراف آنه ــري از اس ــع و جلوگی ــعه مناب توس

محســوب مي گــردد .
* بــراي تســهیل تجــارت: اســتانداردها زمینــه اي بــراي 
ــن وجــود  ــد.  همچنی ــا ایجــاد می کنن ــا در بازاره ــام رقب تم
اســتاندارهاي ملــي یــا بین المللــي مختلــف مي توانــد موانــع 
ــراي تجــارت را بخصــوص زماني کــه هــدف محــدود  فنــي ب

کــردن کاالهــاي وارداتــي باشــد ، ایجــاد کنــد.
* بــراي تولید کننــدگان: بــا اســتفاده از اســتانداردها ، 
تولیدکننــدگان مي تواننــد محصــوالت و خدمــات خــود را در 
حــد قابل قبــول تولیــد و ارائــه نماینــد. از طرفــي مي تواننــد 
در زمینه هــاي بســیاري در بازارهــاي جهانــي رقابــت و 

ــد. ــود را عرضــه کنن محصــوالت خ
ــده  ــیع ایجاد ش ــي وس ــاي فن ــتریان:  رقابت ه ــراي مش * ب
ــه انتخــاب مشــتریان را گســترش  ــه  اســتانداردها دامن بر پای
مي دهــد و آنــان از اثــرات رقابــت ایجــاد شــده بیــن 

تولیدکننــدگان ســود مي برنــد.
ــا  ــات ب ــاق محصــوالت و خدم ــه: انطب ــاد جامع ــراي آح * ب
ــت  ــي و قابلی ــت، ایمن ــراي کیفی ــي ب ــتانداردها تضمین اس
ــد  ــتانداردها مي توانن ــه اس ــت و در نتیج ــا اس ــاد آنه اعتم

ــد. ــن کنن ــي را تضمی ــت زندگ کیفی
* بــراي حفــظ محیــط زیســت: اســتانداردها در کیفیــت هوا، 
ــراي حفــظ  آب و خــاک و در انتشــار گازهــا و تشعشــعات ب

محیــط زیســت تأثیــر دارد. )همــان، ص 5(
ــه دو  ــتانداردها را ب ــوان اس ــف می ت ــن تعری ــاس ای ــر اس ب

ــود؛ ــیم نم ــی تقس ــته کل دس
دســته اول، اســتانداردهای مبتنــی بــر علــوم و فنــون و نظــم 
طبیعــی حیــات هســتی کــه معمــوال بنــا بــر  روش شناســی 
مثــال  علمــی هســتند.  قطعــی  نتایــج  تجربــی  علــوم 
اســتانداردهای مربــوط بــه جنــس و ویژگی هــای مــواد، 
ــا  ــی ی ــخصات فیزیک ــاد مش ــه ابع ــوط ب ــتانداردهای مرب اس

قراردادهــای مربــوط بــه فرکانس هــای مخابراتــی، ارتباطــات 
رادیویــی و ســایر تعامــالت اطالعاتــی، صنعتــی و نظایــر آنهــا. 
حــوزه ی  در  اعتبــاری  اســتانداردهای  دوم،  دســته ی 
و  انســانی  نظام هــای  و  دانش هــا  معرفت هــا،  پدیده هــا، 
اجتماعــی اســت، مثــل اســتانداردهای روش هــای مدیریــت، 
اســتانداردهای آموزشــی )البتــه نــه اســتانداردهای مربــوط به 
فضــا و اجــزای فیزیکــی سیســتم آموزشــی( اســتانداردهای 
مربــوط بــه امــور اقتصــادی و تجــاری، اســتانداردهای مربــوط 
ــه  ــوط ب ــتانداردهای مرب ــای کاری، اس ــتغال و گروه ه ــه اش ب

ــا.  ــر این ه ــوی و نظای ــوق معن ــش، حق ــت دان مدیری
در دســته ی اول کــه مبتنــی بــر علــوم فنــی و تجربــه 
ــه  ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــوالً می ت ــت معم ــگاهی اس آزمایش
ــع  ــه جوام ــرای هم ــتانداردها ب ــن اس ــل از ای ــج حاص نتای
ــا  ــته دوم حتم ــا در دس ــد. ام ــتناد باش ــل اس ــر و قاب معتب
گزاره هــای پیشــینی نظیــر شــرایط، اعتقــادات، نظــام فکــری 
و  انسان شــناختی  و  هستی شــناختی  معرفت شــناختی، 
رویکردهــای بینشــی، ارزشــی و رفتــاری جامعــه و حکومــت 
ــه  ــران ب ــور ای ــورد کش ــت. در م ــر اس ــتانداردها مؤث در اس
ــع  ــه مناب ــا توجــه ب ــار داشــت ب ــوان اظه طــور خــاص می ت
ــگاه  ــی و جای ــوایان دین ــاب پیش ــنت ن ــی و س ــع وحیان منی
ــی در  ــت گرای ــل و عقالنی ــدی عق ــت کلی ــن و حجی بنیادی
نظــام فکــری منســجم و مدلــل معرفتــی، ارزشــی و رفتــاری 
ــای  ــان، پدیده ه ــتی و انس ــاص هس ــف خ ــگاه و تعری و جای
انســانی تعریــف، الزامــات و نتایــج خــاص و متناســب خــود 
ــه ی  ــام اندیش ــون در نظ ــخن چ ــر س ــه دیگ ــد. ب را می یابن
ــف  اســالمی معرفــت، انســان و جهــان و تناســبات آن تعاری
ــای  ــا و هنجاره ــاً ارزش ه ــد منطق ــود را می یابن ــاص خ خ
ناشــی از ایــن نــوع نــگاه نیــز متناســب بــا همــان نــگاه تعبیر 

و ارائــه می شــود. 
ــر  ــدی نظی ــن رو مفاهیمــی بینشــی- ارزشــی و کلی از همی
مطلوبیــت، پیشــرفت، توســعه، تعالــی، رشــد، ســعادت و در 
نهایــت “زندگــی اســتاندارد” مفهــوم و معیارهــای بینشــی و 
ــارف  ــای مع ــود را در جغرافی ــب خ ــاص و متناس ــی خ ارزش
وحیانــی و عقالنــی اســالم نــاب می یابنــد.  به عبارتــی 
می تــوان گفــت اســتفاده از اســتانداردهای جهانــی، به مــرور 
ســبک زندگــی ایرانــی را بــه ســبک زندگــی جهانــی شــدن 
ــا  ــد ب ــر می رس ــد داد. به نظ ــر خواه ــی تغیی ــت غرب ــا قرائ ب



ی(
ومت

مقا
اد 

تص
ی اق

ی ها
مش

خط 
ق 

حق
ت ت

جه
در 

(  
الم

 اس
ظر

 من
 از

زی
سا

ارد
اند

ست
ی ا

ه ها
ؤلف

ن م
بیی

و ت
ی 

داز
م پر

هو
مف

85

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

95
ن 

ستا
 تاب

- 2
0 

پی
پیا

 - 
2 

اره
شم

م- 
نج

ل پ
سا

ــی و  ــر دین ــم هدایت گ ــه تعالی ــا ب ــی م ــه دسترس ــه ب توج
ذخیــره ی دانــش گرانســنگ  مان در زمینــه علــوم انســانی در 
ــه اســتانداردهای متناســب   ــال و ارائ ــن حــوزه حضــور فع ای
راه مناســب تری اســت ضمــن این کــه ایــن کار عالوه بــر 
ــی  ــوزه فرهنگ ــی در ح ــک بزرگ ــتانداردها کم ــعه اس توس
ــازی در  ــه استانداردس ــا ک ــن معن ــود. بدی ــد ب ــور خواه کش
ایــن حــوزه مفاهیــم و معیارهــای فرهنگــی را به شــدت 
تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد و در صــورت اعمــال اســتاندارد 
ــه  ــی ب ــرد فرهنگ ــد و عملک ــزی و فرآین ــوزه برنامه ری در ح
نوعــی از بســیاری از خروجــی هــای فرهنگــی نامتناســب بــا 
اهــداف انتظــاری دور خواهیــم شــد و رویــه ی هم جهتــی در 
عرصــه ی فرهنــگ بــرای تعالــی و رشــد جامعــه قابــل انتظــار 

ــود.  خواهــد ب
بــا ایــن مفاهیــم و ایــن طــرز نگــرش بــه اســتاندارد، تمرکــز 
ایــن تحقیــق بــر توســعه و بکارگیــری اســتانداردهایی اســت 
کــه ریشــه در نگرش هــا، اعتقــادات، فرهنــگ، رســوم و آداب 
ــت  ــری معرف ــر نظــام فک ــی ب ــی مبتن ــا به عبارت ــه و ی جامع
ــه  ــناختی جامع ــان ش ــناختی و انس ــتی ش ــناختی، هس ش
اســت. مهم تریــن وجــه تمایــز ایــن اســتانداردها عــدم امــکان 
ــودن آنهاســت .  ــان شــمول نب ــا  و جه ــری آنه ــم پذی تعمی
بــه عبارتــی دیگــر نمی تــوان ایــن اســتانداردها را از جوامــع 

دیگــر اقتبــاس کــرد و در جامعــه اجــرا کــرد. 

ــا توجــه بــه مقدمــه فــوق می تــوان ســئواالت اصلــی ایــن  ب
مقالــه را چنیــن برشــمرد :

1. جایــگاه و مفهــوم اســتاندارد در ســیره پیامبــر )ص( و اهل 
ــت؟ بیت )ع( چیس

2. الگوی استاندارد در سیره معصومین )ع( چگونه است؟
3. آموزه هــای کلیــدی در طراحــی نظــام اســتاندارد مطابــق 

ســیره معصومیــن )ع( چیســت؟
ــت  ــبب تقوی ــه س ــتاندارد چگون ــه اس ــالمی ب ــگاه اس 4. ن

می شــود؟ کشــور  اقتصــادی  بنیه هــای 

 
شکل1: استانداردسازی از منظر علمی و اسالمی

2  ادبیات تحقیق
2-1 ضرورت ، اهمیت و کارکردهای اسوه شناسي 

)سیره شناسي(
ــتم هاي  ــي سیس ــت تمام ــزء ماهی ــذاري ج ــواره هدف گ هم
انســاني و اجتماعــي اســت و یکــي از راه هــاي هدف گــذاري، 
ــه  ــه عینیت یافت ــت ک ــي اس ــوه مطلوب ــه و اس ــه ی نمون ارائ
باشــد. نیــاز بــه هدف گــذاري از طریــق نمونه طلبــي و 
ــکار  نمونه پذیــري نیــز جــزء بدیهیــات فطــري و غیرقابــل ان
ــري فطــري  ــه ســیره ام ــش ب ــن گرای بشــري اســت. بنابرای
مي باشــد. یکــي از راه هــاي تبییــن ضرورت هــاي یــک 
مقولــه، بیــان کارکردهــاي آن اســت. در بیــان ضرورت هــاي 
ــوان کارکردهــاي آن را توضیــح داد.  سیره شناســي نیــز مي ت
بــا توجــه بــه آیــات و روایــات مي تــوان چهــار کارکــرد اصلــی 
ــرد : ــان ک ــر بی ــرح زی ــي( را به ش ــي )سیره شناس اسوه شناس

1. نداشــتن اســوه ســبب حیراني و سرگشــتگي اســت. از امام 
ســجاد)ع( منقــول اســت کــه »َهلـَـَک َمــن لیــس لـَـه حکیــٌم 
یُرشــده« )آن کســي کــه حکیــم راهنمــا و رشــد دهنــده اي 

ــي، ج 78، ص 159( ــود(. )مجلس ــالک مي ش ــدارد ه ن
ــک  ــت. بي ش ــوه یابي اس ــر اس ــف ب ــي متوق ــال طلب 2. کم
ــوان  ــل نمي ت ــوه اي کام ــت از اس ــدون تبعی ــال را ب راه کم
طــي کــرد. فقــدان نمونــه مناســب در طریــق کمــال بــدان 
معناســت کــه انســان و هر سیســتم اجتماعي اســیر شــیطان 
شــود و خــأ اســوة حســنه را بــا اســوه هاي ســّیئه پــر ســازد. 
خداونــد در آیــه 21 ســوره احــزاب پیامبــر اکــرم)ص( را یــک 
ــد کان  ــد. »لََق ــي مي کن ــام معرف ــام و تم ــنة ت ــوه حس اس
حکــم فــي رســول اهلل اُســوٌة حســنٌة لَِمــن کان یرُجــوا اهلل و 

الیــوم اآلخــر و ذکــر اهلل کثیــراً«.
3. اتخــاذ موضــع عملــي صحیــح و مشــخص از لــوازم ایمــان 
ــي  ــع عمل ــت. موض ــن اس ــه دی ــي ب ــزام عمل ــاد و الت و اعتق
ــد  ــه بتوان ــت ک ــوه اي اس ــتن اس ــروي داش ــخص در گ مش
چنیــن کارکــردي را داشــته باشــد. پیامبــر اکــرم)ص( 
دربــاره پیونــد ایمــان و عمــل مي فرماینــد: »اإلیمــان و 
العمــل أخــوان شــریکان فــي َقــَرن، الیَقُبــل اهلل احدُهمــا إلـّـه 
بصاحبــه« )ایمــان و عمــل دو بــرادر همــراه در یــک رشــته و 
همدوشــند و خداونــد هیچ یــک از آن دو را جــز بــا همــدوش 
ــن از  ــدي، ج 1، ص 479( وهمچنی ــرد(. )الهن خــود نمي پذی
رســول خــدا)ص( منقول اســت کــه: »االیمــاُن معرفــٌة بالقلب 
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و إقــراٌر باللّســان و عمــل بــاألرکان« )ایمــان شــناخت با قلب، 
اقــرار بــه زبــان و عمــل بــا اعضــا و جــوارح اســت( )الصــدوق، 
ــام  ــوب نظ ــول و مطل ــه مقب ــن آن چ ج 1، ص 178( بنابرای
ــي نیازمنــد  ــي اســت و عمــل ایمان ــن اســت عمــل ایمان دی
ــن  ــه ی ای ــیره ارائ ــت. س ــي اس ــاي عمل ــا و مالک ه میزان ه
مالک هاســت و پیــروي از آن عمــل مبتنــي بــر میــزان اســت. 
حضــرت امیــر)ع( مي فرماینــد: »واَقُتــدوا بَْهــدي نبّیکــم فإنـّـه 
ــَنن« )بــه  أفضــل الَهــدي، و الســنوا بُســنَّته فإنّهــا أهــدي السُّ
ــن  ــه بهتری ــد ک ــدا کنی ــان اقت ــیره( پیامبرت ــم )س راه  و  رس
ــق  ــر تطبی ــا روش پیامب ــان را ب ــت و رفتارت راه و رسم هاس
ــه،  ــن روش هاســت(. )نهج البالغ ــه هدایت کننده تری ــد ک دهی

ــه 110( خطب
ــاي  ــا در فض ــار راه گش ــي( معی ــي )سیره شناس 4. اسوه شناس
ــه  ــم آمیخت ــل دره ــق و باط ــه ح ــت. در جایي ک ــبهه اس ش
مي شــود، بصیــرت و علــم بــه مواضــع حــق در ســیره 
ــددي  ــوارد متع ــي)ع( در م ــن عل ــي دارد. از امیرالمؤمنی تجل
ــه  ــي ب ــن مواضع ــه در چنی ــول اســت ک ــه منق در نهج البالغ
ــتر  ــک اش ــه مال ــاب ب ــان خط ــد. ایش ــه کنی ــیره مراجع س
ــوله  ــي اهلل و رس ــد: »و ارُدد إل ــي مي فرماین ــن راهنمای چنی
ــور؛  ــن األم ــَک م ــبه علی ــوب و یش ــَن الخط ــَک َم ــا یُْضلع م
فقــد قــاَل اهلل تعالــي لقــوٍم أحــبَّ ارشــاَدُهم؛ یــا أیّهــا الذیــن 
ــم  ــر منک ــي األم ــول و أول ــو الرَّس ــوا اهلل و أطیع ــوا أطیع آمن
فــإْن تنازعُتــم فــي شــيءٍ َفــردُّوه إلــي اهلل و الرَّســول. فالــّرُد 
الــي اهلل: األخــذ بُمحکــم کتابــه، و الــرّد إلــي الَّرســول: األخــذ 

ــه 53( ــه، نام ــة« )نهج البالغ ــر الُمفّرق ــة غی ــَنته الجامع بسُّ
2-2 مفهوم پردازي سیره 

واژه ســیره اســم مصــدر از ســیر اســت. ریشــه اي اســت که بر 
گذشــتن و روان شــدن و حرکــت داللــت دارد. )ابــن فــارس، 
ــردن در  ــیر ک ــن و س ــاي رفت ــز به معن ج 3، ص 120( و نی
زمیــن اســت )ابــن منظــور، ج 6، ص 453(. راغــب اصفهانــي 
مي نویســد ســیر یعنــي حرکــت در روي زمیــن، در زمیــن راه 
رفتــن و گذشــتن و عبــور نمــودن )الراغــب االصفهانــي، ص 
247( ســیر هــم حرکــت در روز و هــم حرکــت در شــب را 
معنــا مي دهــد در حالي کــه ســري تنهــا حرکــت در شــب را 
ــه  ــه در آی ــان ک ــدي، ج 7، ص 291( چن مي رســاند )الفراهی

تحــت ســوره اســراء چنیــن آمــده اســت. 
ســیره یعنــي آن حالتي کــه انســان دارد، نــوع خــاص 

ــت  ــة اس ــر وزن فِعل ــیره ب ــار. س ــوع رفت ــان، ن ــت انس حرک
کــه در ایــن وزن واژه بــر نــوع عمــل داللــت دارد بــا توجــه 
ــّنت،  ــاي س ــیره به معن ــد س ــت گفته ان ــل لغ ــه اه ــه آن چ ب
ــت، طریقــه و راه و رســم اســت  ــأت، حال روش، مذهــب، هی
لــذا مي تــوان ســیره را نــوع رفتــار و ســبک رفتــار و طریقــه 

ــي، ج 1، ص 47( ــاد تهران ــرد )دلش ــا ک ــي معن زندگ
ــه رفتــاري  ــوع و گون مؤلفه هــاي اصلــي ســیره عبارتنــد از: ن
)ســبک رفتــاري(، اصــول محکــم برهانــي، ثبــات )دوام و بقا(

از ویژگي هــاي برجســته دیــن اســالم، ســیره ی عملــي 
معصومیــن و امامــان آن اســت کــه قــدرت عینیت بخشــیدن 
ــن  ــاخته اســت. بدی ــم س ــي را فراه ــه هدایت ــن مجموع به ای
معنــا کــه در اســالم اصولــي محکــم ماننــد اصــول برهانــي در 
وجــوه مختلــف رفتــاري و ســبک هاي رفتــاري وجــود دارد. 
ــي و  ــت، محکم ــوم صالب ــبک مفه ــه از واژه س ــان ک همچن
اســتواري، بقــا و دوام برداشــت مي شــود ایــن ســیره ها نیــز 
ــن  ــت ای ــد. عل ــات و مســتحکم دارن ــا  ثب ــي پابرجــا و ب اصول
ثبــات و اســتحکام نیــز از یــک طــرف بــه ّقــوت درونــي ایــن 
ــرت  ــق بافط ــه تطاب ــر ب ــرف دیگ ــردد و از ط ــول بر مي گ اص
ــه ی  ــل ها در هم ــه ی نس ــراي هم ــي ب ــه راه ــت ک آنهاس
عصرهــا اســت. راهــي قابــل ارائــه و ســیر بــراي همــه در همه 
جــا و در کلیــه ادوار )دلشــاد تهرانــي، ج 1، ص 55( بنابرایــن 
مي تــوان نتیجــه گرفــت همان طــور کــه گرایــش بــه ســیره 
امــري فطــري اســت، اصــول اساســي ســیره پیامبــر)ص( و 

معصومیــن)ع( مطابــق فطــرت و سرشــت انســاني اســت. 
3 روش شناسي تحقیق 

در ایــن بخــش بــه برخــي از اصــول کلــي و قواعــد عــام در 
فهــم مدلــول دیــن خواهیــم پرداخــت. چهارعنصــر مهــم در 
معرفــت دینــي وجــود دارد کــه از اهمیت بســزایي برخــوردار 

مي باشــد . عناصــر موثــر در معرفــت دینــي عبارتنــد از:
1- مبــدا دیــن: منظــور از مبــدا در دیــن کســاني مي باشــند 
ــر  ــارت دیگ ــت به عب ــه اس ــا یافت ــا منش ــن از آن ه ــه دی ک
ــد. ــر او مي باش ــد و پیامب ــم ازخداون ــه اع ــدس ک ــارع مق ش

ــه  ــن مقال ــن )در ای ــع در دی ــن: منظــور از منب ــع دی 2- منب
ــل  ــن و عق ــنت معصومی ــماني و س ــاب آس ــز کت ــالم( نی اس

مي باشــد.
ــد و  ــز قواع ــن نی ــول دی ــور از مدل ــن: منظ ــول دی 3- مدل
ظواهــري اســت کــه در فهــم قــرآن و حدیــث مــورد اســتفاده 
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ــرد ــرار مي گی ق
4- مفســر دیــن: منظــور از مفّســر دیــن نیــز در درجــه اول 
معصومیــن و در درجــه دوم دانشــمندان دینــي مي باشــند و 
ــن  ــول دی ــم مدل ــت ها در فه ــالف برداش ــث اخت ــه باع آن چ
مي شــود در درجــه ی اول بــه غفلــت از اصــول و قواعــد 
فهــم )اصــل کبــري( و در درجــه دوم بــه عــدم به کارگرفتــن 
ــري(  ــر صغ ــري ب ــاق کب ــد )انطب ــول و قواع ــح ازاص صحی

برمي گــردد.
ــورد  ــنت م ــرآن و س ــم ق ــه در فه ــدي ک ــول و قواع از اص
ــا منطــق  ــه اصــول اســتنباط و ی ــرد ب ــرار مي گی اســتفاده ق
ــن اصــول و  ــه ای ــن مقال ــن اطــالق مي شــود. در ای ــم دی فه
ــق  ــي تحقی ــوان روش شناس ــده به عن ــه ش ــد به کارگرفت قواع
تعبیــر شــده اســت کــه به صــورت اجمــال به آن هــا خواهیــم 

ــت.1 پرداخ
ــي  ــي را در اســتباطات قرآن ــده ی کل ــوان از هشــت قاع می ت

و هشــت قاعــده ی عــام را در فهــم حدیــث اســتفاده کــرد.
3-1 قواعد عام در فهم و تدبر در قرآن

قواعــدی در اســتنباط از قــرآن وجــود دارنــد کــه مهم تریــن 
آن هــا عبارتنــد از:

ــظ  ــرآن لف ــان ق ــور از زب ــرآن: منظ ــان ق ــي از زب 1- آگاه
به عــالوه معنــای آن مي باشــد کــه به وســیله آن متکلــم 
مقاصــد خــود را بــه مخاطــب منتقــل مي کنــد و یــک 
حقیقــت جامعه شــناختي دارد. زبــان قــرآن مرکــب از الفاظي 
ــده  ــه در برگیرن ــي ک ــح و معنای ــي فصی ــورت عرب ــه به ص ک
ــا  ــي و غیــره اســت کــه ب مفاهیمــي عرفــي، فلســفي، عرفان

ــره خــورده اســت.2 ــاظ گ الف
2- توجــه بــه مفاهیــم مفــردات قــرآن در عصــر نــزول: ایــن 
قاعــده متضمــن ایــن اســت کــه معانــي را بایــد از عصــر نزول 
بگیریــم. الفــاظ بــا معانــي یــک رابطــه قــراردادي دارنــد کــه 
یکــي دال و دیگــري مدلــول مي شــود. )از ایــن رابطــه 
تعبیــر بــه وضــع مي شــود( . بیــن لفــظ و معنــي آن اقتــران 
أکیــد اســت و ایــن امــر حقیقــت وضــع را شــکل مي دهــد.3 

ــی، ج1ص 369،(. ــیوطی، ج1ص 355، و زرکش )س
ــي هســتند کــه  3- قاعــده محکــم و متشــابه4: محکــم آیات
ــور  ــند. به ط ــي باش ــس آن م ــابه بالعک ــد و متش خلل ناپذیرن
کلــي مدلــول آیــات قــرآن بــه لحــاظ وضــوح و غمــوض بــه 
ــد از: ــه عبارتن ــوند ک ــیم مي ش ــي تقس ــته ی کل ــار دس چه

الــف – نــص: منطــوق واضــح و قطعــي دارنــد هماننــد ســوره 
بقــره آیــه 196

ب- ظاهــر: منطــوق لفظــي اســت کــه بــر معنــاي راجحــي 
ــد  ــز مي باش ــي نی ــاي مرجوح ــه داراي معن ــت دارد البت دالل
هماننــد آیــات ســوره بقــره آیــه 173، انعــام آیــه 145 و نحل 

آیــه 115
ــا  ــا دارد )معن ــته دو معن ــن دس ــوق در ای ــل: منط پ- تاوی
راجــح و مرجــوح( ولــي مــراد متکلــم معنــاي دوم اســت کــه 
بــه آن مدلــول مــوؤل گفتــه مي شــود. هماننــد ســوره اســراء 

آیــه 24 و ســوره حدیــد آیــه 4
ت- مجمــل: مدلــول لفظــي اســت کــه دو یــا ســه معنــا دارد 

ولــي نمي تــوان درســت را تشــخیص داد.
بــه دو دســته اول محکمــات و بــه دو دســته دوم متشــابهات 

ــود. ــه مي ش گفت
ــي  ــع جایگزین ــخ در واق ــوخ : نس ــخ و منس ــده ناس 4- قاع
ــان دهنده  ــخ نش ــت و نس ــر اس ــم دیگ ــاي حک ــي به ج حکم
موقتــي و دائــم بــودن احــکام اســت. نســخ غیــر از تخصیــص 
عــام و غیــر از تقییــد عــام اســت و جایــي اســت کــه موضــوع 
ــع  ــود. در مناب ــوض مي ش ــم ع ــي کل حک ــت ول ــت اس ثاب
دینــي هیچــگاه نســخ الفــاظ و نســخ تــالوت نداریــم بلکــه 
ــول  ــي و تح ــانگر پویای ــن نش ــود دارد و ای ــم وج ــخ حک نس
ــالف وجــود  ــات منســوخ اخت ــداد آی ــن اســت . در تع در دی
دارد، امــا مرحــوم آیــت اهلل خویــي)ره( در کتــاب البیــان تنها 
آیــه نجــوي )ســوره مجادلــه آیــه 12 و 13( را آیــه ناســخ و 

ــمارند . ــوخ مي ش منس
ــم  ــد حک ــاص : مقی ــام و خ ــد و ع ــق و مقی ــده مطل 5- قاع
مطلــق را تضییــق و خــاص نیــز عــام را از شــمولیت مي اندازد.

در خــاص از الفاظــي همچــون کل، موصــوالت خــاص، نکــره 
در ســیاق نفــي و غیــره اســتفاده شــده و در عــام از الفاظــي 
ــق  ــود .در مطل ــتفاده مي ش ــت اس ــت اس ــد عمومی ــه موی ک
ــي قیــدي، شــمولیت  از ادوات اســتفاده نمي شــود بلکــه از ب

فهمیــده مي شــود.)مظفر 1382، ج1،ص45( 
ــي  ــوم بالغــي، معان ــات عــرب: عل ــه قواعــد ادبی 6- توجــه ب
ــتنباط از  ــه در اس ــتقاق)صرف(،فروق اللغ ــم اش ــان، عل و بی
متــن قــرآن و برداشــت معنــاي اصلــي مدنظــر بســیار مهــم 

مي باشــند.
ــت  ــن در دریاف ــن قرائ ــن: در نظر گرفت ــن قرائ 7- در نظر گرفت
1. بــراي مطالعــه بیشــتر در حــوزه روش شناســي مطالعــات اســالمي مي توانیــد بــه کتاب هــاي اصــول اســتنباط ، اصــول فقــه، روش شناســي تفســیر قــرآن، روش هــاي تدبــر و تفســیر قــرآن، 

فقــه الحدیــث و درایــه الحدیــث مراجعــه فرماییــد.
2. آیات سوره هاي یوسف آیه 2،فصلت آیه 3، شوري آیه 7، زخرف آیه 3، احقاف آیه 12، نحل آیه 103، شعراء آیه 193 و زمر آیه  28، موید این معنا هستند .

3. براي مطالعه بیشتر به مجله رواق اندیشه مقاله جستاري در معنایابي مفردات و گزاره هاي دیني به تالیف عبدالحسین خسروپناه مراجعه فرمایید.
4. استشهاد به سوره آل عمران آیه 7 مي شود.
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ــي مي باشــد. انواعــي  ــده اي، قاعــده اي عقالی ــام هــر گوین پی
ــي،  ــي و غیر لفظ ــن لفظ ــود دارد . قرائ ــن در کالم وج از قرائ
ــد  ــه بای ــه و صارف ــن معین ــته، قرائ ــته و گسس ــن پیوس قرائ

مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
8- قاعــده وجــوه و نظایــر: وجــوه، محتمــالت معنایــي اســت 
کــه الفاظــي را کــه داراي معانــي متعــدد هســتند مشــخص 
ــه  ــددي هســتند ک ــر متع ــاظ و تعابی ــر الف ــد و نظای مي کنن
ــظ  ــه لف ــوان نمون ــد .به عن ــدي دارن ــان و واح ــاي یکس معن
ملــت )ســوره بقــره آیــه 143(، طریقت)ســوره زخــرف آیــه 
23(، مــدت )ســوره یوســف آیــه 45( را مي تــوان برشــمرد . 

3-2 قواعد عام در فهم و تدبر در احادیث
مهم ترین قواعد عمومي در فهم حدیث عبارتند از:

ــم  ــت به ســوي فه ــاز حرک ــان از انتســاب: پیش نی 1- اطمین
حدیــث، آگاهــي از صحــت انتســاب حدیــث و درســتي متــن 
ــث  ــم حدی ــان کــرد کــه عل ــوان این طــور بی آن اســت .می ت
ــث  ــازی احادی ــناخت و جداس ــال ش ــال، به دنب ــم رج و عل

ــد. ــار از یکدیگرن ــر و بی اعتب معتب
ــاي  ــث به معن ــه الحدی ــي: فق ــن اصل ــت آوردن مت 2- به دس
فهــم عمیــق گفتــار و رفتــار معصــوم)ع( مي باشــد. در 
ــا  ــده و ب ــه ش ــت پرداخت ــن روای ــه بررســي مت ــم ب ــن عل ای
ــث و  ــد حدی ــم و نق ــي فه ــیوه هاي منطق ــري از ش بهره گی
نیــز قواعــد گوناگــون، در پــي درک مقصــود اصلــي صاحــب  

ســخن اســت. 
3- فهــم مفــردات: پــس از اطمینــان یافتــن از متــن حدیــث 
ــه  ــت ب ــتین گام حرک ــاي آن نخس ــک واژه ه ــک ی ــم ی فه
ســوي فهــم حدیــث اســت در ایــن میــان فــن صــرف بــه کار 
مي آیــد، زیــرا ســاختار زبــان عربــي ســاختاري صرفــي اســت 
ــاده  ــر اســاس م ــز ب ــت نی ــب لغ ــي. بیشــتر کت ــه ترکیب و ن
کلمــات تنظیــم گشــته اســت و مراجعــه به آن هــا متوقــف بــر 
شــناخت حــروف اصلــي هــر واژه اســت. همچنیــن شــناخت 
ــي از  ــروی آگاه ــث در گ ــي احادی ــي برخ ــاي ادب زیبایي ه
چگونگــي اشــتقاق و ســاخت هیات هــاي گوناگــون کلمــات 
ــم در  ــوعه نفره النعی ــه و موس ــاب میزان الحکم ــت. در کت اس
ــث  ــان حدی ــا از زب ــي واژه ه ــیر برخ ــا، تفس ــي عنوان ه برخ

بیــان شــده اســت. 
4- فهــم ترکیبــات: پــس از فهــم واژه هــا، فهــم ترکیــب آن هــا 
ــش  ــات و نق ــون کلم ــاي گوناگ ــود. ترکیب ه ــرح می ش مط

اساســي اعــراب در ســاختار زبــان عربــي ضــرورت توجــه بــه 
دانــش نحــو و ترکیــب حدیــث را بــر مي نمایــد. معنــاي ایــن 
ــردات  ــوع مف ــل مجم ــزرگ حاص ــک و ب ــاي کوچ ترکیب ه
ــر  ــوارد فهــم آنهــا متوقــف ب آن هــا نیســت و در بســیاري م
شــنیدن از زبــان دانــان عــرب اســت. اصطالحــات بــه دو گونه 
کلــي عمومــي و تخصصــي تقســیم مي شــوند و بــراي فهــم 
بســیاري از اصطالحــات عرفــي و عمومــي مي تــوان از کتــب 
لغــت ســود جســت. امــا اصطالحــات تخصصــي تنهــا از راه 
ــي  ــي و تخصص ــان علم ــا زب ــنایي ب ــاي ژرف و آش کاوش ه

ــد  ــل مي ای حاص
بــا  قرینه هــا: گوینــده ســخن مي توانــد  5- گــردآوري 
ــا منفصــل معنــاي ابتدایــي  ــزودن قرینه هــاي متصــل و ی اف
ســخن خــود را دگرگــون و یــا گســتره آن را محــدود کنــد. 
متکلــم حتــي ایــن حــق را دارد کــه گاه بــه ســبب پیشــامد و 
خطــري بــا ابهــام ســخن بگویــد و ســپس بــا ســخن دیگــري 
ــت  ــده جه ــن پدی ــازد. ای ــار س ــن و گاه بي اعتب آن را روش
زیســتن امامــان معصــوم مــا )ع( در وضعیت هــا و زمانه هــاي 
ــف  ــب مختل ــري و مذه ــطح فک ــو و س ــون از یک س گوناگ
مخاطبــان از ســوي دیگــر شــایع اســت. درعلــم اصــول فقــه 
بحــث تقیــه و »تاخیــر البیــان عــن وقــت الحاجــه« ناظــر بــه 
ــدي  ــاي بع ــود قرینه ه ــال وج ــت. احتم ــئله اس ــن مس همی
ــث  ــود از حدی ــه خ ــم اولی ــه فه ــه ب ــود ک ــب مي ش موج
اعتمــاد نکنیــم و تنهــا پــس از کاوش و فحــص از قرینه هایــي 
ماننــد مخصص هــا مقید هــا و ناســخ ها بــه فهــم اولیــه 

خــود از حدیــث اعتبــار بخشــیم. 
ــي  ــاي منفصــل کالم ــث: قرینه ه ــواده حدی 6- تشــکیل خان
ــار  کــه بیشــتر احادیــث و نقل هــاي مرتبــط هســتند در کن
ــکیل  ــث را تش ــواده حدی ــک خان ــي ی ــورد بررس ــث م حدی
مي دهنــد. میــان ایــن احادیــث هم خانــواده رابطه هــاي 
ــرار  ــل برق ــد، نســخ و تقاب ــد تخصیــص، تقیی متعــددي مانن
ــک  ــابه و به ی ــون و مش ــم مضم ــاًل ه ــز کام ــت. گاه نی اس
ــث و فهــم نســبت هاي  ــن احادی ــن ای ــد. یافت موضــوع ناظرن
آن هــا بــا همدیگــر بــه فهــم مقصــود اصلــي حدیــث کمــک  

مي کنــد. 
7- بهره گیري از دســتاوردهاي بشــري: دانشــمندان بســیاري 
از احادیــث ســود جســته و بــه فهــم ژرفــاي برخــي از آن هــا 
نایــل آمده انــد. آنــان در پــي حــل مشــکل ها و پرســش هاي 
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ــا  ــز از آنه ــرده و پاســخ هایي نغ ــو ک ــث گفتگ ــا حدی خــود ب
ــث  ــن رو مطالعــه تحقیقــات پیرامــون حدی ــد. از ای برگرفته ان
ــش هاي  ــد. پرس ــنا مي کن ــه آن آش ــي نهفت ــا معان ــا را ب م
بشــر از حدیــث مــا را در پــي جویــي مقصــود اصلــي گوینــده 
ــه  ــث را نســبت ب ــد حدی ــي و تایی ــد و همراه ــاري مي ده ی

دســتاوردهاي علمــي و قطعــي بشــر بــه ارمغــان مــي آورد. 

8- زدودن موانــع فهــم: ذهــن بشــر همچنــان کــه می توانــد 
را درک کنــد، می توانــد خــود  عمیق تریــن موضوعــات 
ــس  ــه نف ــب و تزکی ــم بشــر باشــد. تهذی ــرای فه ــی ب حجاب

ــت. ــوی اس ــاب معن ــن حج ــع ای ــرای رف ــی ب راه

جدول1. قواعد کلي در استنباط از قرآن و حدیث 
 قواعد کلی در استنباط حدیثی قواعد کلی در استنباط قرآنی ردیف

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 آگاهی از زبان قرآن
 نزولتوجه به مفاهیم مفردات قرآن در عصر 

 قاعده محکم و متشابه
 قاعده ناسخ و منسوخ

 قاعده مطلق و مقید عام و خاص
 توجه به قواعد ادبیات عرب

 در نظر گرفتن قرائن
 قاعده وجوه و نظایر

 اطمینان از انتساب
 به دست آوردن متن اصلی

 فهم مفردات
 فهم ترکیبات

 ها آوري قرینه گرد
 تشکیل خانواده حدیث

 دستاوردهاي بشريگیري از  بهره
 زدودن موانع فهم

 

4  ریشه های اسالمی استاندارد 
ــن  ــت در ای ــام خلق ــراري نظ ــراي برق ــان ب ــده جه آفرینن
ــراي هــر چیــزي حــدي، مقــداري و معیــار  ــم هســتي ب عال
ــط و  ــراري رواب ــراي برق ــت و ب ــرده  اس ــرر ک ــدازه اي مق و ان
مشــي انســان ها بــا هــم و حتــي رابطــه انســان ها بــا خالــق 
ــت و  ــا، تبعی ــي آن ه ــالمتي و نیکبخت ــن س ــش و تأمی خوی
اطاعــت از حــدود و نظامــات الهــي، کتاب آســماني )قــرآن( و 
راهنمایــان و پیامبرانــی معصــوم را کــه ســیره آنــان مشــحون 
از قواعــد و قوانیــن زندگــي اســت، فرســتاده که در آن اشــارات 
ــي  ــد زندگ ــم و قواع ــدود نظ ــدازه، ح ــدر، ان ــه  ق ــادي ب زی
خــوب شــده اســت. اســتاندارد پدیــده اي تــازه و امــري بدیــع 
ــوم  ــه مفه ــت، بلک ــري نیس ــن بش ــاخته ذه ــور و س و نوظه
ــته و دارد و  ــود داش ــتي وج ــم هس ــام عال ــیع آن در تم وس
انســان تنهــا بــا درک و اقتبــاس از عالــم طبیعــت و پیــروي 
از خالــق خــود درصــدد پیــاده کــردن و اســتقرار آن در ســایر 
وجــود و شــؤون زندگــي خــود از جملــه در زمینــه تولیــدات، 
ــم  ــي را در عال ــل نوین ــده و فص ــات برآم ــات و خدم مصنوع
ــام  صنعــت، تولیــد و تجــارت گشــوده کــه آن را اســتاندارد ن
نهــاده اســت. در فرهنــگ دینــي جامعــه و در قانــون اساســي 
ــه امــور حاکمیتــي و وظایــف حکومتــي از  چندیــن مــورد ب
لحــاظ تأمیــن ایمنــي و ســالمت مــردم تأکیــد شــده اســت. 

از جملــه ایــن مــوارد عبارتنــد از:
الــف(  در صــدر اســالم در حکومــت اســالمي تشــکیالتي بنــام 
امــور حســبیه در رابطــه بــا کنتــرل کیفیــت مایحتــاج و ارزاق 
مــردم تعبیــه شــده بــود کــه فــردي بنــام محتســب کل بــا 

ــد.  ــد نفــر در آن جــا فعالیــت مي کردن چن
ب(  حضــرت علــي )ع( در زمــان خــود جهــت نظــارت بــر امور 
ــک  ــد و از نزدی ــه مي کردن ــه مراجع ــازار کوف ــه ب ــبیه ب حس
ــت  ــه وضعی ــوارد از جمل ــایر م ــن و س ــدم، روغ ــت گن کیفی

ــد.  ــارت مي فرمودن ــال( را نظ ــا )مکی ــا و پیمانه ه ترازوه
ــدازه ،  ــدر ، ان ــه ق ــدد ب ــات متع ــم در آی ــرآن کری پ( در ق
میــزان ، مکیــال ، قســط و احســن عمــل اشــاره شــده اســت. 
ت( دربــاره کم فروشــي و کاالي بي کیفیــت در آیــه 85 
ــال و  ــوا المکی ــوم اوف ــا ق ــت : “و ی ــده  اس ــود آم ــوره ه س
ــوا  ــیاءهم و التعث ــاس اش ــوا الن ــط و التبخس ــزان بالقس المی
فــي االرض مفســدین “ )اي قــوم مــن پیمانــه و تــرازو را بــه 
ــه مــردم  انصــاف و عدالــت تمــام و کمــال انجــام دهیــد و ب
ــد(.  ــه و فســاد نکنی ــن فتن ــد و در زمی ــم فروشــي نکنی ک

ث( رســول خــدا صلــي اهلل علیــه و آلــه و ســلم کــه رفتــار و 
گفتــارش بــراي جهانیــان الگــو بــه شــمار مــي رود در اهمیت 
ــب  ــي یح ــد: “إّن اهلل تعال ــتاندارد مي فرمای ــت و اس کار درس
ــي  ــا خــداي تعال ــه” )همان ــاًل أن یتقن ــم عم اذا عمــل احدک
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ــام  ــي را انج ــما عمل ــي از ش ــرگاه یک ــي دارد ه ــت م دوس
ــد(. ــام ده ــت انج ــم و درس ــل را منظ ــد آن عم مي ده

ج( حضــرت امــام صــادق )ع( فرموده انــد: )مــا مــن شــي اال و 
لــه حــد ( چیــزي در جهــان نیســت جــز آن کــه حــد و انــدازه 

ــر آن مقرر اســت. اي ب
ــتنباط  ــر را اس ــای زی ــوان گزاره ه ــی می ت ــای دین از آموزه ه

: د کر
در جامعــه ی اســالمی شایســته نیســت کم فروشــي و تولیــد 

کاالي غیراســتاندارد وجــود داشــته باشــد. 
در جامعــه موحــد هــر کاري بایــد در عالي تریــن ســطح 

ــود .  ــام ش انج
ــد حقــوق مــردم و مصرف کننــدگان  در جامعــه اســالمی بای

رعایــت شــود.
در جامعــه اســالمی رضایــت مشــتریان و در رأس آن رضایــت 

خداونــد متعــال بایــد درنظــر گرفتــه شــود. 
اقتصاد  سیاست های  در  استاندارد  جایگاه   5

مقاومتی
ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــر فرزان ــخ 1392/11/29 رهب در تاری
ایــران ، سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی را ابــالغ 

ــت :  ــده اس ــور آم ــه مذک ــن ابالغی ــد .در مت کردن
ــی  ــی و علم ــادی بوم ــوی اقتص ــر از الگ ــالمی اگ ــران اس “ای
ــاد  ــان اقتص ــه هم ــالمی ک ــی اس ــگ انقالب ــده از فرهن برآم
ــر همــه مشــکالت  مقاومتــی اســت، پیــروی کنــد نه تنهــا ب
ــا تحمیــل یــک  اقتصــادی فائــق می آیــد و دشــمن را کــه ب
ــزرگ  ــت ب ــن مل ــر ای ــار در براب ــام عی ــادی تم ــگ اقتص جن
صــف آرایــی کــرده ، بــه شکســت و عقــب نشــینی وا 
مــی دارد، بلکــه خواهــد توانســت در جهانــی کــه مخاطــرات 
ــی هــای ناشــی از تحــوالت خــارج از اختیارمــا  و بی اطمینان
ماننــد بحران هــای مالــی، اقتصــادی، سیاســی و ... درآن رو بــه 
ــه  ــتاوردهای کشــور در زمین ــظ دس ــا حف ــش اســت، ب افزای
هــای مختلــف و تــداوم پیشــرفت و تحقــق آرمان هــا و 
اصــول قانــون اساســی و ســند چشــم انــداز 20 ســاله، 
اقتصــاد متکــی بــر دانــش و فنــاوری ،عدالــت بنیــان ،درون 
گــرا ،بــرون گــرا ،پویــا و پیشــرو را محقــق ســازد و الگویــی 
الهــام بخــش از نظــام اقتصــادی اســالم عینیــت بخشــید”.

ایــن سیاســت ها در 24 محــور کلــی و باهــدف تامیــن رشــد 
پویــا و بهبــود شــاخص های مقاومــت اقتصــادی و دســتیابی 

بــه اهــداف ســند چشــم انداز 20 ســاله بــا رویکــردی 
جهــادی، انعطاف پذیــر، فرصــت ســاز، مولــد، درون زا، پیشــرو 

و برون گــرا تدویــن شــده اند. 
ــت از  ــارت اس ــا عب ــمند و راه گش ــند ارزش ــن س ــد 24 ای بن
ــوالت  ــه ی محص ــرای کلی ــتاندارد ب ــش اس ــش پوش : افزای

ــج آن . ــی وتروی داخل
اختصــاص یــک بنــد از 24 بنــد راهبــردی توســعه اقتصــادی 
ــودن آن  ــذار ب ــان از اثرگ ــتاندارد، نش ــه اس ــه مقول ــور ب کش
دارد. درج ایــن راهبــرد در ســند اساســی کشــور، مســئولیت 
متولیــان حــوزه اســتاندارد را مضاعــف کــرده اســت. درســال 
95، انتخــاب هوشــمندانه شــعار ســال تحــت عنــوان اقتصــاد 
ــان از  ــه متولی ــدار ب ــن هش ــل ضم ــدام و عم ــی، اق مقاومت
ــخ 92/11/29  ــم کاری در اجــرای ســند ابالغ شــده در تاری ک
نشــان دهنده لــزوم توجــه به ایــن اصــول و تاکیــد بــر 
راه گشــا بــودن آن هــا در عرصــه ی پیچیــده  فضاهــای حاکــم 
 بــر جامعــه در ابعــاد مختلــف سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی 

و... است.
موضــوع  بــر  تمرکــز  بــا  تحقیــق  ایــن  در  ایــن رو  از  
استانداردســازی، ایــن حــوزه از منظــر اســالمی مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه و تــالش شــده اســت تــا الگویــی بــرای 
ــد توجــه  ــردد. بای ــه گ استانداردســازی از منظــر اســالم ارائ
ــوی  ــات الگ ــور اصطالح ــند مذک ــه س ــه در ابالغی ــرد ک ک
ــی و  ــگ انقالب ــده از فرهن ــی و برآم ــی و علم ــادی بوم اقتص
اســالمی نشــان می دهــد کــه هــر راهبــرد ذکــر شــده در ایــن 
ــرا  ــازی و اج ــر کپی س ــوان از کشــورهای دیگ ــند را نمی ت س
ــر منظــری از استانداردســازی  ــن تحقیــق ب ــذا در ای کــرد. ل
تاکیــد شــده کــه بایــد ابعــاد فرهنگــی، اقتصــادی و دینــی 

ــردد. ــاظ گ ــه در آن لح جامع
از  استانداردسازی  تبیین  و  مفهوم پردازی   6

منظر اسالم در سیره معصومین )ع(
6-1 استاندارد به مثابه اتخاذ وسیله درست در راه 

رسیدن به هدف 
میــان هــدف و وســیله ســنخیتي تمــام وجــود دارد و 
ــت  ــي دس ــزاري غیراله ــا اب ــي ب ــد اله ــه مقاص ــوان ب نمي ت
ــرد؛  ــذر باطــل، حــق درو ک ــا کاشــتن ب ــوان ب ــت، نمي ت یاف
ــود.  ــا ش ــت برپ ــتم، عدال ــیله ی س ــت به وس ــن نیس و ممک
نقــل شــده اســت کــه چهــل ســال پیــش از بعثــت رســول 
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خــدا)ص( در خانــة کعبــه ســنگي یافتنــد کــه در آن نوشــته 
ــود:   شــده ب

»مــن یــزرع خیــرا یحصــد غبطــه، و مــن یــزرع شــراَ یحصــد 
ندامــة، تعلمون الســیئات و تجزون الحســنات؟ أجــل، کمــا ال 
یجتنــي مــن الشــوک العنــب« )ابــن هشــام، ج 1، ص 213( 
ــه  ــدرود، و هر ک ــي ب ــه خرم ــر آین ــکارد ه ــي ب ــه نیک هر ک
ــدرود، اعمــال زشــت انجــام  ــدي کارد هــر آینــه ندامــت ب ب
مي دهیــد و پــاداش نیــک مي خواهیــد؟ آري، هرگــز از 

درخــت خــار، انگــور نچیننــد.
ــذ  ــت متخ ــا کن ــد: »و م ــتا مي فرمای ــن راس ــد درای خداون
ــز  ــن هرگ ــه 51( و م ــف، آی ــوره که ــداَ« )س ــن عض المضلی

گمراه کننــدگان را یــار و مــدد کار نگرفتــم. 
ــي  ــت و نف ــد اس ــخن از خداون ــوق س ــه ی ف ــه در آی گرچ
ــاز  ــد نی ــوالً خداون ــم اص ــان و مي دانی ــن از گمراه یاري گرفت
بــه معیــن و یــاور و کمــک کار نــدارد تــا چه رســد بــه این کــه 
از گمراهــان باشــد یــا نباشــد؛ امــا ایــن درســي اســت بــراي 
همــه ی طالبــان حــق و حقیقــت کــه در رســیدن به اهــداف 
ــاور  ــتیار و ی ــّل را دس ــراد مض ــت و اف ــزار نادرس ــي، اب متعال
ــیرازي، ج 2، ص 467( در  ــکارم ش ــد. )م ــرار ندهن ــود ق خ
ــیله و  ــتخدام وس ــت اس ــي درکیفی ــه روایات ــن آی ــل ای ذی
ــن  ــدل، به همی ــق و ع ــوایان ح ــتدالل پیش ــهاد و اس استش
آیــه در عــدم به کارگرفتــن وســایل و ابــزار و نیروهــاي 
نادرســت بــراي اهــداف درســت وارد شــده کــه بــدان اشــاره 
خواهــد شــد. خداونــد در قــرآن کریــم توصیــه کــرده اســت 
ــه مقصــد از روش مناســب و درســت  ــراي رســیدن ب ــه ب ک

ــوید.  ــش وارد ش ــر کار از راه ــد و در ه ــره گیری به
»و لیــس البــّر بــأن تأتُــوا البیــوت مــن ظهورهــا ولکــن البــّر 
ــم  ــوا اهلل لعلّک ــا و اتّق ــن أبوابه ــوت م ــوا البی ــي و اُت ــن اتق م
ــوکاري آن نیســت  ــه 189( نیک ــره، آی تفلحــون« )ســوره بق
کــه از پشــت خانه هــا درآییــد، بلکــه نیکویــي آن اســت کــه 
متقــي باشــید و بــه هــر کار از راه آن وارد شــوید و تقوا پیشــه 
ــه از  ــن آی ــاي ای ــاره ی معن ســازید کــه رســتگار شــوید. درب

»جابــر« از امــام باقــر)ع( روایــت شــده اســت کــه فرمــود: 
ــور کان«.  ــا، أّي األم ــن وجهه ــور م ــي األم ــي أن یات »یعن
ــا،  ــه در کاره ــت ک ــراد آن اس ــي، ج 1، ص 284( م )طبرس
هر چــه باشــد، از راه آن وارد شــوید. آن کــه بــه کیفیــت 
اســتخدام وســیله معتقــد اســت، در هــرکار راه حــق و 

ــد  ــه مقص ــیدن ب ــراي رس ــز ب ــد و هرگ ــت را مي جوی درس
حــق بــه باطــل و وســیله نادرســت چنــگ نمي زنــد و 
ــا  ــود: »إن ــه فرم ــد ک ــت کرده ان ــز روای ــد5 و نی ــه نمي کن تکی
النســتعین بالمشــرکین علي المشــرکین«. )النجــاري، 1407، 
ــا مشــرکان از مشــرکان  ــه ب ــراي مقابل ــا ب ج 3، ص 209( م
یــاري نمي گیریــم. ایــن درســي اســت اساســي بــراي همــه 
ــش  ــد خوی ــبرد مقاص ــداف و پیش ــتیابي به اه ــراي دس ــا ب ت
ــزاري را به یــاري نگیرنــد. رســول خــدا)ص(  هــر وســیله و اب
ــد  ــدول ش ــت ع ــق و حقیق ــرکان از ح ــر مش ــز در براب هرگ
ــا  ــود: این ه ــد. فرم ــش مي آمدن ــاد پی ــگ و فری ــا بان ــه ب ک
ــس  ــّي«. پ ــن اُب ــودي »اب ــان یه ــد: هم پیمان ــد؟ گفتن کي ان
رســول خــدا )ص( فرمــود: »الیســتنصر بأهــل الّشــرک علــي 
أهــل الّشــرک« )الواقــدي، 1409، ج1، ص 215( از مشــرکان 
ــه  ــود. ب ــته نمي ش ــاري خواس ــرکان ی ــا مش ــه ب ــراي مقابل ب
روایــت »ابــن ســعد« فرمــود: »التســتنصروا بأهــل الّشــرک 
ــن ســعد، 1405، ج 2، ص 39( در  علــي أهــل الّشــرک« )اب

ــد. ــاري نخواهی ــا مشــرکان از مشــرکان ی ــگ ب جن
برتریــن نمونــه ی تربیــت یافتــه مدرســه ی پیامبــر)ص( 
ــي)ع( درســت به همــان راهــي رفــت کــه رســول  یعنــي عل
خــدا)ص( رفتــه بــود. شــیخ طوســي به اســناد خــود از 
»جبلــه بــن ســحیم« از پــدرش نقــل کــرده اســت کــه پس از 
بیعــت مــردم بــا امیرمؤمنــان علــي ابــن ابــي طالــب)ع( بــه 
حضــرت خبــر دادنــد کــه معاویــه از بیعــت خــودداري کــرده 
و گفتــه اســت اگــر علــي حکومــت مــرا در شــام بــا آن چــه 
عثمــان مــرا بــر آن حاکــم کــرده بــود بپذیــرد و تأییــد کنــد، 
بــا او بیعــت خواهــم کــرد. پــس »مغیــره بــن شــعبه« نــزد 
امــام آمــد و گفــت معاویــه کسي اســت کــه شــما او را خــوب 
ــام و  ــم ش ــما او را حاک ــش از ش ــان پی ــید و عثم مي شناس
والــي آن نواحــي قــرار داده بــود، صــالح شــما در ایــن اســت 
کــه بگذاریــد معاویــه والــي بمانــد تــا اوضــاع اســتوار شــود 
ــه راه شــد او را  ــا بگیــرد. وقتــي اوضــاع ب و حکومــت شــما پ
عــزل کنیــد. امــام)ع( فرمــود: آیــا تــو تضمیــن مي کنــي کــه 
ــت مي کنــي کــه  ــو ضمان ــم؟ ت ــده بمان ــا آن وقــت زن مــن ت
در فاصلــه حاکــم کــردن او تــا خلعــش زنــده باشــم، ســپس 
ــود:  ــرت فرم ــر. حض ــت: خی ــم؟ گف ــارش کن ــم برکن بتوان
ــي  ــه اوحت ــت ک ــي نیس ــد و راض ــزرگ نمي خواه ــداي ب خ
یــک شــب ظلمانــي بــر دو مســلمان حاکــم باشــد؛ خداونــد 
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ــي  ــب او را وال ــک ش ــي ی ــه حت ــد ک ــازه نمي ده ــن اج به  م
مســلمانان گردانــم. ســپس ایــن آیــه را تــالوت کــرد: »و مــا 
ــن  ــه 56( و م ــف، آی ــداً« )که ــن عض ــذ المضلی ــت متخ کن
هرگــز گمراه کننــدگان را یــار و مــددکار نگرفتم.)ابــن ســعد، 

1405، ج 5، ص 315(
انتخــاب راه کار و روش مناســب، خــود راه گشــاي مشــکالت 
ــزش  ــا از لغ ــات و برنامه ه ــظ اقدام ــیله ی حف ــن وس و بهتری
اســت. چنان کــه در خبــري از حضــرت رضــا)ع( آمــده اســت: 
»مــن طلــب االمــر مــن وجهــه لــم یــزل، فــإن زّل لــم تخذله 
الحیلــه«. )مجلســي، 1403، ج171 ص 34( هر کــه از راه 
ــد؛ و چــون بلغــزد،  ــد، لغــزش نیاب خــود درصــدد کاري برآی
در چــاره کار نمانــد. امــا آنــان کــه در تصمیم گیري هــا 
راه هــا و روش هــاي مناســب را نمي یابنــد، ســرمایه هاي 
ــناخته  ــاي ناش ــم راه ه ــچ و خ ــادي را در پی ــاني و اقتص انس
ــد. از  ــي نمي برن ــت نصیب ــز ندام ــد و ج ــدر مي دهن ــه ه ب
ــم  ــن ل ــود : »م ــه فرم ــت ک ــده اس ــواد)ع( وارد ش ــام ج ام
ــاي  ــه راه ه ــان( هر ک ــه المصــادر« )هم ــوارد أعیت ــرف الم یع
ــز و  ــروج او را عاج ــاي خ ــد، راه ه ــب[ ورود را نشناس ]مناس

ــوان ســازد.  نات
منضبط  و  درست  کار  مثابه  به  استاندارد   2-6

)کارآیی(
ــاي آن  ــر و برخورده ــوال پیامب ــان در اح ــه سیره نویس آن چ
ــتاده  ــه آن فرس ــت ک ــن اس ــي از ای ــته اند حاک ــرت نوش حض
ــي  ــود و مدیریت ــدي ب ــط و ج ــور منضب ــه ام ــق، در هم ح
ــي  ــد غزال ــت. ابوحام ــت داش ــاط و جدی ــر انضب ــي ب مبتن
دربــاره ی آن حضــرت آورده اســت: »فــان وعــظ، وعــظ بجــد 
و ان غضــب- و لیــس یغضــب اال هلل- لــم یقــم لغضبــه شــيء 
ــر  ــه االم ــزل ب ــا و کان اذا ن ــوره کله ــي ام ــک کان ف و کذل
ا مــن الحــول و قــّوه و اســتنزل  فــّوض االمــر الــي اهلل و تبــّرّ
نصیحــت  و  درموعظــه  ج 2، ص 339(  الهدي«.)غزالــي، 
ــراي خــدا خشــم  ــود و هنــگام خشــم ـ کــه جــز ب جــدي ب
ــت خشــم آن حضــرت را  ــاب مقاوم ــزي ت ــت ـ چی نمي گرف
نداشــت. خالصــه درتمــام کارهایــش جــدي بــود و چــون بــه 
ــار مي شــد، امــور خویــش را به خــدا واگــذار  مصیبتــي گرفت
ــت مي جســت و از  ــدرت خویــش برائ مي کــرد واز حــول و ق
خــدا راه چــاره طلــب مي کــرد. رســول خــدا)ص( چنــان در 
ــالف  ــل ات ــه اه ــچ وج ــه به هی ــود ک ــور جــدي ب ــه ی ام هم

ــد  ــه مقص ــه او را ب ــرکاري را ک ــود و ه ــي نب ــت و پرگوی وق
ــت حســن  ــه در روای ــود. چنان ک ــرده ب ــرک ک ــاند ت نمی رس
ــاره ی  ــي)ع( درب ــه و عل ــي هال ــن اب ــد ب ــین)ع( از هن و حس
ــم  آن حضــرت آمــده اســت: »کان رســول اهلل)ص(.... ال یتکلّ
ــاز  ــگام نی ــز به هن ــدا)ص( ج ــول خ ــة« )رس ــر حاج ــي غی ف
ســخن نمي گفــت(، »یحــزن لســانه ااّل فیمــا یعنیــه« )زبــان 
خــود را از ســخنان بــي مــورد بــاز مي داشــت، و تنهــا به جــا 
ــا  ــار و مّم ــن اإلکث ــرک نفســه م ــد ت ــت(، »ق ســخن مي گف
الیعنیــه« )خــود را از پــر حرفــي و گفتــن مطالــب بي فایــده 
دور مي داشــت(، »و الیتکلّــم ااّل فیمــا رجــا ثوابــه«. )و 
ــواب در آن  ــد ث ــه امی ــي ک ــر درجای ــت، مگ ــخن نمي گف س
داشــت(. )ابــن ســعد، 1405، ج 1، ص 422( جدیــت آن 
ــود کــه چــون کاري را آغــاز مي کــرد،  ــه ای ب حضــرت به گون
ــعید  ــود از س ــناد خ ــه اس ــعد ب ــرد. ابن س ــان مي ب آن را به پای
ــاره آورده اســت: »کان النبــّي)ص( إذا عمــل  مقبــري در این ب
ــّرة«  ــه م ــّرة و یدع ــه م ــل ب ــه یعم ــم یکّون ــه و ل ــال أثبت عم
)ابــن ســعد، 1405، ج1، ص 379( پیامبــر)ص( چــون کاري 
ــود  ــان نب ــاند و چن ــام مي رس ــرد آن را به انج ــروع مي ک را ش
کــه قســمتي از آن را انجــام دهــد و قســمتي را بگــذارد. آن 
حضــرت هــر کاري را اســتوار انجــام مــي داد و این گونــه نبــود 
ــد و  ــه نده ــر ادام ــد و دیگ ــام ده ــي از کار را انج ــه بخش ک
ــل انجــام دادن  ــر کام به انجــام نرســاند. رســول خــدا)ص( ب
ــي  ــن منطــق عمل ــر همی ــیار داشــت و ب ــد بس ــا تأکی کاره
ــاذ  ــن مع ــعد ب ــن س ــتان تدفی ــرد. داس ــور را اداره مي ک ام
نمونــه ای در خــور توجــه بســیار اســت. عبداهلل بن ســنان 
ــزد  ــت: ن ــه گف ــت ک ــرده اس ــت ک ــادق)ع( روای ــام ص از ام
پیامبــر آمدنــد و گفتنــد ســعد بــن معــاذ درگذشــته اســت. 
رســول خــدا)ص( برخاســت و اصحــاب نیــز همــراه حضــرت 
ــن  ــویند. در ای ــعد را بش ــا س ــود ت ــرت فرم ــتند. حض برخاس
ــود. چــون ســعد را  ــه چارچــوب در تکیــه کــرده ب هنــگام ب
ــر تابــوت  ــد و کفــن پوشــانیدند و ب شســتند و حنــوط کردن
نهادنــد، رســول خــدا)ص( پــاي برهنــه و بــی ردا در پــي آن به 
راه افتــاد و گاه طــرف راســت تابــوت و گاه طــرف چــپ آن را 
ــا بــه قبرســتان رســیدند. پــس از کنــدن قبــر،  مي گرفــت ت
رســول خــدا)ص( خــود داخــل قبــر شــد و لحــد وي را چیــد 
ــنگ  ــود: »س ــته مي فرم ــرد و پیوس ــم ک ــا گل محک و آن را ب
بدهیــد، گل بدهیــد« و به وســیله آن میــان خشــت ها را 
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محکــم مي کــرد. چــون از کار محکــم ســاختن لحدهــا فــارغ 
شــد و بــر آن خــاک ریخــت و گــور را پــر کــرد فرمــود: »إنـّـی 
ــه ســیبلي و یصــل البلــي إلیــه و لکــّن اهلل یحــّب  ــم أنّ ألعل
عبــداَ إذا عمــل عمــال أحکمــه.« )صــدوق، 1400، ص 314( 
ــد و  ــد ش ــوده خواه ــر فرس ــن قب ــم که ای ــک مي دان ــن نی م
دســتخوش پوســیدگي خواهدگردیــد ولــي خداونــد بنــده ای 
را دوســت دارد کــه چــون کاري را انجــام مي دهــد، آن را 

محکــم واســتوار کنــد. 
و نیــز از امــام صــادق)ع( در حدیثــي آمــده اســت کــه چــون 
ابراهیــم فرزنــد رســول خــدا)ص( فــوت کــرد، پــس از دفن او 
پیامبــر متوجــه شــد کــه در قبــر شــکافي وجــود دارد، پس با 

دســت خــود آن را پــر و محکــم کــرد، آن گاه فرمــود: 
»إذا عمــل أحدکــم عمــاَل فلیتقــن« )کلینــي، 1388 ق، ج 3، 
ــد  ــام مي دهی ــون کاري را انج ــما چ ــک از ش ص 263( هر ی
ــي  ــا درعبارت ــن معن ــد. ای ــد محکــم و اســتوار انجــام ده بای
گوناگــون هر چنــد اســناد برخــي از آن هــا ضعیــف اســت وارد 
ــي یحــّب مــن العامــل إذا عمــل  شــده اســت : »إّنّ اهلل تعال
أن یحســن« )هنــدي، 1409، ج 3، ص 907( خــداي متعــال 
دوســت دارد کــه چــون کســي کاري را انجــام مي دهــد، آن 
ــا ایــن عبــارت کــه »إن اهلل  ــه نیکویــي انجــام دهــد و ی را ب
ــه« خــداي  ــم عمــال أن یتقن ــي یحــّب إذا عمــل أحدک تعال
متعــال دوســت دارد کــه چــون یکــي از شــما کاري را انجــام 

ــان( ــتوار دارد. )هم ــم و اس ــد، آن را محک مي ده
ــام  ــتوار انج ــت و اس ــور درس ــه ام ــت دارد ک ــد دوس خداون
ــه  ــرد و در هم ــورت گی ــتحکام ص ــا اس ــر کاري ب ــود و ه ش
امــور محکــم کاري رعایــت شــود. ایــن امــر جــز بــا روحیه اي 
ــدا)ص(  ــول خ ــود و رس ــل نمي ش ــط حاص ــدي و منضب ج
ــندید  ــرت نمي پس ــود. آن حض ــن ب ــور چنی ــه ی ام در هم
ــلمانان  ــه مس ــود و از این ک ــه ش ــري گرفت ــه کاري سرس ک

ــود. ــزار ب ــد، بی ــاز کنن ــا را از ســر ب ــد کاره بخواهن
7  الگوی استاندارد در سیره معصومین )ع(

در منطــق عملــي رســول خــدا )ص( و اوصیــاي آن حضــرت 
ــت. مهــم آن  ــر کمی ــه ب ــت اعمــال اســت ن ــر کیفی اصــل ب
اســت کــه تصمیم هــا بــه »عمــل ایمانــي« منجــر شــود کــه 
ــام  ــح« تم ــل صال ــري و »عم ــت نظ ــت حکم ــان« غای »ایم
حکمــت عملــي اســت؛ و هــر کــه بــه حکمــت دســت یابــد 
به راســتي بــه نیکي هــاي بســیار دســت یافتــه اســت.6 آن کــه 

ــه  اهــل حکمــت اســت تصمیم هــا و عملکردهایــش حکیمان
ــدان  ــد ب ــه خداون ــت ک ــي اس ــل ایمان ــد عم ــت؛ و واج اس
ــر و  ــي اســت عمــل بیش ت ــده اســت و آن چــه ماندن فراخوان

ــت.  ــر و کیفیت هاس ــل بهت ــه عم ــت، بلک ــا نیس کمیت ه
»إّن الذیــن آمنــوا و عملــوا الصالحــات، إنـّـا النضیــع أجــر مــن 
أحســن عمــاًل« )ســوره کهــف، آیــه 30( )همانــا کســاني که 
ــا  ــد، م ــک و شایســته کردن ــاي نی ــد و کاره ــان آورده ان ایم

مــزد کســي را کــه کار نیکــو کــرده تبــاه نکنیــم(. 
آن چــه مطلــوب و ماندنــي اســت »کار نیکو« اســت نــه »نفس 
کار« کــه آزمایــش و ابتــال بــراي آن اســت که کیفیــت اعمال 
ــه  ــال ب ــا و اعم ــا، برنامه ه ــه ارزش تصمیم ه ــد ک ــور یاب ظه
کیفیــت آن هاســت. »الــذي خلــق المــوت و الحیــاه لیبلوکــم 
أیّکــم أحســن عمــاًل« )ســوره ملــک، آیــه 2( )اوســت کســي 
ــه  ــد ک ــما را بیازمای ــا ش ــد ت ــي را بیافری ــرگ  و  زندگ ــه م ک
ــام صــادق)ع( در  ــر اســت(. ام ــک از شــما نیکوکارت ــدام ی ک
معنــاي آیــة شــریفه »لیبلوکــم أیّکــم أحســن عمــاًل« فرمود: 
ــا  ــال. و إنم ــم عم ــن اصوبک ــال، ولک ــر عم ــي اکث ــس یعن »لی
اإلصابــه خشــیه اهلل و الّنیــة الصادقــة و الحســنة.« )کلینــي، 
1388 ق، ج2، ص 16( مقصــود، عمــل بیش تــر نیســت، 
بلکــه مقصــود عمــل درســت تر اســت. درســتي عمــل همانــا 
تــرس از خــدا و نیــت صــادق و کار نیــک اســت. در مجمــوع 
عمــل ایمانــي طبــق آیــات قــرآن منجــر بــه حیــات طیبــه 
خواهــد شــد. »مــن عمــل صالحــاً مــن ذکــر أو أنثــي و هــو 
مؤمــن فلنحیّنیــه حیــوة طّیبــة....« )ســوره نحــل، آیــه 97(

ــالم  ــر اس ــازی از منظ ــوم استانداردس ــان، مفه ــن بی ــا ای ب
ــل  ــا عم ــه ب ــات طیب ــت. حی ــه اس ــات طیب ــال حی به دنب
ــوی  ــود. الگ ــاد می ش ــان ایج ــه از ایم ــات گرفت ــح نش صال
ــالم  ــر اس ــازی از منظ ــی و استانداردس ــازی علم استانداردس
ــد در  ــت. هرچن ــده اس ــان داده ش ــکل های 2 و 3 نش در ش
هــر دو مــدل از عبارت هــای “کار صحیــح” و “روش صحیــح” 
ــق  ــن در منط ــت، لیک ــده اس ــتفاده ش ــان اس ــورت یکس بص
ــره وری  ــر به ــی ب ــح مبتن ــح و روش صحی ــی کار صحی علم
ــی در منطــق اســالمی کار  بیشــتر و ســود بیشــتر اســت ول
صحیــح و روش صحیــح بیان گــر شــرعی و غیرشــرعی بــودن 
ــن  ــه ای ــد ب ــدل بای ــیر م ــه در تفس ــد ک ــز می باش ــل نی عم

ــرد. ــه ک ــات توج ــت از اصطالح ــا در برداش تفاوت ه

6. یوتــي الحکمــة مــن یشــاء و مــن یــوت الحکمــة فقــد اوتــي خیــرا کثیــرا. )حکمــت را بــه هــر کــه خواهــد مي دهــد و هــر کــه را حکمــت دهنــد بــه راســتي او را نیکي هــاي بســیار داده انــد(. 
قــرآن، بقــره/ 269.
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8 جمع بندی و نتیجه گیری 
ضــرورت توجــه ویــژه بــه استانداردســازی را می تــوان 
از لحــاظ کــردن آن در بندهــای 24گانــه سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی ابالغــی درک کــرد. از آن جــا کــه برداشــت 
ناصحیــح و غیــر ارزشــی بــه هــر مفهومــی، می توانــد 
موجــب بــروز بدکارکردهــای آن مفهــوم شــود، در ایــن مقالــه 
استانداردســازی بــا روش شناســی تّدبــر در قــرآن و روایــات 
ــرار  ــق ق ــی و تحقی ــورد بررس ــن )ع( م ــیره معصومی در س

ــت.  گرف
بــا ایــن نــگاه، کار و فعالیــت اســتاندارد عبــارت اســت از کار 
صحیــح بــه روش صحیــح و بــا هــدف صحیــح کــه منجــر بــه 
ــه روش صحیــح  ــح ب ــه خواهــد شــد. کار صحی ــات طّیب حی
ــان  ــه ایم ــح ب ــدف صحی ــر شــد و ه ــح تعبی ــه عمــل صال ب
تعبیــر شــد کــه در مجمــوع آنچــه اســتاندارد اســت عمــل 
ایمانــی اســت. غایــت نهایــی حکمــت عملــی و نظــری، عمــل 
ــی  ــه م ــن زمین ــن در ای ــه ســیره معصومی ــی اســت ک ایمان

توانــد مستمســک خوبــی بــرای هــدف گــذاری باشــد.
ــه شــده از منظــر اســالم در  در الگــوی استانداردســازی ارای
ایــن مقالــه، مفهــوم اســتاندارد بــه دو بعــد علمــی و مکتبــی 
تقســیم بنــدی شــد. اســتاندارد از منظــر اســالم دربرگیرنــده 
ُحســن فاعلــی اعــم از انگیــزه، ایمــان و نّیــت خالــص )بســتر 
هــدف صحیــح( بــه همــراه ُحســن فعلــی اعــم از عمــل صالح 
)کار صحیــح بــه روش صحیــح( لحــاظ شــده اســت کــه بــه 
ــا آن چــه  حیــات طّیبــه منجــر خواهــد شــد. ایــن مفهــوم ب
ــه  ــورد  توج ــه م ــازی  ک ــه استانداردس ــی ب ــرد علم در رویک

جوامــع غربــی اســت تفــاوت دارد. در استانداردســازی از 
ــه روش صحیــح منجــر  منظــر علمــی، انجــام کار صحیــح ب
بــه بهــره وری باالتــر شــده و ارزش هــا تاثیــری در آن ندارنــد.

ــدم  ــته بندی ، ع ــن دس ــه در ای ــل توج ــه قاب ــن نکت مهمتری
تعمیــم پذیــری اســتانداردهای دارای مبانــی فکــری و معرفت 

شــناختی از کشــوری بــه کشــور دیگــر اســت.
زمینــه  در  کوچــک  نمونــه ای  شــده  انجــام  تحقیــق 
مساله شناســی حــوزه استانداردســازی از منظــر اســالم اســت 
ــن  ــق ای ــرای آسیب شناســی دقی ــه ای ب ــد مقدم ــه می توان ک
حــوزه، انجــام پژوهش هــای عمیق تــر، انجــام مطالعــات 
ــی  ــدگان مدع ــد و نگارن ــره باش ــالمی و غی ــی و اس تطبیق
ــه  ــع نیســتند ک ــع و مان ــه الگــوی استانداردســازی جام ارای
ــر  ــترده تر و عمیق ت ــات گس ــد تحقیق ــوع نیازمن ــن موض ای

می باشــد.
ــام  ــردازی انج ــش و مفهوم پ ــن پژوه ــی ای ــوب مفهوم چارچ
ــد در درجــه اول توجــه  شــده و الگــوی ارایــه شــده، می توان
کارشناســان و مدیــران اســتاندارد کشــور را بــه ارزش محوری 
ــرای  ایــن حــوزه جلــب نمایــد و در درجــه دوم زمینــه ای ب
ــه  ــه ب ــا توج ــازی ب ــای استانداردس ــاخص ه ــی ش بازطراح
الگوهــای دینــی باشــد. بــدون شــک، اســتانداردهای مبتنــی 
بــر مبانــی فکــری و معرفت شــناختی دارای اثرگــذاری 
بیشــتری بــوده و قابلیــت تعمیــم و بکارگیــری از کشــوری به 

کشــور دیگــر را ندارنــد.
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فــي العلــوم القــرآن، چــاپ اول، دارابــن کثیــر دمشــق، بیروت
8. الســیوطی،جال الدیــن عبــد الرحمــن بــن أبــی بکــر، جامع 

الصغیــر فــی أحادیــث البشــیر النذیــر، دارالفکــر بیروت
9. الراغــب االصفهانــي ابوالقاســم الحســین بــن محمــد 
ــط  ــق و ضب ــرآن، تحقی ــب الق ــي غری ــردات ف )1400(، المف

ــروت ــه، بی ــي دارالمعرف ــید کیالن ــد س محم
ــوم  ــي العل ــان ف ــد، البره ــن محم ــدر الدی ــی، ب 10. زرکش

ــروت ــر، بی ــاپ اول، دار الفک ــرآن، چ الق
11. فیــض االســالم، علینقــي )1330 ش( نهج البالغــه، 

ــران ــدري، ته حی
12. الفراهیــدي، ابوعبدالرحمــن الخلیــل بن احمــد )1405(، 

کتــاب العیــن، قــم موسســه دارالهجرة
13. الکلینــي، ابوجعفــر محمدبــن یعقــوب، )1388 ق(، 
الکافــي، تحقیــق علــي اکبــر غفــاري، دارالکتــب االســالمیة، 

ــران ته
ــن  ــن الحســین ب ــي ب ــن عل 14. الصــدوق، ابوجعفــر محمدب
بابویــه القمــي )1389 ق(. الخصــال، مکتبــه الصــدوق، طهران

15. الصــدوق، ابوجعفــر محمدبــن علــي بــن الحســین 
ــي  ــه االعلم ــي، موسس ــي )1400(. االمال ــه القم ــن بابوی ب

للمطبوعــات، بیــروت
16. الصــدوق، ابــن جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســین بن 
بابویــه قمــي،)1361 ه.ش(، معنــاي األخبــار، تحقیــق: علــي 
ــي، موسســه النشــر االســالمي  ــه االول ــاري، الطبع ــر غف اکب

قــم، 
17. طبرســي، امیــن االســالم ابوعلــي الفضــل بــن الحســن 
)1403( مجمــع البیــان فــي تفســیر القــرآن، مکتبــه 

ــم ــي، ق ــي النجف المرعش
18. مظفــر، عالمــه محمــد رضــا، )1382 ه.ش(، اصــول 
الفقــه فــي مباحــث االلفــاظ و المالزمــات العقلیــه و مباحــث 
ــي  ــي الزارع ــاس عل ــق: عب ــه، تحق الحجــه و االصــول العملی
الســبزواري، الطبقــه الثانیــه، انتشــارات بوســتان کتــاب قــم، 
ــه،  ــیر نمون ــر )1370 ش(، تفس ــیرازي، ناص ــکارم ش 19. م
ــا همــکاري جمعــي از نویســندگان، دارالکتــب االســالمیه،  ب

تهــران.
ــي  ــان ف 20. موســوي خــوي، ســید ابولقاســم،)1385(، البی

ــوم القــرآن، چــاپ دوم، مطبعــه االداب، نجــف  تفســیر عل
ــوار الجامعــه  21. المجلســي، محمدباقــر )1403 ق(. بحاراالن

ــراث  ــاء الت ــه. دار احی ــة الثالث ــار. الطبع ــوم االئمــة االطه العل
ــي، بیــروت العرب

ــماعیل)1407 ق(.  ــن اس ــداهلل محمدب ــاري، ابوعب 22. النج
التاریــخ الکبیــر، شــرح و تحقیــق قاســم اشــماعي الرفاعــي، 

ــروت ــم، بی ــاپ اول، دارالقل چ
23. الواقــدي، ابوعبــداهلل محمــد بــن عمــر )1409 ق(. 
المغــازي، تحقیــق مارســدن جونــز، چــاپ ســوم، موسسســه 

ــروت ــات بی ــي المطبوع االعلم
24. الغزالــي، ابوحامــد محمــد بــن محمــد )1403( احیاءعلوم 

الدیــن، دارالقلــم، بیروت
ــي  ــن المتق ــام الدی ــن حس ــن ب ــالء الدی ــدي، ع 25. الهن
)1409( کنــز العمــال فــي احادیــث االقــوال و االفعــال، 

ــروت  ــالة، بی ــه الرس موسس
26. الهنــدي، عــالء الدیــن بــن حســام الدیــن متقــي 

بیــروت الصغیــر،  الجامــع  )1400ق(. 




