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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the Qur'an's approach to Parsons's theory of social 
order. The question of the research is whether the social order ismaintained and maintained 
only by observing the holy sharia in the form of obligations and prohibitions? This research 
has been done by library method, review-descriptive and by using Quranic verses in various 
aspects of social, legal, jurisprudential, economic, political, cultural, moral, education, 
guardianship. The present study, with emphasis on the good life and the supernatural world, 
after extracting some components related to the maintenance, creation and stability of social 
order, explains it. The findings of this study showed that Parsons mainly emphasizes the 
survival of the social system and relates it to the continuation of norms and patterns of 
interaction, but the Qur'an also pays attention to details to guarantee the implementation of 
social order.With this approach, the Qur'an has a double comprehensiveness and perfection 
and is able to create, maintain and sustain a universal, efficient and eternal social system 
much more effective than the limited and general components in Parsons theory. 
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 یم در نظم اجتماعی نسبت به رویکرد قرآن کر

 نظم اجتماعی پارسونز ةنظری

 4گنجی تبارقاسم سیدمحمدمهدی، 3نژادحمید فالح ،2دادجو یداهلل، 1ضمیری محمدرضا

 نور، تهران، ایران پیام گروه معارف اسالمی، دانشگاه دانشیار،. 1

 نور، تهران، ایران پیام گروه معارف اسالمی، دانشگاه . دانشیار،2

 نور، تهران، ایران پیام استادیار، گروه معارف اسالمی، دانشگاه .3

 نور، تهران، ایران  پیام دانشگاه اسالمی، معارف دکتری . دانشجوی4

 (02/11/1399؛ تاریخ پذیرش: 15/04/1399)تاریخ دریافت: 

 دهیچک

با رعایت  آیا صرفاً پژوهش این است که سشنظم اجتماعی پارسونز است. پر ةبررسی رویکرد قرآن نسبت به نظری حاضر هدف پژوهش
توصیفی و با  -مروری  ،ایروش کتابخانه با پژوهش این ماند؟می محرمات، نظم اجتماعی حفظ و پایدار قالب واجبات و شرع مقدس در

 پذیریتربیت، والیت لیم وهای گوناگون اجتماعی، حقوقی، فقهی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اخالقی، تعگیری از آیات قرآن در جنبهبهره
و  حفظ، ها ی مربوط به ایجادلفهؤعالم ماوراءالطبیعه، پس از استخراج برخی م حیات طیبه و کید برأبا ت . پژوهش حاضراست انجام گرفته

کید دارد و أجتماعی تبر بقای نظام ا به طور عمده،های این پژوهش نشان داد پارسونز تهفپردازد. یاپایداری نظم اجتماعی به تبیین آن می
اما قرآن، به جزئیات هم برای ضمانت اجرایی نظم اجتماعی توجه کرده است. با  کند،آن را با تداوم هنجارها و الگوهای تعامل مرتبط می

شمول، این رویکرد قرآن، از یک جامعیت و کمال مضاعف برخوردار است و قادر است در ایجاد، حفظ و پایداری یک نظام اجتماعی جهان 
 د. کنعمل  پارسونز ةنظری کلی در های محدود ولفهؤثرتر از مؤکارآمد و جاودانه بسیار م

  نظم.حفظ و پایداری، نظم اجتماعی، ، پارسونز: یدیکل واژگان
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 مقدمه 

چیزی از یک نظم و استواری  شود که در این عالم هرجهان پیرامون خود، دریافت می با دقت در

این امر گویای این مطلب است که عالم  ای درهم تداخل ندارند ودار است و ذرهخاصی برخور

دارای یک نظام هدفمند است و پیوند اجزای عالم نیز همگی معنادار و دقیق هستند و این پیام را 

است. خداوند متعال  رساند که ایجاد، حفظ و پایداری این نظم با این وسعت خارج از توان بشرمی

ا ُكَلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ »فرماید: می مینهز در این ما هر چیزی را به اندازه )و روی حساب(  .(49: )قمر «ِإَنَّ

پهناور و عظیم خلقت قرار داده است، هم او،  ةطور که خداوند نظم را در این گسترآفریدیم. همان

ا َكُفورًا »داند ها و روابط اجتماعی آنان ضروری مینظم را در زندگی انسان ا َشاِكًرا َو ِإمَّ ِبيَل ِإمَّ ا َهَدْيَناُه السَّ ِإنَّ
اسان: نیا ناسپاس. به اعتقاد روانش شودراه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد و پذیرا  ما (.3: انسان)

، رنگ و شكل خاصی به شوداحتیاج به نظم و ترتیب، جزء احتیاجات اساسی روانی محسوب می»

 «هد. افراد میل دارند زندگی فردی و جمعی خود را تحت نظم و قاعده مشخصی درآورنددزندگی می

 (. 149، ص1385)شریعتمداری، 

ده کرای ترین شریعت الهی به موضوع نظم اجتماعی توجه ویژهقرآن به عنوان آخرین و کامل

وقی، فقهی، است و در آن از زوایای گوناگون و در قالب مباحث الهی، توحیدی، اجتماعی، حق

ها(، تعلیم وتربیت، و... به صورت مستقیم یا اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، عبادی، اخالقی، )ارزش

توان ده است. با دقت نظر در آیات و مراجعه به تفاسیر و روایات مربوطه میکرمستقیم توجه  غیر

 اصلی به دست آورد که هدف غایی قرآن از رعایت نظم اجتماعی نیل به وحدت است. هدف

به همین منظور،  .استنظم اجتماعی پارسونز  ةکریم نسبت به نظری پژوهش، بررسی رویكرد قرآن

 های زیر برای تبیین رویكرد قرآن در نظم اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است:پرسش

 آیات ناظر بر نظم اجتماعی در قرآن کریم کدامند؟ .1

 کریم کدامند؟ آیات سیاسی ناظر برنظم اجتماعی در قرآن .2

 آیات فقهی ناظر بر نظم اجتماعی در قرآن کریم کدامند؟  .3

 آیات اخالقی ضامن نظم اجتماعی در قرآن کریم کدامند؟ .4
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را برای  2«کُنِش ةنظری»نام عمومی به  ةیک نظری، شناس آمریكایی، جامعه1تالكوت پارسونز

گرایی شناختی واقعرگرایی، و مبنای معرفتشناختی اختیامبنای روش بررسی جامعه توسعه داد که بر

نظم است تالش پارسونز بر این بود که وحدتی  ةتحلیلی استوار است. هدف کلی پارسونز تبیین مسئل

های بیانی متفاوت( به وجود های شبیه به هم، اگر چه در شكلهای همگرا )یعنی بخشدر بخش

ها ارائه دهد. در این پژوهش نظم اجتماعی از آن ةرکاملتری دربا ةنظری بعد از آن، آورد، تا بتواند

ال آن بود، وجود دارد و اینكه ببخشی که پارسونز به دنآیا در قرآن هم این انتظام شودبررسی می

کدامیک از این دو، یک نظام اجتماعی متقن، جامع و مانایی را در نظم اجتماعی برای جوامع انسانی 

 اند؟عرضه کرده

کننده در نظام قوی اجتماعی تنها مدعی بالمنازع در بودن مرجع ارائهیبه خاطر الهاسالم و قرآن 

ترسیم یک نظام پایدار اجتماعی است. انجام این پژوهش به نوعی از این جهت که در بین دانشمندان 

موضوع نظم اجتماعی پارسونز تحقیق مستقلی صورت نگرفته است،  اسالمی به صورت متمرکز در

باید تالش  ،بخشی جامعه اسالمی، دین است، در نتیجهمبنای نظماز نوآوری برخوردار باشد. تواند می

)قرآن کریم( استخراج شود تا مشخص  های منطق نظم و انضباط اسالمی از متون دینکرد که شاخص

گر، )قرآن( سامان یافته است یا نه؟. به عبارت دی بخشی اسالمد که آیا جامعه بر مبنای منطق نظمشو

 ةآنچه که در قرآن به عنوان یک برنام آیا آنچه را که پارسونز در خصوص نظم اجتماعی بیان کرده، با

رویكرد  عالم برای بشر ابالغ شده همخوانی وسنخیتی دارد؟ جامع که ازطرف پروردگار مدون و

 قرآن در این زمینه چیست ؟

کارهای نظم اجتماعی راه ةداشته، ارائ ای که دین اسالم به جهانیان عرضهیكی از خدمات ارزنده»

است. در میان اندیشمندان اسالمی، کسی را سراغ نداریم که بحث مستقلی درباره نظم اجتماعی 

توان نظریات آنان را به مستقیم، می های برخی از آنان به طور غیرداشته باشد. از البه الی بحث

 اصول فلسفه و روش رئالیسم،هّری در پاورقی بر دست آورد. علّامه طباطبائی در المیزان، شهید مط

ترجمه و علّامه محّمدتقی جعفری در  جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآناللّه مصباح یزدی در کتاب تآی

                                                           
1. Talcott Parsons 

2. Theory of action  
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های گوناگون بحث هایی را مطرح کرده اند که به نوعی، به نظم البالغه به مناسبتنهجو شرح 

دارد و بر دانش « نظم اجتماعی»سخنان زیادی در خصوص شود. مطمئناً اسالم اجتماعی مربوط می

پژوهان علوم اجتماعی است که با تتبّع در متون اسالمی، تبیینی قابل قبول از نظم اجتماعی برای 

 (103، ص1385 زاده،)یوسف« علمی ارائه دهند ةجامع

های آنان را از طریق نوشته و تحلیل وتجزیه را  3توو پار 2ویلفرد و 1مامیل دورکهی پارسونز کار

است. او همچنین، پیشتاز معرفی و تفسیر آثار  )پارادیم( کنش ِاختیارگرا ارزیابی کرده4واره اندام 

، 6کارکردگرا -عنوان پژوهشگری ساختاربه مخاطبان آمریكایی بود. او اگرچه عموماً به  5ماکس وِبِر

 -است، که مفاهیم کارکردگرا، یا ساختار عمر خود نوشتهای در اواخر شود، در مقالهمی در نظرگرفته

 -او هستند. برای پارسونز، ساختار ةهای نامناسبی برای معرفی ساختار نظریکارکردگرا، راه

شناختی علوم اجتماعی بود، و کارکردگرایی هم یک کارکردگرایی یک مرحله در گسترش روش

موضوع نظم اجتماعی از منظر  .خصوصیک مكتبِ بهگذاری ای برای نامشمول، نه واژهروش جهان

دانشمندان غربی مانند پارسونز و دورکهیم، ماکس وِبِر و دیگران مورد توجه  دانشمندان خصوصاً

قرارگرفته است ولی توجه و تمرکز تخصصی برای این موضوع به طور مستقل، در بین دانشمندان 

یشتر در قالب چند مقاله و پژوهش محدود انجام اسالمی نسبت به دانشمندان غربی کمتر است و ب

قرائن موجود ازمیان علمای معاصر اسالمی، بزرگانی همچون عالمه  به پذیرفته است. با توجه

کرده اهلل مصباح یزدی، عالمه جعفری تا حدودی به این موضوع اشاره طباطبایی، شهید مطهری، آیت

 اند.

اند. به لف درموضوع نظم اجتماعی مطالبی ارائه کردهها، با عناوین مختبرخی مقاالت و پژوهش

 گردد:موارد اشاره می اختصار به برخی از

نظم و انضباط اجتماعی در اسالم و »با عنوان  (1392، فصیحی و همكاران )پژوهشی در

                                                           
1. Emil Durkheim 

2. Wilfred 

3. Pareto  
4. Paradigm 

5. Max Weber 

6. Structure-functionalism  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
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های آن، در دو در این تحقیق، تحلیل و تبیین نظم اجتماعی و شاخص»بیان کردند « نهای آشاخص

شناسی مطمح نظر قرار گرفته است. پرسش بنیادی که این تحقیق د و کالن از منظر جامعهسطح خر

منظم و با ثبات در متون دینی چگونه ترسیم  ةیافته، عبارت است از این که جامعحول آن سامان

های آن کدامند؟ در پاسخ به پرسش بنیادی فوق مطالب این تحقیق در سه بخش گردیده و شاخص

گیرد، ضمن فصل تنظیم و ساخت یافته است. بخش نخست که دو فصل را در بر می اصلی و نه

کند. طرح کلیات و مبانی، مسائل نظم در سطح خرد یعنی نظم حاکم بر تعامالت افراد را مطالعه می

های نظم در سطح کالن یعنی بخش دوم آنكه در شش فصل سامان یافته، متكفل بررسی شاخص

ارهای اجتماعی است. بخش سوم در ضمن یک فصل پاسدارن نظم یا نظارت نظم حاکم بر کل ساخت

 .(474، ص1392دهد )فصیحی و همكاران، اجتماعی را مورد تأمل قرار می

راهكارهای ایجاد، حفظ و افزایش نظم  ( در پژوهشی با هدف شناسایی1396حجازی طاقانكی )

مطالب مرتبط با نظم اجتماعی ، البالغهنهجمالک اشتر در  ةاجتماعی براساس دیدگاه قرآن و عهدنام

مشترکات این دو مرجع را  در نهایت،بندی نموده است و مالک اشتراستخراج و دسته ةرا از عهدنام

 ه است.کردگیری اعالم و در قالب نتیجه کردهمقایسه 

ظم و امنیت مقوله ن»آمده است: « نظم اجتماعی در اسالم»با عنوان  ای( در مقاله1389زاده )یوسف

شناسی شناختی، نقطه مقابل جامعهبندی موضوعات جامعهاجتماعی از مباحثی است که در طبقه

تغییرات اجتماعی و به ویژه در تعارض با مباحث تغییرات عمیق و انقالبات اجتماعی است. نظم 

 .(103، ص1389 زاده،)یوسف «شناسی استاجتماعی از موضوعات اساسی جامعه

شناسی نظم و انضباط و ابتدا به تعاریفی مفهوم دردر پژوهشی، ( 1393ابراهیمی ) و دفرانهاشمی

. انددادهمورد توجه قرار  را فرهنگ و مدیریت فرهنگی ةواژ ،ادامه و در اندهای آن پرداختهتفاوت

ار، کردن افكهای قرآن کریم برای منظمبخش عظیمی از دستورها و سفارش» انددر نهایت، بیان کرده

قوانین و مقررات الهی نازل شده است،  ةآیاتی که دربار ةگفتار و کردار، پیروان خویش است، هم

عمل به قوانین باعث  ،کند، در واقعنظم و برنامه را در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان برقرار می

آن به حقوق  ةسایشود. از نظر اسالم نظم اجتماعی باید طوری باشد که در نظم و انضباط می ةتوسع
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های فردی آسیبی نرسد، از سوی دیگر عدالت اجتماعی در اسالم یک اصل اساسی است، و آزادی

جامعه باید بستر رسیدن افراد به سعادت دنیوی و اخروی را فراهم کند، احتیاج افراد به یكدیگر 

 .«شودفرهنگ تعاون و کار جمعی می ةگیری اجتماع و توسعباعث شكل

های تاریخی نظم اجتماعی )بحثی دربارة قرآن و بنیان» ( در پژوهشی با عنوان1393صبوریان )

توان نشان داد که با استناد به آیات قرآن می»است:  بیان کردهطور  این «سورة مبارکة بقره( 213آیة 

یكی از مهمترین اهداف بعثت انبیاء، وضع قوانین اجتماعی برا ی رفع اختالفات انسانی در امور 

دنیوی و دعوت آنان به سعادت و امر اخروی است. درخور توجه است که حكمایی همچون ابن 

اند و سینا نیز در بحث سیاسیات خود از استدالل مشابهی برای توجیه ضرورت نبوت بهره برده

 اند. در این مقاله با تكیه بر استدالالت قرآنیاندیشمندانی چون ابن خلدون این استدالل را رد کرده

سورة مبارکة بقره به ویژه با تفسیر علّامه طباطبائی، نشان داده شده که اوالً مستقل 213و تأکید بر آیة 

گیری جوامع اولیه قرار گرفت و بدون از زمان تشكیل نخستین جوامع انسانی، قانون الهی مبنای شكل

جود در جوامع، ریشه در های بشری نبود؛ ثانیاً هرگونه نظم موقانون الهی امكانی برای رشد تمدن

در این مقاله پس از بیان  ..«قوانین الهی دارد که این نظم با بعثت انبیا و انزال کتب آسمانی ممكن شد

نباید از شباهتی که میان نظریة »دارد: نظراتی از افالطون، ارسطو و ابن سینا در بخشی دیگر بیان می

بقره[ از قرآن، ما  ةسور 213] کرد. بر پایة این آیهپوشی قراردادگرایان و نظر قرآن وجود دارد چشم

روبه رو هستیم  ،شودبا وضعی اولیه، همانند همان چیزی که در نظریة قرارداد اجتماعی مطرح می

اما نتیجة قرآن کامالً مغایر با نظریات قراردادگرایانه است. قرآن به این وسیله ضرورت نبوت را 

دگرایان، بدون اینكه متوجه باشند که اندیشة صلح و پاسداری که قراردا حالی کند، درمطرح می

 )صبوریان،« دانندحكومت قانون، خود ریشه در تعالیم انبیاء دارد، آن را نتیجة قراردادی اجتماعی می

 .(5-18، ص1393

 کنش ةعناصر اصلی نظری

است. او این کنش پارسونز همان چیزی است که او واحد کنشی خوانده  ةبنیادی در نظری ةپدید

 کند:پدیده را بر حسب چهار عنصر سازنده مشخص می
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 این واحد به وجود یک کنشگر نیاز دارد. .1

 کند.گیری میواحد کنشی مستلزم هدف یا وضعیتی آتی است که کنشگر نسبت به آن جهت .2

تواند گیرد که مستلزم دو عنصر است: چیزهایی که کنشگر نمیاین کنش در موقعیتی انجام می .3

ها نظارت داشته تواند بر آنتحت نظارت داشته باشد و دیگر آن چیزهایی که کنشگر می

 باشد.

 کنندها، نقش بازی میها در جهت تعیین گزینش وسایل دستیابی به هدفهنجارها و ارزش .4

  .(529، ص1913، 1ریتزر ؛3، ص1393 ،)رحیمی

 از:  هستند ها متشكلدر نتیجه به نظر پارسونز کنش

دهند و ها نیات معنادار را شكل میساختارها و فرایندهایی که موجودات انسانی به کمک آن

کنش اجتماعی شامل  ةکنند. نظریهای واقعی، عملی میها را در وضعیتآمیز، آنای موفقیتگونهبه

 چهار مرحله است:

بی به هدفی دلخواه ویژه برای دستیاگران برای اقدام به کنش، بهدر اولین مرحله کنش -

 شوند.برانگیخته می

 های رسیدن به هدف دلخواهشان را پیدا کنند.دوم کنشگران باید راه ةدر مرحل -

 ،شونددر سومین مرحله، کنشگران باید از پس شرایطی که مانع از دستیابی آنان به هدف می -

 برآیند.

  .(3، ص1393 رحیمی،چهارم کنشگران باید در سیستم اجتماعی فعالیت کنند ) ةدر مرحل -

مند بود. او به جز ساختاری آن عالقه ةپارسونز در تحلیل نظام اجتماعی بیشتر به عناصر سازند

های جمعی، هنجارها و های اجتماعی مانند پدیدهنظام ةدامننقش و منزلت به عناصر پهن ةآمیز

هم کارکردگرا بود و برخی  و 2ها نیز عالقه داشت. وی در تحلیل نظام اجتماعی هم ساختارگراارزش

پارسونز در بحث از نظام اجتماعی  کرد.نیازهای کارکردی را برای نظام اجتماعی مشخص میپیش

ها ذهن ساختن ارزش ةافراد با ملك ،کنشگران و ساختارهای اجتماعی نیز توجه دارد. در واقع ةبه رابط

                                                           
1. Ritzer 

2. Structuralist 
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کردن منافع  د، ضمن دنبالکنود میها را جزیی از وجود و وجدان خو هنجارها بدین شكل که آن

 .(2، ص1393پور، امین؛ 76، ص1391ریتزر، ) کنندخود به مصالح کل نظام نیز خدمت می

ها دارد. وی در این سیستم ةای با عنوان نظرینظریه ساختار کنش اجتماعیپارسونز در کتاب 

نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام ند از اداند که عبارتنظریه نظام کنش را متشكل از چهار جزء می

]تطبیق، هدف  1ها الگویی با عنوان آجیل سیستمشخصیتی و نظام زیستی. پارسونز برای این خرده

کند که برای حفظ و بقای یک سیستم اجتماعی الزمند و به معرفی می یابی، انسجام، نهفتگی[

 .(3، ص1393ی، کارکردهای هر سیستم در جهت بقای جامعه اشاره دارند )رحیم

نظم اجتماعی از مفاهیم مورد بحث در نظریات  نظام اجتماعی ناظر به نظم اجتماعی است و

ترین مفهوم در کارکردگرایی مفهوم نظام اساسیاست. کارکردی  -کارکردی و نظریات ساختی

 .استدانند که دارای یگانگی و یكپارچگی اجتماعی است. کارکردگرایان نظام اجتماعی را کلی می

های مختلف آن با یكدیگر تناسب ها و عناصر ساختی و بخشواحدة ای است که همکل مجموعه

دادن و برآوردن نیازهای او، ابزاری برای شكل فرهنـگ در نظـر. (1380و سازگاری دارند )توسلی، 

 (. 34-33، ص 1992، 2)همیلتون جامعه استی اساسی بـشر بـوده کـه کـارکردش بقا

ها والگوهای غالب جامعه، به عنوان بعد فروید در چگونگی ملكـة ذهـن سـاختن ارزشتأثیرات 

سازی درونی ةاجتماعی شدن نظام شخـصیتی و اسـتفاده پارسـونزاز مفهوم درون فكنی فروید دربار

 (.23، ص2003ریتز،  ؛1389 فرد،)اعتمادی آشـكار اسـت «مـن برتـر»های اخالقی در ارزش

 های وجودی انسان وعرصه ةرستش خدا در قرآن نه فقط در ماوراء بلكه در همموضوع باور پ

ا» جهان مادی حضور مستمر دارد ْرِض َوَما َبْيَنُهَما َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتِه َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّ
َ
َماَواِت َواْْل  «َربُّ السَّ

میان آن دو است پس او را بپرست و در پرستش او  ها و زمین و آنچهپروردگار آسمان (؛65 :مریم)

ْرُض َوَمن ِفيَها ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن شناسى. میشكیبا باش آیا براى او همنامى 
َ
َمِن اْْل بگو  (؛84 :منونؤم) ُقل لِّ

ِه ُقْل َأفَ دانید ]بگویید[ زمین و هر که در آن است به چه کسى تعلق دارد. اگر مى ُروَن َسَيُقوُلوَن ِللَّ  ََل َتَذكَّ

ْبِع َو َربُّ اْلَعْرِش گیرید. خواهند گفت به خدا بگو آیا عبرت نمى ؛(85 )مؤمنون: َماَواِت السَّ بُّ السَّ ُقْل َمن رَّ

                                                           
1. AGIL (Adaptation Goal-attainment Integration Latency) 
2. Hamilton 
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َسَيُقوُلوَن هاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست. بگو پروردگار آسمان (؛86)مؤمنون:  اْلَعِظيِم 
ُق  ِه ُقْل َأَفََل َتتَّ قرآن کریم نظم  کنید.خدا بگو آیا پرهیزگارى نمى خواهند گفت (؛87 )مؤمنون: وَن ِللَّ

یا امری بیرونی و تحمیل شده از محیط به  نهاد انسانی و اجتماعی را نه فقط یک امری از درون

درون انسان و امری جبری بداند بلكه به هردو زوایا ی آن توجه کامل و بسیطی نموده است و این 

 داند.نار هم را ضامن ایجاد، پایداری و بقای نظم اجتماعی میدو در ک

 کنش پارسونز ةانتقادهای وارد بر نظری

هدف بخش وسیعی از کارهای پارسونز تلفیق مفهوم کنش و ساختار بوده است. برخی کار او را 

دالل انگارند. این منتقدان استرا نوعی خلط مبحث و سردرگمی می ستودند، ولی برخی دیگر، آن

پرداز کنش در به عنوان یک نظریه ساختارشكن اجتماعیکنند که پارسونز کارش را در کتاب می

کند، اما پیش از اینكه این اثر پایان گیرد و با گذشت سالیان، بیش از پیش در سطح خرد آغاز می

هاکردن ناتوانی پارسونز در ر ،افتد. در نتیجهکارکردی در سطح کالن می -ساختاری ةجهت نظری

آن مواضع با مواضع شدیدتر، کار  ةمواضع نظری پیشین خود و یا بر اثر عدم توفیق در تلفیق شایست

 (.1391او دچار نوعی سردرگمی شده است )ریتزر، 

گیرد که او تغییر موضعش را از بنیادی کار پارسونز از اینجا سرچشمه می ةمسأل 1به نظر مینزلین

ختاری هرگز تكمیل نكرد و در نتیجه، این دو نظریه در سراسر کنش به کارکردگرایی سا ةنظری

کنش  ةاند. این به آن معنا نیست که تلفیق نظریکارهایش به شیوه درهم برهمی با یكدیگر درآمیخته

خوبی نتوانسته له اینست که او بهأناپذیر یا ناخوشایند است، بلكه مسبا کارکردگرایی ساختاری امكان

را با هم آشتی دهد، این دو نظریه در کارهای پارسونز به جای اینكه در هم بافته  است این دو نظریه

 (.533، ص1391 اند )ریتزر،گرفتهدر کنار هم قرار  باشند، غالباً

کار تلفیقی پارسونز قدری هم به خاطر این دچار خلط مبحث شده است که او هرگز نظریه کنش 

  .(1390جمشیدی،  وآشتی نداد )پرنده اش را با کارکردگرایی دورکیهمی وِبِری

ای که بعد از او پارسونز منحصر به فرد بودن آن است به گونه ةیكی دیگر از اشكاالت نظری

                                                           
1. Mynzlyn 
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ثر از سیر تحقیقات او کاری سخت و ؤبررسی دقیق نظریاتش و حصول یک روند مشخص و م

شود و ای دیده نمیرویه کنش و کارکردگرایی وحدت ةرسد، زیرا در ترکیب نظریدشوار به نظر می

  .از اختالط مواضع حكایت دارد

توانند آن را از اشكاالت این نظریه فردگرابودن آن است چرا که با فقدان پارسونز دیگران نمی»

بررسی نمایند. ناتوانی این نظریه در تبیین فراگردهای دگرگونی و تغییر اجتماعی است. این نظریه 

های مطرح شده برای وجه ندارد. فقدان روش کار آمد برای بررسی پرسشکافی به تاریخ ت ةبه انداز

از نظر او محور تمام . باشدکارکردگرایان ساختاری است. مبهم گویی و نارسایی این نظریه می

 ،شوداهداف و با وضعیت تشكیل می –پردازان کنش است. کنش غیر از رفتار است و از وسایل نظریه

کنند ها در جامعه زندگی میای از این کنشکنش است و وقتی مجموعهلذا هر فرد دارای یک 

 .(824، ص1395، ، اسدی و بخشنده)ساالری« شودهای کنش یا همان نظام اجتماعی ایجاد مینظام

وار، اندام ةخصوص جامعه این است که جامعه، ب دورکهیم از نظر« نظم»کلیدی در تبیین  ةنكت

آموزد و پذیری به افراد میها را از طریق فرایندهای گوناگون جامعهدارای هنجارهایی است که آن

شود. به همین کنند. با برقرارشدن نظم درونی، نظم بیرونی ممكن میها را درونی میافراد آن

نیز  دورکهیم ةکند. از این نظر، باید گفت: در نظریبر نظم اخالقی بیشتر تأکید می دورکهیم دلیل،

گذارند و هنجارهای آن کند. افراد به جامعه احترام میخود را بر افراد تحمیل می ةامعهابز، ج همانند

کند و چون تصور را در ایجاد همبستگی برجسته می« مذهب»نقش  دورکیم .کنندرا درونی می

کنند و به آن به نماید مذهب در جامعه ریشه دارد، از این رو، افراد در واقع جامعه را پرستش میمی

پرستیم آنچه ما می»دورکهیم، خدایی وجود ندارد:  گذارند. از نظرنوان یک موجود مافوق احترام میع

« آورتر از نفس فردی ماستتر و ترسواقعاً یک نیروی ماورای طبیعی نیست، بلكه چیزی عظیم

 (.103، ص1389، زادهیوسف)

او وجود دارد ولی اساس آن  ةیاگرچه نكاتی ناچیز در نظر»پارسونز  ةرایت میلز دربارنظر سی

او چیزی برای گفتن جز لفاظی  ،و در واقع «دهدنظریه را همان عبارات نارسا و پیچیده تشكیل می

 .(23-21، ص1377، شناسی نیز ندارد )معیدفرنداشته است و نقشی در جامعه

گو پاسخبخشی و یكپارچگی، به طور کلی، از نظر کارکردگرایان، مذهب با کارکردهای وحدت
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های های اساسی از سوی مردم و تولید ارزشهای اساسی انسان، نیرویی برای ضمانت ارزشبه سؤال

 .کنداساسی، به نظم اجتماعی کمک می

 « آیات ناظر بر نظم اجتماعی در قرآن کریم کدامند؟» سؤال اول:

به کار  »منوره ةمدینشهر و » ایبار به معنو مشتقات آن در قرآن مجید حدود هفده «مدینه»واژة 

 به کار رفته است «المقدس و دهكدهشهر، بیت» ایبار به معن 33و مشتقات آن  «قریه» ة، و واژرفته

ج  ؛530، ص15؛ ج266 ، ص8ج  ؛بقرهسورة  259و  58: ، ذیل آیات15ـ  1، ج )عالّمه طباطبایی

اعراف و...( سورة  161 یةآ ، ذیل414، ص6، ج؛ تفسیر نمونه532، ص2؛ ج285، ص1ج ؛511، ص9

)تفسیر  اندگرفته «ها، اعم از شهر و روستامحل اجتماع انسان» ایرا به معن »قریه»، بعضی از مفسران

و  «المدینه» ةشود که واژاز آیات قرآن استفاده می .طالق(سورة  8 ة، ذیل آی255، ص24، جنمونه

، در بقیه جاها، مجتمع و به نبی واهالی آن استاله مشتقات آن غیر از چند مورد خاص که مراد مدین

 .تا(بی کنند )پرسمان قرآن،ای از مردم در آنجا زندگی میاصطالح شهری است که عده

 مدنی از نظر قرآن ةجامع

ها باشد، بسیاری از آیات قرآن در مورد آن ، همان زندگی اجتماعی انساناگر مقصود از جامعة مدنی

عمران آل ةای را در ذیل آیه دویست سوراهلل علیه ـ مطالب گسترده هی ـ رَحم. عالمه طباطبایاست

ها اشاره آنبه برخی از  بنابراین، .)یا ایّها الذین ءامنوا اصبروا و صابروا و رابطوا...( بیان کرده است

 شود:می

قیقت خبر . قرآن با بهترین بیان از این ح. انسان موجودی است که اجتماعی آفریده شده است1

كْ »: داده ًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأ ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعو اُس ِإنَّ َها النَّ ِه َأْتَقاُكْم ِإنَّ َيا َأيُّ َرَمُكْم ِعْنَد اللَّ
َه َعِليٌم َخِبيٌر   .(13: )حجرات اللَّ

، توجه منافع و مصالح اجتماع شده و در صدد حفظ آن برآمده]وقتی انسان برای اولین مرتبه[ م .2

اند و کمک به ایجاد و یا حفظ این منافع با راهنمایی پیامبران بوده که در میان ایشان مبعوث شده

ِريَن َوُمْنِذِريَن َو »اند اجتماعی کرده يَن ُمَبشِّ ِبيِّ ُه النَّ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اللَّ اُس ُأمَّ َأْنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَيْحُكَم َكاَن النَّ
ِذيَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبيِّ  اِس ِفيَما اْخَتَلُفوا ِفيِه َوَما اْخَتَلَف ِفيِه ِإَّلَّ الَّ ِذيَن َبْيَن النَّ ُه الَّ َناُت َبْغًيا َبْيَنُهْم َفَهَدى اللَّ
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ُه َيْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم آَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا فِ  این آیة شریفه  .(213 :)بقره «يِه ِمَن اْلَحقِّ ِبِإْذِنِه َواللَّ

از این  ;سپس اختالف پیدا شد ;فرماید مردم در ابتدا امت واحد بودند. در بینشان اختالف نبودمی

، وحدت بردارند و با عمل به قوانین شرع رو، خداوند پیامبران را با کتاب فرستاد تا اختالفات را

 .[اجتماع را حفظ کنند ]پس دین و دستورات آن محكمترین ضامن حفظ نظم واجتماع انسانی است

ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى» ِذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّ ى ِبِه ُنوًحا َوالَّ يِن َما َوصَّ يَن َوََّل َوِعيَس  َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّ ى َأْن َأِقيُموا الدِّ
َيْهِدي إِ  ُه َيْجَتِبي ِإَلْيِه َمْن َيَشاُء َو ُقوا ِفيِه َكُبَر َعَلى اْلُمْشِرِكيَن َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه اللَّ  .(13 :)شوری «َلْيِه َمْن ُيِنيُب َتَتَفرَّ

 . نبوت شروع شده است ة، دعوت به اجتماع از ناحیبنابراین

ندایی که بشر را دعوت کرد تا به امر اجتماع اعتنا و اهتمام ورزد و آن را از کنج اهمال  . اولین3

ها خارج سازند، ندای شارع اسالم خاتم االنبیاء بوده که مردم را آیات قرآن به و تبعیت حكومت

بِ »اجتماعی دعوت فرمود:  ةزندگانی سعادتمندان َق ِبُكْم َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَّ ُبَل َفَتَفرَّ ِبُعوْا السُّ ُعوُه َوََّل َتتَّ
ُقوَن  ُكْم َتتَّ اُكم ِبِه َلَعلَّ  («. 153 :)انعامَعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ

، جهاد، نماز، انفاق و خالصه تقوای دینی : حج، مهمترین احكام و شرایع خود را از قبیل. اسالم4

، هدف مشترکی را برای جامعه اعالم ای حفظ وحدت اجتماعیرا بر اساس اجتماع قرار داد، و بر

 کرد که عبارت است از سعادت حقیقی و رسیدن به قرب و منزلت نزد خدا.

 ةبودن زمان عرص، همین بس که با وجود کوتاه. دلیل بر ضمانت اجرایی سنت اجتماعی اسالم5

. آثارش تا به امروز باقی است ، بر عالم سیطره داشته و تحولی شگرف ایجاد کرده کهحكومتش

، صالحیتش را برای مردم ثابت کرده و روزی خواهد آمد که زمام امور جامعه را )در سراسر اسالم

ْرِض َكَما ». ( به عهده خواهد گرفتعالم
َ
ُهْم ِفي اْْل اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَّ ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ ُه الَّ َوَعَد اللَّ

ُهْم ِمْن َبْع  َلنَّ ِذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدِّ َننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَّ ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ ِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني ََّل اْسَتْخَلَف الَّ
خوبی ، به( با این توضیحات و بیان آیات55 :)نور« ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 

. روشن است که مدنیت و زندگی اجتماعی و تشكیل آن در رأس دستورهای قرآن قرار گرفته است

  .(170ص، 4، ج1370( )طباطبایی، عمرانآل ةسور 200 ة، ذیل آی4، ج: عالمه طباطبایی)ر.ک

شده است مانند آیات: اقامه نماز، پرداخت آیات قرآن به مضمون امور اجتماعی اشاره  در برخی

َوَأِقيُموا کردن وزن مال: )دادن، جهاد، حج، والیت پذیری، کسب وکار بدون کمزکات، خمس، قرض
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ََل ) فرماید:این نوع از آیات، امر به فعل جمعی می غالباً ....اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوََّل ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن و َة َوَأِقيُموا الصَّ
ُكْم ُتْرَحُموَن  ُسوَل َلَعلَّ َكاَة َوَأِطيُعوا الرَّ اینگونه دستورهای اجتماعی، عاملی برای ایجاد انسجام  (.َوآُتوا الزَّ

جامعه است و موجبات یک نظم اجتماعی  ساختاری و ایجاد کنش متقابل کنشگران )مسلمانان(درون

هدفمند، دارای ناظران درونی و بیرونی و نیز د. این اجتماع منظم، کنگسترده و پایدار را فراهم می

ها، این یعنی همان هایی هستند در جهت تعیین گزینش وسایل دستیابی به هدفهنجارها و ارزش

هاست. این نظام اجتماعی کنش خود، به دنبال آن ةنظری ةعناصری که پارسونز در عناصر چهارگان

ه شكل جمعی و با یک انسجام قوی در جهت قرآنی درصورت بروز مشكل میان کنشگران باز هم ب

کند. نظیر این اجتماع در زمان حكومت نبی مكرم اسالم ها برنامه ارائه میرفع نیازها و مشكالت آن

السالم وعده داده به وفور در تاریخ ذکر شده است و آنچه که در حكومت مهدوی امام زمان علیه

حكومت آخر الزمانی باعث پایداری و  آن در رشده از همین نوع نظم اجتماعی است که با ظهو

 تداوم آسایش و آرامش خواهد بود.

عالمه مطهری برای جامعه، وجود حقیقی قائل است اما در عین حال، فرد را مستحیل در جامعه »

پذیرد. از نظر ایشان، در جهان انگارد و برای فرد، استقالل نسبی از ساختارهای اجتماعی را مینمی

شوند، بلكه علل معنوی و غیر علیت وجود دارد اما علل، محدود به علل مادی نمی ة، رابطاجتماعی

شناسی محتاج رجوع از سطح ساختارها عالوه بر این، تبیین علّی در جامعه .مادی نیز مدخلیت دارند

به مبانی و سطح خُرد است؛ یعنی فاعلیت حقیقی در جهان اجتماعی به کنشگران اجتماعی باز 

هایی هستند که در برابر وقوع بسترها و زمینه  ةگردد، نه به ساختارها. ساختارهای اجتماعی به مثابیم

 کشاورز« )برندگی دارند کنش از سوی عاملیت انسانی، خصوصیت بازدارندگی و یا خصوصیت پیش

 .(12، ص1391، و جمشیدی غفاری هشجینشكری، 

اجتماعی پایدار رسید که اجتماع از کنش عادالنه و  توان به نظماز نظر شهید مطهری زمانی می

 مندی معنویت اسالمی ادغام یافته باشد: متقابل فرد و جامعه، با بهره
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برداشت سومی در قالب  2و لیبرالیسم 1شهید مطهری با بررسی عدالت در مكاتب سوسیالیسم»

بسته و نظام سیاسی باز شده نماید که در آن تكیه بر نظام اقتصادی ارائه می 3سوسیال دموکراسی

است. مطابق این دیدگاه امكان تأمین منافع فرد و جامعه وجود دارد. اما این ترکیب هنوز کافی به 

رسد. از این رو به اعتقاد استاد مطهری باید معنویت را که ادیان به ویژه دین اسالم منادی نظر نمی

ه عدالت بر افكار، اخالق فردی و رفتار عمومی از آنجایی ک باشند را، به این ترکیب افزود.آن می

های اجتماع اجراء در تمام عرصه هایی ارائه نمود تا بتوان عدالت راگذارد باید راهتأثیر بسزایی می

 ةتوان به مواردی همچون، رعایت حقوق طرفینی توسط حكومت و ملت، مسابقکرد. در این راستا می

ء معنویت اسالمی، واگذاری مال به میل انسان و نظارت دولت به بقاء، ایمان و عمل به قانون، احیا

  .(8، ص1385)طاهری، « اقتصاد در کنار آزادی سیاسی اشاره کرد

نظام اجتماعی دراسالم باید مورد توجه قرار  ةرسد درحوزمی هایی که به نظریكی از پرسش

آن قواعد  داشته است صرفاًگیرد این است که آیا موضوع نظم اجتماعی که اسالم به آن توجه 

محرمات و... است  ودستوراتی است که از شرع مقدس اسالم در قالب بایدها و نبایدها، واجبات و

گیرند فقط با رعایت ها در قالب امت اسالمی در این نظام قرار میای از انسانو وقتی مجموعه

پیامبرعظیم الشان و یا امامان  ها توسطموازین اعالم شده توسط خداوند در قرآن و با تبیین آن

توانند نظام اجتماعی مطلوب و آرمانی را ایجاد کنند یا اینكه عالوه بر آن السالم میمعصومین علیهم

مدونی که در آن روابط فرد با  ةهاست از یک ساختارو نظرینظام اجتماعی که مبتنی بر این آموزه

صاد، فرهنگ اجتماعی، حقوق و به عبارتی جامعه، روابط فرد با حكومت و دولت، عدالت، اقت

 نظم جوامع را مورد توجه قرار داده است؟  ةعناصر ایجادکننده یا پایدارکنند ةهم ةدربردارند

جامع نازل شده از جانب  ةنامال و با بررسی که در قرآن کریم به عنوان نظامؤدر پاسخ به این س

غرب و توسط افرادی  در یر اسالمی و معموالًخداوند برای بشر، علی رغم آنچه که در کشورهای غ

نیز با آزمایش و خطاها سعی در اثبات آن دارند،  همچون پارسونز و همفكران او مطرح شده و غالباً

نظم اجتماعی در چند فاکتور محدود و مصنوع بشری خالصه نمی شود ؛ در قرآن و اسالم به شكل 
                                                           
1. Socialism 

2. Liberalism 

3. Social Democracy 
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آنچه که توسط پارسونز در  ،توجه شده است. از طرفیاالطرافی به این موضوع العاده و جامعخارق

این موضوع مطرح شده حتی توسط خود او هم به هدف غایی و مطلوب نرسیده است و به لحاظ 

نظم اجتماعی بعد از او با مشكالت و ابهاماتی  ةنظری ةدهی و یا توسعهای او، سامانپیچیدگی نظریه

او علی رغم مبنای فكری که ارائه کرده است خیلی  ةریتوان گفت نظهمین اساس می مواجه است. بر

روست. اما در مقابل، در هشمول نیست و حتی در همان کشورهای غربی با مشكالتی روبهم جهان

قرآن و اسالم این نظم اجتماعی با مهندسی و با یک راهبرد و استراتژی محكم، وسیع، جهان شمول 

مطابق با  مطلوب و کامالً ةه آزمایش و خطا برای حصول نتیجو با مصادیق عینی فراوان، بدون نیاز ب

های فطرت و نیاز بشری و به صورت کامل ارائه شده است و با رویكردی بسیار وسیعتر از دیدگاه

ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْس »کند: پارسونز عمل می  :ه)مائد «ََلَم ِديًنااْلَيْوَم َأ

فرمایید ای اشاره میگوید که در آیهای مطمئن سخن میقرآن کریم از این نظام اجتماعی به اندازه. (3

َوَمن »کاران است: اگر کسی غیر از اسالم دینی را برگزیند از او پذیرفته نیست و او در آخرت از زیان
رجا که توسط مسلمانان . ه(85 :آل عمران)« ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْسََلِم ِديًنا َفَلن يُ 

های مختلف صورت ترک آن هم در حوزه نامه الهی عمل شده موفقیت حاصل و دربه این نظام

ن اند. ترک اجرای ایهاجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و... با مشكل رو به رو بود

از ترین حالت آن، پیروی خوشبینانه مصنوع بشری در ةنامه الهی، یعنی روآوردن به خواستنظام

ها، ها، خودخواهی. اگر در مكاتب بشری، منفعت طلبیاستهای اثبات شده موجود بشری نظریه

یریم باز ها نادیده بگآن شده با انواع این قبیل نظریات را ازها و فسادهای رنگها، ظلمطلبیقدرت

 مطلوب نخواهند رسید. ةهم به خواست

پی آموزش، ایجاد و اجرای یک نظم  که قرآن کریم در با بررسی آیات اجتماعی مشخص شد

ای بسیار دقیق و در قالب یک حكومت مقتدر، و منسجم است و قرآن کریم با برنامه اجتماعی پایدار

جوامع بشری را دارد. این رویكرد و راهبرد  ةهممسلمانان و بلكه  ةنیازهای جامع ةمین همأتوانایی ت

 نظم اجتماعی پارسونز است. ةتر از نظریدر قرآن بسیار متفاوت و جامع

 « نظم اجتماعی در قرآن کریم کدامند؟ آیات سیاسی ناظر بر» سؤال دوم:
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َوَما » صالح( مورد نظر این آیه است: از دیدگاه قرآن، سیاست، تدبیر صالح است. این معنا )تدبیر
ُه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم  که در این  ،(36 :)احزاب «َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََّل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَّ

کشور  ةخواهد بگوید که اگر کسانى که مسئولیت ادارصورت, این آیه بار سیاسى عظیمى دارد و مى

ها اطمینان دارند، اگر براى تدبیر امور تصمیمى گرفتند، اگر این تصمیم مردم به آنرا عهده دارند و 

االمر است، سیاست یعنى ااز روى موازین صحیح اجرا شد که این موازین صحیح در اختیار اولو

 ،)معرفت« وساسه العباد»در مورد ائمه داریم:  ؛)قائد( است ةتدبیر و از این رو )سائس( مرادف کلم

 .(15، ص1380

 ةمستقیم اشاره شده است. رویكرد کلی قرآن ارائ مستقیم و غیر موضوع سیاست در قرآن به طور

شمول و همگانی است که همه را به سوی یک حكومت الهی واحد تحت لوای یک سیاست جهان

شود یعنی باید یک نظام کند. وقتی در قرآن آیات و کلمات توحیدی بیان میاسالم هدایت می

ُه َعِزيٌز َحِكيٌم الشكل ایجاد شود )متحد ِه ِهَي اْلُعْلَيا َواللَّ خداست که برتر است و  ة، کلم9 :توبه َكِلَمُة اللَّ

ِذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء ناپذیر حكیم است( و همه از یک رهبری واحد تبعیت نمایند ) خدا شكست َنا الَّ َربُّ
سى است که هر چیزى را خلقتى که درخور اوست داده سپس (، پروردگار ما ک50 :)طه َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى

ِذي َأْرَسَل شود )آن را هدایت فرموده است( و هادی نیز از جانب خداوند متعال مشخص می ُهَو الَّ
هِ  يِن ُكلِّ قصد[ (، اوست کسى که پیامبر خود را به ]28: )فتح َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

ای هدایت با آیین درست روانه ساخت تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند(. مشخص است که جامعه

مرحله اگر  گیری، از یک نظم اجتماعی بسیار باال برخوردار خواهد بود و در هربا این فرایند شكل

اد شده را موقع، انحراف و یا نقص ایجهم خللی وارد شود رهبر مقتدر با تشخیص صحیح و به

کسانی که  ةبا کفارو مشرکین و منافقین و هم ةتواند به خوبی جبران نماید. قرآن کریم در مواجهمی

ها اند در قالب همین نظم اجتماعی، مسلمین را به مقابله با آنبه مخالفت با قرآن و اسالم برخاسته

ِض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِل َيا دهد )خواند و تبعیت از فرامین رهبر الهی را دستور میفرا می ِبيُّ َحرِّ َها النَّ َأيُّ
ِذ  ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َيْغِلُبوا َأْلًفا ِمَن الَّ ُهْم َقْوٌم ََّل َيْفَقُهوَن ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن َيْغِلُبوا ِماَئَتْيِن َو  يَن َكَفُروا ِبَأنَّ

  .(65 :)انفال

اسالمی به عنوان یک موضوع سیاسی و دینی، ضامن نظم اجتماعی در  ةامامت جامعرهبری و 
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 حاکم جامعه بر ساختاری وحدت تا شودباعث می رهبری و امامت»شود. اسالم و قرآن محسوب می

 «مامیال نظا و سالیق از های ناشیپراکندگی و تفرقه آن مانع از پیروی و همین رو، امامت شود. از

 .(315، ص1392 )فصیحی و همكاران، «است مختلف
ِإَذا َكاُنوا َمَعُه َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع َلْم َيْذَهُبوا َح  ِه َوَرُسوِلِه َو ِذيَن آَمُنوا ِباللَّ َما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ ِذيَن ِإنَّ ى َيْسَتْأِذُنوُه ِإنَّ الَّ تَّ

ِه  ِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباللَّ َه َيْسَتْأِذُنوَنَك ُأْوَلِئَك الَّ َمن ِشْئَت ِمْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهُم اللَّ َوَرُسوِلِه َفِإَذا اْسَتْأَذُنوَك ِلَبْعِض َشْأِنِهْم َفْأَذن لِّ
ِحيٌم  َه َغُفوٌر رَّ االمر را بیان وانساء نیز تبعیت از امر خدا و رسول و اول ةمبارک ة. در سور(62 :نور) ِإنَّ اللَّ

زمان نزاع و اختالف که خود از عوامل  ت به وحدت رویه و نیز درمنین را دعوؤم ةفرماید و هممی

 فرماید: بیان می شود همین دستور رانظم یک اجتماع محسوب می ةاصلی برهم زنند

ْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم »
َ
ُسوَل َو ُأوِلي اْْل َه َوَأِطيُعوا الرَّ ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللَّ َها الَّ ُسوِل َيا َأيُّ ِه َوالرَّ وُه ِإَلى اللَّ ِفي َشْيٍء َفُردُّ

ِه َواْلَيْوِم اآلِْخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًَل   .(59: نساء) ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ

گری، به عنوان موضوع سیاسی و یكی از مهمترین بقره، به موضوع فتنه ةمبارک ةسور 191 ةدر آی

 ظم اجتماعی، اشاره شده است و برخورد قاطعانه با ساختارشكنان، را حتی درعوامل برهم زدن ن

 فرماید:مسجدالحرام امر می

ْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوََّل تُ » َقاِتُلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهم مِّ
ى ُيَقاِتُلوُكْم ِفيِه َفِإن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذِلَك َجَزاء اْلَكاِفِريَن اْلَح   .(191: بقره)« َراِم َحتَّ

اهلل و دوری از تفرق به عنوان یكی ازعوامل مهم در آل عمران تمسک به حبل ةدر ابتدای سور

هدایت اجتماعی اعالم  ة را مایاهللنظم اجتماعی امر شده است. و در انتهای همین آیه تبیین آیات

 فرماید:می

ِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفأَ » ُقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَت اللَّ ِه َجِميًعا َوََّل َتَفرَّ ِبُكْم َفَأْصَبْحُتم َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل اللَّ َف َبْيَن ُقُلو لَّ
ارِ ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُح  َن النَّ  .(103 :آل عمران)« ْفَرٍة مِّ

که نظم اجتماعی در قالب حكومت الهی،  رویكرد سیاسی آیات قرآن کریم نیز مشخص است در

تفرق و برخورد  اهلل و دوری ازاالمر، تمسک به حبلاپذیری از امر خدا و رسول و اولوبه همراه والیت

 بود. ظ و پایداری نظم اجتماعی خواهدگران، ضامن ایجاد، حفقاطعانه با فتنه و فتنه
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شود، رویكرد سیاسی را که قرآن برای مسلمین و با بررسی این قبیل آیات در قرآن مشخص می

کند تا به عنوان یک ناظر اجتماعی در نظام اجتماعی، نظم اجتماعی را محفوظ بشری مطرح می ةجامع

است. برتری  نظم اجتماعی پارسونز ةریتر از سیاست موجود در نظو پایدار بدارد، بسیار جامع

رویكرد قرآن در سیاست، جاوید بودن این راهبرد برای پایداری نظم اجتماعی است و این متفاوت 

نظریات و قوانین مصنوع بشری برای اثبات خود،  نظم اجتماعی پارسونز است. معموالً ةاز نظری

انند محدودبودن به زمان و مكان خاصی از خطا، زمانبر، و با نقایص متعددی م همراه با آزمایش و

دهند. جوامع بشری هستند یا گاهی اوقات در طول زمان اثربخشی خود را نیز از دست می

تر همراه بوده و هست، مصادیق های حاکم بشری همواره با ظلم و ستم به جوامع ضعیفسیاست

کند به کلیات توجه دارد و به بیان میآن نیز در تاریخ بسیار زیاد است، سیاستی را که پارسونز مطرح 

از ضمانت اجرایی  بنابراین،مصادیق و جزئیات سیاست به عنوان حافظ نظم اجتماعی نپرداخته است، 

های مختلف سیاسی با بیان قرآن برای این موضوع در جنبه حال آنكه در قوی برخوردار نیست.

 کند که به مواردی از آن اشاره شد.مصادیق بحث می

 « کریم کدامند؟ آیات فقهی ناظر بر نظم اجتماعی در قرآن» ال سوم:سؤ

 ةباشند؛ به این آیات شریفدر قرآن کریم آیاتی وجود دارد که ناظر به احكام شرعی و فقهی می

شود. از جمیع این آیات نیز موضوع نظم اجتماعی قابل حصول اطالق می« آیات األحكام»اصطالحاً 

باشد، این است که علی رغم اینكه وی پارسونز می ةسمت متفاوت از نظریاست. آنچه که در این ق

ای عام و ناقص از مذهب برای داند، اما اشارهها و مذهب را عاملی برای انتظام درونی میارزش

ایجاد و پایداری نظم اجتماعی دارد، رویكرد و توجه او در این حوزه نیز محدودتر از رویكرد و 

مصادیق ارزشی و مذهبی  ةیم پارسونز از ارائیاست و حداقل این است که بگو راهبرد قرآن کریم

کید، همراه با مصادیقی متعدد أکمتر استفاده کرده است، حال آنكه همین مباحث ارزشی در قرآن، با ت

آیات االحكامی که در حوزه حجاب، ارث، دیه، قصاص و  ،مثال. برای و متقن اشاره شده است

وسیع،  ةیک دایر کند درها بحث میها و نبایدمحرمات و باید واجبات و ةی همحدود و به عبارت

 ضامن نظم اجتماعی هستند.
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اثربخشی  ةدهندهای فقهی هستند و نشانبه برخی آیات االحكام در قرآن که ناظر بر دیدگاه

 د:شواشاره می ،شوندپایداری نظم اجتماعی محسوب می ها برای حفظ وارزش

اص یكی از مسائل بسیار مهمی است که قرآن برای ایفای حقوق افراد و نیز جلوگیری موضوع قص

 ةبرای برقراری نظم اجتماعی به آن توجه کرده است. این آیات هم وجهدر نهایت، از هرج و مرج و 

آن را، لذا  ةنظر دارد و هم وجوه حقوقی گسترد فرهنگی و ارزشی حفظ انتظام درون اجتماعی را در

 :شوداشاره می به آن

 فرماید: بقره می ةسور 178 ةآی

 « 
ُ
ِذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواْل َها الَّ نَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه َيا َأيُّ

ُ
نَثى ِباْل

َباٌع ِباْلَمْعُروِف  ُكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتِّ بِّ ن رَّ َوَأَداء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف مِّ
  .(178 :بقره) «َأِليٌم 

 فرماید: طور می قرآن در حفظ حقوق مادی بازماندگان یک متوفی در موضوع ارث این

ِقيَن ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدكُ » ا َعَلى اْلُمتَّ ُة ِلْلَواِلَدْيِن َواْلْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ  «ُم اْلَمْوُت ِإن َتَرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّ

َه َسِميٌع َعِليٌم » ...(180 :بقره) ُلوَنُه ِإنَّ اللَّ ِذيَن ُيَبدِّ َما ِإْثُمُه َعَلى الَّ َلُه َبْعَد َما َسِمَعُه َفِإنَّ َفَمْن . (181 :رهبق)« َفَمن َبدَّ
ِحيٌم  َه َغُفوٌر رَّ وٍص َجَنًفا َأْو ِإْثًما َفَأْصَلَح َبْيَنُهْم َفََل ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اللَّ  .(182 :بقره) َخاَف ِمن مُّ

عظیم حج، موضوع نظم اجتماعی را به صورت جامع االطراف بیان ة آیات مربوط به فریض

ض عبادی توسط اجتماع کثیر مسلمانان، بیانگر قدرت فرای دستور ةدارد. این آیات ضمن ارائمی

عین حال دستورات فقهی، اقتصادی، اخالقی و توحیدی را نیز به  باشد و درسیاسی آنان نیز می

َن اْلُمْش » همراه دارد. َه َبِريٌء مِّ ْكَبِر َأنَّ اللَّ
َ
اِس َيْوَم اْلَحجِّ اْل ِه َوَرُسوِلِه ِإَلى النَّ َن اللَّ ِرِكيَن َوَرُسوُلُه َفِإن ُتْبُتْم َفُهَو َوَأَذاٌن مِّ

ِذيَن َكَفُروْا ِبَعَذاٍب َألِ  ِر الَّ َبشِّ ِه َو ُكْم َغْيُر ُمْعِجِزي اللَّ ْيُتْم َفاْعَلُموْا َأنَّ ِإن َتَولَّ ُكْم َو اْلَحجُّ  (.3)توبه: « يٍم و ]اين آيات[َخْيٌر لَّ
ْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفيِهنَّ اْلَح  ُه َأْشُهٌر مَّ جَّ َفََل َرَفَث َوََّل ُفُسوَق َوََّل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه اللَّ

ْلَباِب 
َ
ُقوِن َيا ُأْوِلي اْل ْقَوى َواتَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْيَر الزَّ ُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْبَتُغوْا َفْضًَل مِّ  (.197)بقره: َوَتَزوَّ بِّ ن رَّ

ِإن ُكنُتم  َه ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َواْذُكُروُه َكَما َهَداُكْم َو ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروْا اللَّ يَن َفِإَذا َأَفْضُتم مِّ آلِّ ن َقْبِلِه َلِمَن الضَّ )بقره:  مِّ

198.) 
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 (،220ه: بقر) تامحفظ اموال ای (،215ه: بقر ) نیز اینچنین است آیات فقهی مربوط به انفاق و

احكام بیع (، 232 و 226ه: بقر) طالق (،221ه: بقر)من، مشرک و کفار ؤاحكام مربوط به ازدواج با م

ترین معامالت و گرفتن شاهد بر معامله که یكی از مهم کتابت در« 275ه: بقر))داد و ستد حالل( و ربا 

ای حفظ نظم اجتماعی به آن اشاره ترین آیه برمسائل اقتصادی است و در قرآن به عنوان طوالنی

 .(282 :بقره) کرده است

 «آیات اخالقی ضامن نظم اجتماعی در قرآن کریم کدامند؟» چهارم:ال ؤس

پویا و فعال رعایت مسائل  ةایجاد، حفظ و پایداری یک جامع ةدهندجمله عوامل تضمین از

از تعدادی از سور قرآن کریم های اخالقی مستخرج اخالقی در آن جامعه است. بررسی برخی گزاره

 این نكات است: کنندةبیان

فردی و جمعی همگام با هم پیش رفته و فراوانی نسبتًا  ةها و مفاهیم در دو حوزاین گزاره .1

های خداوند متعال به منظور تربیت و دهد دستورات و برنامهیكسانی با یكدیگر دارند که نشان می

 طور یكسان و مساوی در این کتاب شریف بیان شده است.ههدایت افراد و جوامع انسانی ب

های اخالقی آیات قرآن کریم تالش دارند تا با کمک همدیگر یک نظام اخالقی جامع گزاره .2

فردی و چه در  ةهای اخالقی چه در حوزاز گزاره یکهر  بنابراین،و کامل را تبیین و نهادینه کنند، 

در چارچوب هدایتی افراد و جوامع بشری بوده و به صورت  اجتماعی، دارای جایگاه خاصی ةحوز

 کنند.ای همدیگر را تكمیل و تأیید میای و حلقهیک مدل الیه

های اخالقی استخراج شده از آیات قرآن کریم به روش تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل گزاره .3

با یكدیگر داشته و بر مبنای رساند که این مفاهیم، انسجامی بسیار دقیق و عمیق این مطلب را می

 باشند.وحدت موضوعی، به دنبال بیان مُدل جامع هدایتی برای افراد و جوامع بشری می

ای است که در چهار زمینه؛ اصول و مبانی، الزامات، مقدمات و این نظام متصور شده به گونه .4

نموده است که جایگاه دقیق و مند را تبیین خوبی یک مدل نظام موانع، مفاهیمی را بیان کرده و به

 .(2، ص1394 لطفی،و  )جانیپورکند  م هدفمند خود را در مجموعه معارف اسالمی تبیین

 :شوداشاره می ،در ذیل به برخی آیات اخالقی در قرآن که ضامن نظم اجتماعی هستند



384                                                   1400 زمستان، 4، شمارة 10مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 

 

َه َيْجَعْل َلُه َمْخَرجًا َو َيْرُزْقُه ِمْن َحيْ » تقوا: ِق اللَّ (؛ شكر نعمت، کفر 3-2 :)طالق« ُث َّل َيْحَتِسُب َمْن َيتَّ

ُكْم َو َلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعذاِبى َلَشِديٌد »نعمت:  ِزيَدنَّ
َ
َه َمَع »(؛ صبر: 7 :)ابراهیم« َلِئْن َشَكْرُتْم َْل َو اْصِبُروا ِإنَّ اللَّ

اِبِريَن  بُ »توبه:  (؛46 :)انفال« الصَّ ِذيَن آَمُنوا ُتو َها الَّ ئاِتُكْم يا َأيُّ َر َعْنُكْم َسيِّ ُكْم َأْن ُيَكفِّ َبًه َنُصوحًا َعسى َربُّ ِه َتْو وا ِإَلى اللَّ
ْنهاُر 

َ
اٍت َتْجِرى ِمْن َتْحِتَها اْْل يَن َو َلْو َكِرَه » اخالص: (؛8 :)تحریم« َو ُيْدِخَلُكْم َجنَّ َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ َفاْدُعوا اللَّ

َه َو ِباْلواِلَدْيِن ِإْحساناً »مادر:  و ترام به پدراح (؛14 :)غافر« اْلكاِفُروَن   (؛83 :)بقره« َّل َتْعُبُدوَن ِإَّلَّ اللَّ

اِس ُحْسناً »گفتاری: خوش ماناِت ِإلى َأْهِلها»امانت:  (؛83: )بقره« َو ُقوُلوا ِللنَّ
َ
وا اْْل َه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ : )نساء« ِإنَّ اللَّ

ِذيَن َّل َيِجُدوَن ِإَّلَّ ُجْهَدُهْم ا» و استهزاء: تمسخر (؛58 َدقاِت َو الَّ ِعيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِفى الصَّ وِّ ِذيَن َيْلِمُزوَن اْلُمطَّ لَّ
ُه ِمْنُهْم َو َلُهْم َعذاٌب َأِليٌم  َه َو ُكوُنوا َمَع »صدق و راستگویی:  ؛(79 :)توبه« َفَيْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر اللَّ ُقوا اللَّ اتَّ

ْلقاِب » اجتناب از القاب زشت: (؛119 :)توبه« اِدِقيَن الصَّ 
َ
 (؛ اجتناب از11: )حجرات« َو َّل َتناَبُزوا ِباْْل

ُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموهُ »غیبت:  بسیاری  ( و12: )حجرات« َو َّل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضًا َأ ُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأ

 ی که ضامن پایداری نظم اجتماعی هستند.ازآیات دیگراخالق

 گیریبحث و نتیجه

نظم ة های صورت گرفته در موضوع نظم اجتماعی با رویكرد قرآن کریم نسبت به نظریبررسی با

 :شدحاصل  اجتماعی پارسونز نتایج زیر

های گوناگون درخصوص چگونگی ایجاد نظم اجتماعی، العاده و با روشقرآن به صورت فوق .1 

کنش عناصر داخلی نظام اجتماعی را ارائه کرده است. هدف اصلی از نزول  ةامل پایداری آن، نحوعو

واسطه ایجاد یک  هکتب آسمانی باالخص قرآن کریم رساندن انسان به سعادت دنیوی و اخروی ب

 نظام مهندسی شده اجتماعی و بسیار دقیق و گسترده است.

های علمی خود و و سیاست را با توجه به یافته پارسونز عوامل اقتصاد، فرهنگ، عدالت. 2

 ثیرگذارأت زیسته، برای ایجاد، حفظ و پایداری نظم اجتماعی مهم وفرهنگ اجتماعی که درآن می

داند. در قرآن کریم، این موارد با گستردگی بسیار بیشتر و با بیان مصادیق و راهكارهای اجرایی می

 گرفته است. ورد توجه جدی قرارو عملی بدون نیاز به آزمایش و خطا م
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او  ةشمول بوده است و دغدغجهان ةنظم اجتماعی به دنبال یک نظری ةنظری ةپارسونز با ارائ .3

ها بدون ایجاد تغییر اساسی در اجزای آن، ایجاد های منفی، پایداری حكومتبرای حذف تنش

او قابلیت  ةنظری ،اما در واقع ،ستای بوده اهای مثبت و پایدار و همبستگی بیشتر درون مجموعهتنش

 ةهای پارسونز، با نگاهی عمیقتر و با وسعت همشمولی را ندارد. این دغدغهاجرایی و جامعیت جهان

خاکی، توسط قرآن کریم بیان شده است. بسیاری از آیات و معارف قرآنی متوجه خودشناسی،  ةکر

ن )اعم از آیات توحیدی، سیاسی، آیات قرآ ةخداشناسی است. هم در نهایت، شناسی وجهان

های مثبت، همبستگی درونی شمول هستند و برای ایجاد کنشاجتماعی، فرهنگی و ... ( همگی جهان

 انسانی ارائه شده است. ةجامع ههای منفی ایجادشدو اجتماعی جوامع، حذف تنش

کننده مینأچگی و تها توجه بنیادی کرده است و آن را عامل یكپارپارسونز به فرهنگ و ارزش .4

داند. در مقابل ثر در نظام اجتماعی میؤداند، لذا نظام فرهنگی را عامل بسیار مانتظام درونی جامعه می

موضوع فرهنگ و تربیت جامعه یكی از اهداف اصلی رسوالن الهی باالخص پیامبر عظیم الشان 

 اسالم معرفی شده است:

يَن » يِّ مِّ
ُ
ِذي َبَعَث ِفي اْْل ِإن َكاُنوا ِمن  ُهَو الَّ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َو ُيَعلِّ يِهْم َو ُيَزكِّ ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َو َرُسوًَّل مِّ

ِبيٍن   .(2)جمعه:  َقْبُل َلِفي َضََلٍل مُّ

ثر و پایدار است. موضوع فرهنگ ؤعمومی ایجاد یک نظم اجتماعی م ةحاصل این تربیت و تزکی

 های دیگر است که برای تثبیت آن از زمان نزول قرآن تاز وجوه متمایز با شریعتاسالمی یكی ا

و جانشینان آن حضرت، انجام گرفته است. توجه  )ص(اکرم  های فراوانی توسط پیامبرکنون تالش

کید و أها و فرهنگ اسالمی برای ایجاد نظم اجتماعی اسالمی در قرآن به صور مختلف به تبه ارزش

 وان رسیده است.یید فراأت

مادی  نظم اجتماعی پارسونز معطوف به دیدگاه بشری و مبتنی بر بستر ةهای نظریعمده بخش .5

ها و نظام آموزش خود به مباحثی همچون مذهب، ارزش است. هرچند که برای ضمانت الگوی پایدار

 ةز ارائده است، اما ماهیت دیدگاه او بیشتر معطوف به مادیات است و اکرو پرورش توجه 

های جدی مواجه است. این سبک از دیدگاه از دیدگاه بشری با ضعف راهكارهایی با سطحی باالتر
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با مشكلی اساسی  ها و مسائل نوظهور جوامع انسانی،بشری گاهی برای پاسخگویی به برخی نیاز

موضوع  این بنابراین،بست مواجه است، رفت از مشكالت با بنمواجه است و گاهی نیز برای برون

تواند عاملی برای برهم زدن نظم اجتماعی باشد. اما در رویكرد قرآن، دیدگاه الهی و ماورائی خود می

راهكارها و بیان رفتارهایی از  ةکند و با ارائدرکنار دیدگاه دنیوی به عنوان نقشی مكمل عمل می

شود و ماعی میجنس دنیوی و اخروی باهم، باعث رشد و پرورش یک نظام شخصیتی فردی و اجت

ازخودگذشتگی، جهاد و  و ستیزی، ایثارکردن مباحثی همچون ایمان، اخالق، ظلمبا نهادینه

توان گفت می بنابراین،. استثر در ایجاد و پایداری یک نظام اجتماعی قوی ؤفشانی، عاملی مجان

 رویكرد است. نظم اجتماعی پارسونز و نظم اجتماعی قرآن همین ةهای اساسی نظرییكی از تفاوت

اثر و حتی گاهی نظم اجتماعی پارسونز با گذر زمان و تغییر شرایط جوامع بشری کم ةنظری .6

او مشهود  ةد و اجتهادی برای رفع و حل مشكالت احتمالی ایجادشده توسط نظریشواثر مییب

مفكران یا او، توسط ه ةنیست. مصداق این ادعا نیز پیچیده، مبهم و منحصر به فرد دانستن نظری

بیان احساس دوگانگی و عدم ثبات در  ،، همچنیناستاو  ةمنتقدان بعد از او در شناخت دقیق نظری

. استکنشگری یا کارکردگرایی او توسط برخی افراد مانند مینزلین خود دلیلی براین ادعا ة نظری

ریات او و حصول ای است که بعد از پارسونز بررسی دقیق نظاو به گونه ةمنحصربه فرد بودن نظری

رسد. اما قرآن با ثر از سیر تحقیقات او، کاری سخت و دشوار به نظر میؤیک روند مشخص و م

 ،ها نازل شده است و گذر زمان و پیشرفت علومرویكردی که دارد برای فهم بشری و هدایت آن

در موضوع بیان احكام و دستورات خود باالخص  د. قرآن کریم درکناثربخشی آن را مشهودتر می

نظم اجتماعی هرگز دچار سردر گمی، دوگانگی، خطا، و ناتوانی در فهم و یافتن مقاصد آن نیست 

ادعای اعجاز برای قرآن کریم امری باطل بود. به فرض وجود  شد اصالًو اگر مشمول این نواقص می

این  ةت همبرخی تعارضات ظاهری در آیات قرآن و ایراد و تشكیک توسط مخالفان قرآن، باید گف

تخصصی و علمی و منطقی پاسخ داده شده است و قرآن مبرای از هر نوع  موارد به صورت کامالً

 قابل فهم بودن توسط بشراست. گویی و ابهام و غیرتناقض

کنش خود به چند مورد خاص ازعناصر موثر در ایجاد و پایداری نظم  ةپارسونز در نظری .7
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و عناصری مانند اقتصاد، فرهنگ، عدالت و سیاست، اما در  هالفهؤاجتماعی توجه کرده است، م

این موارد به عناصر دیگری  رویكرد قرآن کریم برای ایجاد و حفظ و پایداری نظم اجتماعی، عالوه بر

و با بیان مصادیق و راهكارهای اجرایی و عملی بدون نیاز به آزمایش و خطا مورد توجه جدی شده 

توجه بر زندگی اخروی و حیات جاودانه، تاکید بر حیات طیبه، ایمان،  کید وأاست، عناصری مانند ت

تعلیم با تربیت، انجام واجبات و ترک محرمات، رعایت حدود الهی، مكارم اخالق، حفظ  راهیهم

پذیری از شمول بودن، توجه به بسیاری از زوایای زندگی بشری، والیتکرامت انسانی، جهان

جایگاه جدی و مهمی در قرآن و اسالم  ازیک عناصر دیگر که هرپیشوایان دینی و بسیاری از 

 برخوردار هستند. 

مندان و نظم اجتماعی و علی رغم وجود عالقه ةنظری ةبعد ازگذشت سالیان متمادی از ارائ .8

او دیده  ةمندان به نظریتوجهی در نظریه و عالقه یاناة شپارسونز، رشد و توسعة معتقدان به نظری

کند، اما قرآن با گذر زمان و بروز حقایق چه بسا با گذر زمان منتقدان بیشتری هم پیدا می شود ونمی

مندان های بی حد و حصر( موفقتر و عالقهها و سرکوبآن در ایجاد نظم اجتماعی )علی رغم توطئه

اعث های علوم اگر در بستر دیدگاه الهی قرارگیرند هم ببه آن نیز رو به فزونی هستند. پیشرفت

آسایش و هم باعث آرامش خواهند بود. این نظم اجتماعی و امنیت روحی با قرآن به یقین 

وسعت عالم ایجاد و آن را  آرامش جهانی است و قادر است نظم اجتماعی را در ةیافتنی و مایدست

 د. کنحفظ و پایدار 

جامعیت و کمال  رویكرد قرآن در نظم اجتماعی نسبت به آنچه پارسونز مطرح کرده است از .9

 قادر ،دهکرمضاعفی برخورداراست و با توجهی که به نظام فرهنگی، نظام شخصیتی و نظام اقتصادی 

تنها برای مسلمانان بلكه شمول، کارآمد، نهاست در ایجاد، حفظ و پایداری یک نظام اجتماعی جهان

زوایای مفهومی  ةشود که همتر درآیات قرآن مشخص میواقع شود. با نگاه دقیق ثرؤم بشر ةبرای هم

عرضه شده است و قرآن  را که پارسونز به دنبال آن بوده است، قبل از او توسط قرآن کریم به بشر

 تری داشته والگوهای تعاملی و هنجارهای اجتماعی برای حفظ نظم اجتماعی توجه جامع ةبه هم

. استتر الوصولسهل ز طرفی،احصول نظم اجتماعی در هندسه و راهبرد قرآنی گسترده، محكمتر و 

نامه جامع )قرآن( با هدفمند و مهندسی شده در شریعت اسالم، در قالب یک نظام ةارائه برنام ةنحو
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منجی  نظم اجتماعی است و با ظهور رویكرد قرآن در کنندةهدایت و رهبری پیامبری امین، خود بیان

ت زیبایی و تكامل، به اجرا گذاشته این نظم اجتماعی جهانی در نهای )عج(موعود حضرت مهدی 

بلكه به دلیل  ،این نظم در حال حاضر نه به خاطر ضعف آننشدن خواهد شد. علت اصلی اجرا

 شود. ست که توسط بدخواهان این کتاب و شریعت ناب الهی ایجاد میاموانعی 

ار است مستقل، از نوآوری برخورد توان گفت این پژوهش با موضوع آن به طورمیدر نهایت، 

ها توسط بزرگان علوم دینی، اسالمی پژوهش ةخالء موجود در این زمینه، با ادام شودو پیشنهاد می

د. بررسی دقیق، تطبیق و نقد موضوع نظم شو پرو معارفی های قرآنی دانشگاهی با گرایش تادانو اس

یشتری است و برای اجتماعی پارسونز توسط دانشمندان و علمای اسالمی نیازمند به همت و تالش ب

 .گرفتارِ در زندگی مادی، باید طرحی نو درانداخت های پنهان قرآن به بشرِ گنج ةارائ
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