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 تسخیر از قهر و قسر به عقالنی پردازی استاندارد، گذاری وحیانی ومفهوم

 در بستر سیر تطور مفهوم و مطالعه تطبیقی

 1مهدی عبدالحمید          

 2حسین بابایی مجرد          

 چکیده

که عمل  توجه به مفهوم استاندارد از ملزومات غیر قابل انکار ابزارسازی و تصرف در عالم امکانی است. توضیح آن

ها  تصرفات آینده را خواه برای نسل متصرف و خواه سایر نسل به مقتضای قهر و قسر یعنی تصرف غیر استاندارد اصل

  هد برد.اخوزیر سؤال 

ها بر های استاندارد و تاثیر آن مدل ،تعاریف استاندارد ،تاریخچه استاندارد در جهان با امعان نظر به در این مقاله،

در  تطبیقی در دو کشور اسالمی مالزی و ترکیهطور انجام مطالعات و همین بندی های طبقه مدل ،صنعت فناوری اطالعات

در رویکردی فوق استوار نموده و بینی اسالمی عین احترام به تحقیقات صورت پذیرفته، بنایی مرصوص مبتنی بر جهان

های و هم شاخص کردهتعریفی نوین ارائه  دپناه بر مفاهیم ژرف قرآنی و عقل مبرهن برده و هم از استاندار ،فعال

قرآن کریم، استاندارد را عمل به مقتضای تسخیر عالم امکان  تبیین نماییم. معرفی ورد را مطابق با تعریف مختار استاندا

داند که در راستای همین تسخیر مبارک و نه قهر و قسر، های استاندارد می مند از شاخصمعرفی نموده و تصرفی را بهره

 سامان یابد. 

 وازگان کلیدی:

 ـ تسخیر ـ قهر و قسر.تصرف  -ه تطبیقی ـ واکنش فوق فعالمطالعاستاندارد ـ 
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 مقدمه .1

انسان، خلیفه خدا و مظهر آن ظاهر است و اقتضای خلیفه اللهی همانا نیکو جانشینی کردن برای مستخلف عنه است. 

3بِیَدَی خَلَقْتُ"انسانی که در کمال قدرت توسط پروردگار خلق شد 
 وَ"زنان به نفیس، نفس نفسو در راستای دستیابی  "

4الْمُتَنافِسُونَ فَلْیَتَنافَسِ ذلِكَ  فی
5عِلِّیِّـینَ  لَفِى الْأَبْرَارِ کِتَابَ إِنََّ کالَََّ"مرز برّ را درنوردید و به علیین بار یافت  "

و بـه قـرب    "

 یَشـهددُهُ * مَّرْقُـوم   کِتَـاب  * عِلِّیُّـونَ  مَـا  أَدْرَئـكَ  مَـا  وَ"رسید تا کتاب ابرار که موجود در علیـین اسـت مشـهود او گردیـد     

6المُْقَرََّبُونَ
 وَ" از سوی پروردگار مجهز به جزم علمی و عزم عملی گشت تا هم در مقام انباء از اسماء، خـو  درخشـد   "

و هـم در مقـام خالفـت صـ ری، اراضـی را نیـك         "7مْبِأَسـمدائهِِ  أَنبَـأَهُم  ... بِأَسمدائهِِمْ أَنبِئْهُم یََادَمُ قَالَ...  الْأَسمداء ءَادَمَ عَلََّمَ
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8مُجیب  قَریب  رَبِّی إِنََّ إِلَیْهِ تُوبُوا ثُمَّ فَاسْتَ ْفِرُوهُ فیها اسْتَعْمَرَکُمْ وَ الْأَرْضِ مِنَ أَنْشَأَکُمْ هُوَ" استعمار کند
"  . 

9اللََّه فَضْلِ مِنْ ابْتَ ُوا وَ" اگر استعمار زمین، هدف نازل خلیفه اهلل بودن انسان است نتیجتاً مزیّن به
 هُـوَ "و محلّی بـه   "

10رِزْقِهِ مِنْ کُلُوا وَ مَناکِبِها  فی فَامْشُوا ذَلُوالً الْأَرْضَ لَکُمُ جَعَلَ الََّذی
خواهد گشت و خداونـد نیـز ایـن مسـیر را سـهل و       "

11هیَسَّرَ السَّبیلَ ثُمَّ "یسیر نموده است
". 

 بِـهِ  فَأَخْرَجَ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنزَلَ وَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الََّذِى اللََّهُ"انسان نمود  که خداوند موجودات را مسخر این

 الْقَمَـرَ  وَ الشََّـمْسَ  لَکُـمُ  سَـخََّرَ  وَ*  الْـأَنْهَرَ  لَکُـمُ  سَخََّرَ وَ بِأَمْرِهِ الْبَحْرِ فىِ لِتَجْرِىَ الْفُلْكَ لَکُمُ سَخََّرَ وَ  لََّکُمْ رِزْقًا الثََّمَرَاتِ مِنَ

12النهََّارَ وَ الََّیْلَ لَکُمُ سَخََّرَ وَ   دَائبَینْ
 مندی از منابع طبیعی است.   گواهی گویا بر عسیر نبودن راه بهره"

برداری از جهان کیهانی شد لکن این تصـرف  لذا این اشرف مخلوقات به موازات خلقت مش ول به ابزارسازی و بهره

 هایی در خود دید. داشته و دگرگونیتطوراتی 

بینـی  بینی بـود. جهـان  بینی او و در نتیجه عمل به مقتضای آن جهانداد همانا جهانچه ابزارسازی بشر را جهت می آن

 بینی الحادی و سکوالر نوع دیگری را. کند و جهانالهی نوعی از ابزارسازی را تزویج می

بایـد توجـه    در بعد مفهـوم  کند عبارت از مفهوم استاندارد است. البتهیجاد میچه مایز و شاخص برای ابزارسازی ا آن

لفـ  اسـتاندارد اسـت کـه حـدوثی چنـد صـد سـاله دارد. و اال          ایـن  استاندارد مفهومی نو و بدیع نیست بلکه داشت که

 تصرفات انسان الهی به مجرد آغاز تصرف، مطلقاً متناسب با وجود متصرفات بود.
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افزون به استانداردها جهان پیرامونی و توجه روز های بشر برای تصرف در م تال ان حجرتباط وثیقی میا توانلذا می

 بینی رایج و دارج داشت.گرچه این توجهات در امصار متمکّن و اعصار متزمّن رنگ و بویی متناسب با جهان. دنموپیدا 

  ی جهان گذاشت؛ ویژگی پا به عرصه ای دگرگون، دوباره هستی شناسی بینی و بشر از هنگام عصر رنسانس، با جهان

 العالمین است.  خاص این دوره از بشریت، جهانی بدون خدای جهانیان و رب

عقالنیت ابزاری بر خالف  عرفی و گیری از عقالنیت عقل خودبنیاد و بهره صرف براتکای  با در این دوره، بشر

سر عالم خلقت پرداخت. استاندارد نیز در این میانه پا به عرصه گذاشت تا حداقل به قهر و قو جریان خلقت قدسی 

 بشریت را از قهر و قسر بیش از حد که ممکن است منجر به آسیب به هم نوع خود نیز بشود، باز دارد.

تر زمانی و ه استاندارد نیز در همین دوران و بسبتوجه خاص بر این زمان از آنجا اهمیت دارد که تطورات مربوط 

 مکانی تعین پذیرفته است.

 تاریخچه استاندارد در جهان .2

دانند؛ اثرات انقالب  را مبدا انقالب صنعتی در جهان می 1782در سال  13اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات

صورت اشکال جدید سازمان و مدیریت به افزار( و  های نوین)بخش سخت آوری صنعتی در قرن هجدهم بر حسب فن

جای نیروی کار انسان به عنوان روند مشخصی دنبال  شد و جایگزینی ماشین به افزار( احساس می فرایند تولید)بخش نرم

و تولید انبوه، و جایگزینی کارگران ساده به جای  دستی به تولید مکانیزهنوع تولید از سطح کارگاهی و ت ییر  شد.

انجام کار بیش از پیش مورد توجه قرار  یندهای استانداردکارگران ماهر، موجب گردید که توجه به تدوین فرا

 (.25، 1379گیرد)جعفرنژاد، 
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از گردید. استانداردسازی در اوایل انقالب صنعتی آغ 14زی از استانداردسازی شرکتیاستانداردساتوان گفت که  می

های دیگری از  شکل  لبشرکتی، با قطعات قابل تعویض و دارای ابعادی استاندارد آغاز شد و پس از آن در قا

در طراحی محصول، فرایند و تولید ادامه  17بندی و مقیاس ،16سازی ، ساده15سان ساختن استانداردسازی، نظیر هم

وین استانداردها ی تد استانداردسازی شرکتی، قدم نخست این است که وظیفهدر  .(Wang Ping, 2011, 5)یافت

کنند، نباید توسط خودشان تدوین گردد، بلکه  استانداردهایی که کارگران اجرا می سپاری گردد؛ بدین معنی که برون

 . (Clarke, 2002)صورت پذیرد بایست توسط مهندسان کنترل کیفیت، یا مهندسان صنایع می

 شدن را در اروپا و ایاالت متحده امریکا سرعت بخشید ی قرن نوزدهم میالدی، انقالب صنعتی دوم، صنعتی در میانه

به و به تنهایی توانست  های تولید گردید. محصوالت به دلیل پیچیدگی زیاد، دیگر نمی و موجب افزایش شدید قابلیت

ها  فرایند تولید در میان شرکت شدن و تقسیم طور کامل در یك کارخانه طراحی و تولید گردد. این امر موجب تخصصی

سازی و اقتصاد مبتنی بر  ها برای تخصصی پردازی ی تئوری نهر میاها را به هم گره زد. د شرکتمنافع  گردید و نتیجتاً

نقش مهم استاندارد و استانداردسازی در توسعه اقتصادی بود. چرا که به دلیل عدم  چه که فرامو  شد بازار، آن

ها را با مشکل  آن شد که به هیچ وجه مورد نیاز بازرگانان نبود و گاه محصوالتی تولید می ها، گه هماهنگی بین شرکت

 .(Wang Ping, 2011, 8)ساخت مواجه می

، این بدین گردد ا در عوض مهندسان توسط بازرگانان ارائهاستانداردهطرح تدوین بار  این همه موجب گردید تا این

 ایجادها  بلکه استانداردها از طریق روابط تجاری میان شرکت ،گردد ها ناشی نمی آوری معنی بود که استانداردها از فن

ها، موجبات بازاری ناکارا را پدید آورده و  عدم هماهنگی میان شرکتکه  به این مساله پی برد 18اسکلتون گردد. می

های  . سازمانبه ایجاد سازمان استانداردسازی منجر گردیدها دارد. این مساله  شرکت ی بر عایدات و درآمدهایمنف یتاثیر
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 In-company Standardization 
15
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16
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17

 modularization 
18

 Skelton 
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هایی برای تنظیم اقتصاد و تخصیص منابع ایجاد شد و موجب هماهنگی  ، به عنوان مکانیزم19استانداردسازی خصوصی

ی  و مؤسسه 20استاندارد مهندسی  میالدی کمیته 1901و بر این اساس، در سال گردید  ی صنعتی می ها در زنجیره شرکت

 .(Wang Ping, 2011, 9)تشکیل گردید 21استاندارد بریتانیا

های استاندارد خصوصی و استانداردهای داوطلبانه، در اواخر  استانداردهای شرکتی و سازمان مراحل پس از عبور از

 1880ی حمل و نقل به سرعت افزایش یافت. بر این اساس سال  قرن نوزدهم میالدی، تجارت جهانی به دلیل توسعه

دانست. نیاز به استانداردها از زمانی توان سال ظهور استانداردهای خاص صنعتی در ایاالت متحده امریکا  را می میالدی

به وجود آمد. این  22که تقاضاهای فزاینده برای تولیدات صنعتی بعد از جنگ شهری ایاالت متحده گردیدمشخص 

مشهود بود. پیش از این تاجران محلی  ی پست کامالً های وسیع سفار  کاال در سطح ملی به وسیله تقاضاها در عملیات

 . (Cargill, 1989, 17)ی آنان متزلزل شد مسلط بودند ولی با این تحوالت، این تسلط دیرینه بر مناسبات اقتصادی

با فراتر رفتن از صنعتی محلی و عامالن محلی، و پیدایش مؤسساتی بزرگتر در سطح ملی، نیاز به استانداردهایی 

کاالها در سطح ملی توزیع شده بود و جایی که  چنین از آن جهت نظارت بر روند تولید ملی کاالها احساس گردید. هم

شد، لزوم  شد و تعمیرات نیز در محل نصب کاال انجام می بنابراین در محلی غیر از مکان تولید، از محصوالت استفاده می

گیری نخستین استانداردها،  تدوین استاندارد برای قطعات و فرایندها نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این شکل

وثیقی را بین هدفِ بهبود نظم در بازار و تدوین استاندارد مشخص ساخت. در این مورد، با این حال، هیچ  ارتباط

های درگیر برود،  ای واحد از استانداردها که بتواند فراتر از منافع صنعتی خاصِ کمپانی توجهی به دستیابی به بدنه

 .(Bonino & Spring, 1999, 280)نگردید

ی صنایع خاص،  در محدوده های نخستین را در جهت تدوین استانداردها و دانشمندان، این تال  ، مهندسان، تکنسین

آوری را مبتنی بر  راهبری کردند. بنابراین منطقی است که استانداردهای نخستینِ ناظر بر استخدام فنهدایت و 
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ت. اس 23قابل اثبات بودن حقایق هایی که معتقد به لزوم تکرارپذیری و ی علمی دانست؛ دغدغه های توسعه دغدغه

علمی، ارز  بسیاری را برای توسعه و ایجاد استانداردهایی که حقایقی قابل سنجش و  تاکیدهای مؤکد بر شواهد مؤیِّد

 .(Austin, 1956, 51)ی آن دامن زد تکرار پذیر باشند، قائل شد و به توسعه

های استانداردسازی  ؛ البته به طور همزمان سازماندبر این اساس به وجود آم 24های استانداردسازی ملی سازمان

های  ها را از سازمان توان تاریخ تشکیل این نوع سازمان ی وجود گذاشت و دقیقاً نمی نیز پا به عرصه 25المللی بین

کرد.  اعالم موجودیت 1906المللی در لندن و در سال  تقریبا نخستین سازمان استاندارد بین استاندارد ملی متمایز کرد.

 .(Wang Ping, 2011, 14)کرد در زمینه برق و الکترونیك فعالیت می 26این سازمان

کشور تشکیل گردید تا در خصوص تشکیل سازمان  25، کنفرانسی در لندن با حضور نمایندگان 1946در سال 

 1947در سال  27استانداردالمللی  گذاری سازمان بین گیری کنند. نتیجه این کنفرانس، بنیان المللی جدیدی تصمیم بین

 این سازمان با اهداف ذیل تاسیس گردید: .(Wang Ping, 2011, 14)بود

 تدوین استاندارد در جهان؛ سازی یکپارچه 

 ی استانداردسازی در جهان؛ توسعه 

 المللی کاالها و خدمات؛ ی تبادل بین ایجاد تسهیالت در زمینه 

 حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده؛ 

 های علمی، فناورانه، و اقتصادی. اریتوسعه همک 

المللی را  ی بین، جایگاه استانداردها29و تی بی تی 28های سازمان تجارت جهانی در عصر حاضر، توافقات و پیمان

کنند. چراکه در حال حاضر یکی از شرایط   به استانداردهاها توجه بیشتری  دولتو موجب شده است تا  ارتقاء داده

                                      
23

 facts 
24

 National Standardization Organizations 
25

 International Standardization Organizations 
26

 International Electro-technical Commission(IEC) 
27 International Standard Organization(ISO) 
28 World Trade Organization(WTO) 

29 Technical Barriers to Trade(TBT) 
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 المللی است. تجارت جهانی، اعتبار استانداردهای ملی آن کشور و ابتنای آن بر استانداردهای بینعضویت در سازمان 

های استانداردسازی خصوصی  ی ارائه شده توسط سازمان ها در حال حاضر بر اتخاذ استانداردهای داوطلبانه اجماع دولت

مستحکم ساختن مقررات کار خوبی برای  لبانه راهقرار گرفته است. این نوع استانداردهای داوط 30در حوزه مقررات فنی

 .(Wang Ping, 2011, 24)وری اجتماعی است فنی در مواجهه با تقاضای بازار از طریق حف  منابع دولتی و بهبود بهره

  

                                      
30 Technical Regulation; کند مقرراتی که الزامات فنی را به شکل مستقیم یا از طریق ارجاع به یك استاندارد، مشخصه فنی، یا آیین نامه تعیین می   
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 تعاریف استاندارد: .3

نظر ریشه ل ت، به  وارد زبان انگلیسی شد و از 31واژه استاندارد، هشت قرن پیش از زبان فرانسه با عنوان اتاندارد

گردد. اما واژه استاندارد در زبان انگلیسی، از نظر علمی و  ه کردن و برافراشتن باز میدالتینی به معنی گستر 32فعل اکستند

 .باشد ینی دارای دو معنی کامال متفاوت مف

 .می نامند 33گیری که در فرانسه امروزی آن را اتالون اندازهالف( مقیاس 

گفته و  34ه حاوی مقررات و اصول برای تنظیم امور فنی، علمی و تجاری که در فرانسه به آن نرمب( به معنای کتابچ

 .رود یعنی گونیا به کار می (Normn) و در ریشه التین آن (Norm) در آلمان به معنای

در ایران واژه استاندارد به معنی تثبیت شده، توسط مرحوم غالمحسین مصاحب پیشنهاد  این نکته قابل ذکر است که

 .شد که این کلمه هرگز رواج نیافت

 از جمله: تعاریف متعددی از مفهوم استاندارد ارائه شده است

 :35المللی استاندارد تعریف سازمان بین. 1

ای تصویب شده و مقررات، راهنمایی یا  مده و توسط نهادهای شناخته شدهآسندی که با اجماع به دست 

ای از نظم در  ها را، برای استفاده مشترک و مکرر، با هدف دستیابی به میزان بهینه ها یا نتایح آن مشخصات فعالیت

 دهد.  زمینه ی مورد نظر، در اختیار قرار می

 : 37کند تاندارد را بدین گونه تعریف مینیز اس 36انستیتوی مهندسین برق و الکترونیك. 2

                                      
31

 Etandard 
32

 Extend 
33

 Etalon 
34

 La norm 
35

 www.iso.org 
36

 Institute of Electrical Engineers(IEE) 
37

 http://standards.ieee.org/develop/ overview.html 

http://standards.ieee.org/develop/
http://standards.ieee.org/develop/
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ای تصویب شده است. در این  شده ای که از طریق اجماع به دست آمده و توسط نهاد شناخته سند منتشر شده

ها، و یا خدماتی  هایی برای حصول اطمینان از قابلیت اطمینان، مواد، محصوالت، رو  سند، مشخصات و رویه

ای از موارد را پوشش داده، و  د، طراحی شده است. استانداردهای طیف گستردهگیرن که مردم روزانه به کار می

در  های مختلفی که به حصول اطمینان از کارکرد سازگاری محصوالت، تسهیل محدود به ارائه انواع پروتکل

 کند، نیست. کننده و بهداشت افراد کمك می پذیری و پشتیبانی از ایمنی مصرف کنش هم

ی مشترک و مکرر، که هدف آن دستیابی  تانداردسازی به معنای فعالیت ایجاد تمهیداتی برای استفادهبر این اساس، اس

ای از نظم در یك زمینه خاص است، تعریف گردد. به طور مشخص، این فعالیت شامل فرایند فرموله  ی بهینه به درجه

 ی عبارت است از:سازی استانداردها است. منافع مهم استانداردساز کردن، صدور، و پیاده

 ها؛ بهبود مناسب بودن محصوالت، فرایندها و خدمات در زمینه مقاصد خاص آن 

 ؛آورانه های فن تسهیل در همکاری 

 جلوگیری از موانع تجارت و اعتماد سازی در مبادالت تجاری. 

مناسب باشد، یك یا که محصول، فرایند یا خدمت مورد نظر برای مقاصد خود  استانداردسازی ممکن است برای این

پذیری،  تواند شامل کنترل انواع، قابلیت استفاده، سازگاری، تعویض چند هدف خاص داشته باشد. این هدف می

بهداشت، ایمنی، حف  محیط زیست، درک متقابل، عملکرد اقتصادی و تجارت باشد. باید توجه داشت که اهداف تنها 

 .(Wang Ping, 2011, 5)محدود به این موارد نیست

 استاندارد در کشورهای اسالمی .4

در روند رو به رشد خود به سمت و سوی استانداردهای جهانی، توان  نمیواقعیت این است که کشورهای اسالمی را 

با ویژگی خاصی از دیگر کشورهای جهان متمایز کرد. به نظر می رسد دلیل این عدم تمایز و در نتیجه عدم برخورداری 

اس، بر این اسی استاندارد، اتخاذ رویکردی منفعل در مواجهه با تحوالت جهانی است.  از مزیت رقابتی در عرصه

گذاری به وضعیت  ،در این بخش، ابتداگیرند.  های در حال توسعه قرار میی کشور کشورهای اسالمی اغلب در زمره
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ترکیه و  کشور اسالمیدو جمهوری اسالمی ایران و استاندارد در کشورهای در حال توسعه خواهیم داشت و پس از آن 

 .، مورد بررسی و مداقه قرار خواهیم دادکه از بسیاری جهات شبیه جمهوری اسالمی ایران هستند مالزی

باید گفت که کشورهای در حال توسعه، تحت شرایط اقتصاد جهانی، سیستم استانداردسازی خود را برای دستیابی به 

های پیشرفته،  ی استانداردسازی به وسیله ها آن اند. های رقابتی صنعتی خاص، مورد بازبینی و اصالح قرار داده مزیت

ی استانداردسازی  ی بسیاری در حوزه درصدد رشد اقتصادی و صنعتی خود هستند. و البته باید توجه داشت که فاصله

های کشورهای در حال توسعه در وضعیت  ها و کمپانی شرکت یافته وجود دارد. بین کشورهای در حال توسعه و توسعه

تر  لحاظ استاندارد سازی قرار ندارند و کشورهای در حال توسعه از منظر استانداردسازی بسیار عقبرضایت بخشی از 

از کشورهای توسعه یافته هستند؛ بر این اساس الزم است که کشورهای در حال توسعه هم در سطوح خرد و هم سطح 

 .(Wang Ping, 2011, 20)اهتمام بیشتری از خود نشان دهند راهبردی

 مهوری اسالمی ایرانج. 4-1 

گردد. این  ها بر می هجری شمسی و با تصویب قانون اوزان و مقیاس 1304ی استاندارد در ایران به سال  تاریخچه

 ی اوزان و مقادیر در وزارت فالحت، تجارت و فواید عامه قرار داشت. به نام اداره 1311مساله تا سال 

تحت پوشش اداره کل تجارت به فعالیت خود ادامه داد و در این اداره  1331تا  1311های  در حدفاصل سال

، قانون 1339در سال  ها در وزارت اقتصاد ملی مستقر بوده است. به نام اداره اوزان و مقیاس 1339 تا 1331های  سال

در شش ماده به تصویب مجلسین وقت رسید که در چهارچوب اهداف و « اجازه تاسیس مؤسسه استاندارد ایران»

المللی استاندارد درآمد. در سال  های تعیین شده، آغاز به کار نمود و البته در همان سال به عضویت سازمان بین مسئولیت

مؤسسه استاندارد و »های صنعتی کرج به مؤسسه استاندارد ایران تصویب شد و نام آن به  ، الحاق آزمایشگاه1343

 ت ییر یافت.« تحقیقات صنعتی ایران

اساسنامه آن از تصویب کمیسیون مشترک دارایی و مجلسین گذشت و این در حالی بود که تا سال  1344در سال 

قانون  1349جایگاه سازمانی مرسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در وزارت اقتصاد قرار داشت. در سال  1349
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تبصره از تصویب مجلسین  2ماده و  17ل مواد الحاقی به قانون تاسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شام

 وقت گذشت.

 1371عریف گردید و از سال جایگاه سازمانی مؤسسه استاندارد در وزارت صنایع و معادن ت 1371تا  1353در سال 

با تصویب قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات در مجلس شورای اسالمی، مؤسسه  1390تا 

حقوقی مستقل شد و رئیس مؤسسه با معرفی وزیر صنایع ومعادن و تایید شورای عالی استاندارد و با  دارای شخصیت

 نمود. جمهور انجام وظیفه می حکم رئیس

با تشکیل شورای عالی اداری به ریاست رییس جمهور، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از  ،1390در سال 

ارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیت های قانونی، اموال، دارایی ها، مجموعه وزارت صنعت، معدن و تج

تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یك موسسه مستقل و با نام سازمان ملی استاندارد 

 .ایران زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود

)بسته سیاستی تقویت و به شرح ذیل آمده است 1376قانون مصوب خرداد  ماموریت سازمان ملی استاندارد ایران در

 :(1388توسعه نظام استاندارد ملی، فروردین 

 تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی)رسمی( به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور؛ 

 ترویج استاندارد ملی؛ 

 دن کیفیت کاالهای تولید داخلی، کمك به بهبود انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، باالبر

 ها تولید و کارایی صنایع؛ رو 

 المللی؛ مشارکت در تدوین استانداردهای بین 

 نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری؛ 

  کنترل کیفیت کاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کاالهای نامرغوب به

 المللی؛ مکانات رقابت با کاالهای مشابه خارجی و حف  بازارهای بینمنظور فراهم نمودن ا

 و  کنندگان مصرف از حمایت منظور به اجباری استاندارد مشمول وارداتی کاالهای کیفیت کنترل

 نامرغوب؛ کاالهای ورود از جلوگیری و داخلی کنندگان تولید
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 و  ای مقایسه اظهارنظر و مشخصات اعالم مربوطه، های استاندارد با کاال نمونه تطبیق و آزمایش

 الزم؛ های گواهینامه صدور

 ها،  آزمایشگاه خارجی)سورویانس(، و داخلی کننده بازرسی مؤسسات و ها  شرکت صالحیت تأیید

 مدیریت و مدیریت کیفیت های سیستم های نظام دهندگان گواهی و استاندارد کارشناسان کیفی، کنترل مسؤولین

 محیطی؛ زیست

 یکاها المللی بین سیستم یجترو(SI) کردن  و کالیبره کشور در ها س مقیا و اوزان رسمی سیستم بعنوان

 سنجش؛ وسایل

 بها؛ گران فلزات عیار تعیین و گذاری انگ 

  تولیدی واحدهای کیفیت کنترل مستمر مسؤولین آموز. 

 مالزی. 4-2 

ای داشته است؛ این کشور همانند  کننده های خیره های اخیر پیشرفت کشور مالزی با جمعیت غالب مسلمان، در سال

توان به عنوان یکی از کشورهای  آید، بر این اساس، می جمهوری اسالمی ایران کشوری در حال توسعه به شمار می

این اساس، در ادامه یکی از مؤسسات دولتی استاندارد در هدف برای مطالعات تطبیقی استاندارد در نظر گرفته شود. بر 

 گیرد. و مداقه قرار میبررسی مورد مالزی 

ظر وزارت امور اقتصادی فعالیت ن دولتی، و تحت تماماً شرکت یكمؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مالزی، 

کیفیت این کشور واگذار  استاندارد و یسازمان مل کند. این شرکت توسط دولت مالزی تاسیس شده و مالکیت آن به  می

در  اصلی آن شود و مقر  می عنوان مرکز جامع تعیین استاندارها در مالزی شناخته هشده است، این شرکت ب

39سالنگور ،38علم شاه
 .واقع شده است 

وزارت بازرگانی و صنایع را در  ،دولت 1964در سال ی صنعتی،  زمان با عزم دولت وقت مالزی برای توسعه هم

مامور مطالعه بر روی ایجاد  پاسخ به ضرورت فوری اتخاذ اصول استاندارد با توجه به شتاب توسعه صنعتی در مالزی،

نتیجه در دی و وارداتی به این کشور نمود. مند در خصوص تعیین استانداردهای کیفی محصوالت تولی سسه نظامؤیك م

                                      
38

 Shah Alam  
39

 Selangor 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shah_Alam
http://en.wikipedia.org/wiki/Shah_Alam
http://en.wikipedia.org/wiki/Selangor
http://en.wikipedia.org/wiki/Selangor
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در ابتدا به عنوان یك اداره دولتی تحت نظارت وزارت بازرگانی و صنایع در   40ستاندارد مالزی، موسسه ااتاین مطالع

عنوان مرجعی برای  هرا ب مؤسسه استاندارد مالزیآغاز به کار کرد. در اکتبر همان سال مجلس مالزی،  1966سال 

 استاندارها به رسمیت شناخت.  خصوصگیری در  تصمیم

های علمی و  سسه ملی پژوهشؤممؤسسه استاندارد مالزی، با   تصمیم به ادغام 41مالزیشورای ملی  1974در سال 

پا به عرصه وجود  43مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مالزیسسه، ؤگرفت و در نتیجه با ادغام دو م 42صنعتی

سسه بیشتر به ؤم، وقت قرار گرفت. با این ادغام 44زیست عنوان زیر مجموعه وزارت علوم، فناوری و محیط هو ب گذاشت

با توجه به سرعت  به فعالیت پرداخت.گیر  عنوان یك نهاد تصمیم هتوسعه کمی و کیفی خود پرداخت و از آن تاریخ ب

در مؤسسه استاندارد و اصالحات بنیادی ه تصمیم بمیالدی  1993دولت در سال  ،در دنیای علم و فناوری توسعه

عضو  6عضو کاهش یافت که  13عضو به  24اعضای شورای مرکزی از ، اساس این گرفت. بر عتی مالزیتحقیقات صن

 .دهند عضو خصوصی، مجموع هسته مرکزی را تشکیل می 7دولتی و 

های پیشرفته  وریآ تبدیل شدن به یك شرکت در حد کالس جهانی در زمینه نوآوری و فن مؤسسه،این انداز  چشم

گستر  و انجام پژوهش های علمی و صنعتی، افزایش  توان استنباط کرد: گونه می مؤسسه را ایناین  ماموریتاست. 

وری و توسعه صنعتی، ارائه و انتقال فناوری و خدمات مشاوره ای، توسعه استاندارهای مالزی و ترویج استاندارد  بهره

 .اشت و ایمنیسازی و نظام تضمین کیفیت برای رقابت بیشتر و ارتقاء رفاه عمومی، بهد

 :عبارت است ازبه تفصیل  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مالزی وظایف

 ؛ارائه استانداردها و توسعه یك سیستم کنترل کیفیت و استانداردسازى براى تولیدات ساخت مالزی .1

 ؛ورى در بخش صنعت رتقاء و بهبود بهرها .2

 :تحقیقات صنعتى با هدفارتقاء رفاه، سالمتى و بهداشت صنعتى و عمومى و انجام  .3

                                      
40

 Standards Institution of Malaysia(SIM) 
41

 National Action Council 
42

  National Institute for Scientific and Industrial Research(NISIR) 
43

 Standards and Industrial Research Institute of Malaysia(SIRIM) 
44

 Ministry of Science, Technology and the Environment 
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  ؛هاى فنى ها و فزاینده بهبود رو 

  ؛ها و فرایندهاى جدید کشف )ابداع( رو 

 ؛ترغیب استفاده از تولیدات ساخت مالزى 

 آورى پیشرفته دیگر کشورها براى استفاده در مالزی متناسب کردن فن. 

    

به کاربرد نتایج تحقیقات به منظور انتقال  توان مى مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مالزی، از دیگر اهداف 

 .هاى تولید اشاره کرد اى به صنایع براى کمك به استقرار استانداردها و بهبود فنون و رو  آورى و خدمات مشاوره فن

دهد. واحد توسعه  را توسعه مى 45شناسی اندازهاستانداردها، اطمینان کیفى و  مؤسسه، طراحى استانداردها در 

باشد.  در صنایع مى آن کنندگان و کاربرد استانداردى براى استفاده مصرف 1442اردها داراى یك مجموعه استاند

اند از: بخش کشاورزی، شیمیائی، داروسازی، مهندسى شهرى و  هاى تحت پوشش این واحد عبارت حوزه

    ت.دسى مکانیك و مصارف عمومى تولیداسازی، فنون الکترونیکى و صنایع مهن ساختمان

هاى چرخ،  بیل مانند مهرهکنترل کننده استانداردهاى اجزاء اتوم،  46سازى مالزى شرکت توسعه صنایع اتومبیل

     د.باش هاى کنترل و ... مى لی، کابلهاى صند بالشتك ،فنر کمك

مربوط به وساز صنایع  چنین در ارتباط با ساخت هم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مالزی، استانداردهاى 

هاى ضایعاتى پالستیکى به کار گرفته  هاى پالستیکى و لوله چوب، لوازم بهداشتى ساخته شده ار قالب چسب

ور دستیابى ها مختلف و به منظ بندى خدمات را در زمینه این مؤسسه، معیارها و درجه 47واحد معیار سنجى      د.شون مى

لى و براى ارتقاء محصوالت صادراتى که با سطوح استانداردهاى در تولیدات کارخانجات مح به سطوح باالى کیفیت،

خدمات متنوعى را براى تجهیزات و استانداردهاى مورد استفاده با چنین  د و همکن المللى در رقابت هستند ارائه مى بین

 .کند هاى کاربرى فراهم مى به کارگیرى مقتدرانه معیارها و مقیاس

                                      
45 Metrology گیری و کاربرد آن( )علم اندازه  
46

 Poroton Saga 
47

 Metrology 
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طرح نشان اطمینان را به صورت یك ضمانت مجزا، براى اطمینان از برابرى کامل واحد تضمین کیفیت این مؤسسه،  

هاى کسب اطمینان را  دو نوع از رو  ،گیرد. این طرح هاى کیفیت در استانداردهاى مالزى به کار مى تولیدات با شاخص

های متعدد و متنوعی بر  آزمایشنظر، دهد. به منظور اطمینان از مطابقت کامل با استانداردهاى مورد  مورد استفاده قرار مى

چنین بررسى و ارزیابى از نحوه استقرار خطوط کنترل کیفیت در کارخانجات و  . همگیرد انجام می ،محصوالتروی 

آید.  هاى تصادفى موجود در بازار و کارخانه به عمل مى نظارت و کنترل منظم محصوالت از طریق آزمایش نمونه

با استانداردهاى   ه از طریق انتخاب نمونه تصادفى به منظور اطمینان از انطباق کامل محمولهبندى شد هاى بسته محموله

 .گیرد مالزى مورد آزمایش قرار مى

هاى )عالئم( وابسته به  به وسیله مارک ،مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مالزی تأیید کیفیت محصول توسط 

تواند مورد شناسائى قرار بگیرد. در حال حاضر دو نوع از  ها اشاره شد مى هاى کنترلى که در باال به آن هریك از طرح

 گیرد، عالمت استاندارد و عالمت مطابقت کاال.  عالئم مورد استفاده قرار مى

زى تولید شده است. عالمت طور کامل براساس استاندارد مال دهنده آن است که محصول به عالمت استاندارد نشان

تطبیق یك محصول با استانداردهاى مالزى به منظور تضمین کیفیت محصول مورد استفاده قرار اال براى کمطابقت 

المللى مورد استفاده قرار  کشور واردکننده باشد استانداردهاى مناسب خارجى یا بین گیرد. در مواردى که استانداردِ مى

 .گیرد مى

ها و کاربردهاى مقتدرانه و  دهنده فعالیّت نشان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مالزی، هاى کنترلى برچسب

شوند و  ها به صورت اجبارى روى محصوالت چسبانده مى هاى تضمین کیفیت مؤسسه است. این برچسب معتبر طرح

قلم کاالى حمل و نقل  4قلم کاالى الکتریکى و  28شوند. این فهرست شامل  روى فهرست کنترل اقالم نیز مشخص مى

 .اى است جاده

تص اقالمى است که به صورت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مالزی، مخ هاى کنترلى وع دیگرى از برچسبن

گیرند. به  زنى قرار مى بندى شده هستند و به منظور اطمینان و کنترل آنها مورد بازرسى و برچسب هاى بسته محموله
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هاى  اند از محموله گیرند عبارت ین کیفیت قرار مىهائى که مشمول این نوع طرح تضم عنوان مثال، برخى از محموله

 .روند کار مى ها به هاى پالستیك فایبرگالس که در تولید موتورسیکلت الوارهاى چوبى و محموله

 ئوچوبراى الستیك و کا ، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مالز گذارى تضمین کیفیت دو طرح دیگر عالمت 

 .48ترین کاالهاى صادراتى مالزى هستند عمده شود که از کار گرفته مى به

 ترکیه. 4-3 

میالدی به منطور فراهم ساختن استانداردهایی برای هر نوع قلم و  1860در سال  49مؤسسه استانداردهای ترکیه

 گردد. وزیری اداره می این مؤسسه تحت نظر نخست ها و خدمات تاسیس گردید؛ نین رویهچ محصول و هم

گردد. عالمت  این مؤسسه یك نهاد عمومی است که شخصیتی حقوقی داشته و مطابق با قوانین و مقررات اداره می

شود و بدون  است. این عالمت به طرق مختلفی نشان داده می TSEچنین عالمت تجاری آن،  اختصاری این مؤسسه و هم

ایطی ندارد. این استانداردها، داوطلبانه هستند و شر  عالمت را تحت هیچی مؤسسه، کسی حق استفاده از این  اجازه

شوند، در  استانداردهایی که اجباری میی اجباری پیدا کنند.  خانه، جنبه توانند با تصویب وزارت استانداردهای مربوطه می

 منتشر می شوند. 50گزت رسمی

 ی استانداردهای ترکیه به شرح ذیل است: وظایف مؤسسه

 ع استانداردها؛ین انواوسازی و تد آماده 

 ها، قبول  اند، و در صورت تایید شدن آن بازرسی استانداردهایی که در داخل یا خارج از مؤسسه آماده شده

 ؛ها جزو استانداردهای ترکیه آن

 کارگیری داوطلبانه استانداردها برای کسانی که به  انتشار استانداردهایی که مورد تایید قرار گرفته و ترویج به

 های مرتبط؛ خانه ها در وزارت چنین ترویج اجباری آن ها مفید باشد و هم استانداردها برای آننظر می رسد 

 ها، و اعالم نظر در پاسخ به درخواست بخش عمومی یا خصوصی؛ های آن سازی استانداردها یا پروژه آماده 

                                      
48 http://www.sirim.my 
49 Turkish Standards Institution(TSI) 

50 Official Gazzette 
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 العات مشابه انجام شده چنین دنبال کردن مط های فنی در مورد استانداردها، و هم انجام تحقیقات و بازرسی

تاندارد و همکاری با این المللیِ اس های خارجی و بین در جهت ایجاد ارتباط با کمپانی در کشورهای دیگر

 ها؛ شرکت

 ها و دیگر مجامع و مؤسسات فنی و علمی، در جهت انتشار استانداردها و  همکاری با دانشگاه

ها به کسانی که  ی آن المللی و ارائه انداردهای ملی و بیناستانداردسازی، و در جهت ایجاد آرشیوهایی از است

 اندارد و استانداردسازی را دارند؛ی است دغدغه

 هایی به منظور بررسی کاربرد استانداردهای  دها و ایجاد آزمایشگاهراهبری تحقیقات در خصوص استاندار

ولتی و ارائه گزار  در داوطلبانه؛ و انجام مطالعات فنی در پاسخ به درخواست بخش خصوصی یا د

 ها؛ خصوص آن

 ها و سمینارها برای  ی کارهای استاندارد در کشور و تشکیل دوره به منظور حف  و توسعه آموز  کارکنان

 دستیابی به این منظور؛

  انجام مطالعاتی که موجب تشویق تولید با کیفیت سازگار با استانداردها شده و تهیه اسناد و مدارک در

 ها؛ خصوص آن

  مورد نیاز؛های  و کالیبراسیون و تاسیس آزمایشگاه 51شناسی اندازهانجام مطالعات تحقیق و توسعه بر روی 

 جام این وظایف وجود دارد، مؤسسه استانداردهای ترکیه است که توسط مجمع عمومی سازمانی که برای ان

 52شود. تعیین گردیده و به مردم اعالم می

 قبال روندهای جهانی استانداردلزوم اتخاذ رویکرد فوق فعال در  .5

طور که در بررسی تاریخی و تطبیقی استاندارد مشخص است، کشورهای اسالمی در قبال مقوله استاندارد،  همان

ها را دنبال  رو بازی کرده و تصاویر القایی آن رویکردی منفعل داشته و در بهترین حالت در زمین کشورهای پیش

ز آینده ممکن است به یکی از رو برای تصویرپردازی ا ه طور کلی، اقدام کشورهای پیشبباید توجه داشت که  د.ان کرده

 (:40-39، 1382)پورعزت، ای ذیل در سایر کشورها مواجه شوده شواکن

  :واکنش منفعل. 5-1 

                                      
51

 Metrology 

52 http://www.tse.org.tr/ 

http://www.tse.org.tr/
http://www.tse.org.tr/
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و عاجز ای که خود را ناتوان  ی القایی جامعه ی آرمانی قابل فرض، برای فراگرد توسعه وقتی تصویری به مثابه نقطه

ی تحقق کامل  های اجتماعی منفعل آن، خود را در حد و اندازه گردد، محتمل است که خرده سیستم داند، ترسیم می می

ی حق و باطل در خود دارد( ارزیابی نکنند و ضمن بسیج جدی نیروها! به  وضعیت آرمانی)که آرای جالبی از آمیزه

که به  ی در طرح القایی، رضایت دهند و توجه شود که این گروه با اینتر از خط سیر نیل به موقعیت آرمان مراتبی نازل

 .نوا شوند بینند که با آن هم اند خود را در حدی نمی بینی القایی اعتماد کرده درست بودن پیش

 نوا:  واکنش هم. 5-2 

آورند)از آن حیث که  میی تحقق آن به شمار  پذیرند و خود را در حد و اندازه جوامعی که این تصاویر القایی را می

  گران تصویر اعتماد دارند(، تال  خواهند کرد تا به کمال مطلوب مفروض پنداشته به قابلیت علمی و تخصصی پرداز 

 برای خود، نایل آیند.

 واکنش فعال: . 5-3 

نند، ولی ک پذیرند و به آن به طور نسبی اعتماد می یافته را می استراتژی جوامعی است که کلیات طرح پرداز 

چه در طرح القایی به تصویر کشیده شده  ای باالتر از آن کوشند سهم خود را از منابع آینده افزایش دهند و به مرتبه می

 یافته را با توجه به منافع خود ترمیم نمایند. است دست یابند، یعنی بخشی از تصویر پرداز 

 واکنش فوق فعال:. 5-4 

توانند  یابند، می گردند و سرنوشت القایی آن را در می رپردازی از آینده واقف میجوامعی که به عمق استراتژی تصوی

از واکنش فوق فعال استفاده نمایند. استفاده از واکنش فوق فعال، متضمن وقوف بر قواعد بازی و برخورداری از 

قواعدی جدید است، قواعدی ریزی  ی استعدادهای ملی برای پی زدن آن و بسیج هوشمندانه  توانمندی کافی برای برهم

ی تصویری  ها، کشور تصویرپرداز را مجبور به واکنش اصالحی نماید. این مهم از طریق ارائه که ضرورت آگاهی از آن
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شکند و با از  جو را در هم می ی کشور سلطه یافته ی تصویر پرداز  متمایز و رقیب، قابل اجرا است، تصویری که شالوده

تر)یا دست کم متفاوت( را در معرض دید جوامع  ای حقیقی ترسیم شده بر اساس طرح القایی، پردهی  هم گسیختن پرده

 بشری قرار دهد.

 واکنش آشفته حال:. 5-5 

ی  رو)طراح تصویر القایی( اعتماد کنند از توانمندی باالیی برای مقابله وارائه توانند به کشور پیش جوامعی که نمی

ی استراتژی ملی خود به اجماع نظر عقالنی و منطقی دست  اند درباره ولی هنوز نتوانستهتصویر متمایز برخوردارند، 

کنند و در مواردی نیز  دهند و زمانی به صورت فعال عمل می یابند، گاهی به صورت فوق فعال واکنش نشان می

کلی واکنشی آشفته حال را نمایان  توان گفت که به طور رو می نمایند، از این نوا یا انفعالی را اتخاذ می های هم واکنش

 سازند. می

 ادهد، زیر رو را در وضعیت تردید قرار می حال آن است که کشورهای پیش ی واکنش آشفته ی قابل تأمل درباره نکته

های جدی خود را برای  فعال، قابلیت شود، گاهی با نمودهایی از واکنش فوق ای که با این واکنش شناسایی می جامعه

کند،  نمایی می سان به نحو موفقی قدرت سازد و بدین ی آینده نمایان می ی تصاویر جایگزین)رقیب(، درباره و ارائهمقابله 

نوا یا منفعل، ضعف جدی  های هم های خود با اتخاذ واکنش هایی دیگر از واکنش زمان، در بخش که به طور هم در حالی

ی استراتژی ملی،  سازد. به هر حال محرومیت از اجماع نظر درباره میملی آشکار  های  خود را در هدایت بهینه توانمندی

 دهند. های اصلی جوامعی است که واکنش آشفته حال از خود نشان می از مشخصه

آید که با رویکردی هنجاری که در ادامه توضیح داده خواهد شد، واکنش منفعل در رقابت  به هر تقدیر به نظر می

ای که دارند،  های بالقوه کشورهای اسالمی و به خصوص جمهوری اسالمی ایران با قابلیت رسد و جهانی به جایی نمی

ی استانداردهای جهانی را به سمت و  توانند عرصه ی استاندارد را داشته و می توان اتخاذ رویکرد فوق فعال در حیطه

 شمول و هنجاری اسالمی سوق دهند. سوی استانداردهای جهان
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فعال، همانا استمساک به مفاهیم ژرف اسالمی اعم از رهاوردهای عقل مبرهن و دستاوردهای فوقاقتضای رویکرد 

های استاندارد را از کتاب تشریع یعنی قرآن کریم اصطیاد نموده و با استمداد رو شاخصاز ایننقل دارای حجیت است. 

 ایم.از عقل بر مصادیق تطبیق نموده

 :قرآن کریمچگونگی اصطیاد مفهوم استاندارد از    .6

که زمانی  شود. توضیح آنآید این است که استاندارد بر بنا و بستر تصرف بارگذاری میآنچه از مفهوم استاندارد بر می

تصـرف  مفهوم استاندارد تعین خواهد یافت که تصرفی در عالم کیهانی صورت پذیرفته باشد. حال سؤالی که بعد از ایـن  

لذا استاندارد از ملزومات تصرف اسـت و عـدم    گردد این است که آیا این تصرف استاندارد بوده است یا خیر؟مطرح می

ای که به طور اتم و اکمل مفهوم تصـرف  آن واژه قرآن کریمرو در شناسد. از همیناستاندارد و غیر استاندارد نمی ،تصرف

 هویدا گشت. "اکل"ه تا واژ داراست فحص و جستجو نمودیمرا درون خود 

 وری ف همراه با بهرهتصرّبه مفهوم قرآن،  اکل در .6-1

. نـه خصـوص خـوردن     اسـت   فاکل به معنای گرفتن یا مطلق تصرّ 53«  وَ لَا تَأْکلُُُُواْ أَمْوَالَكُُم بَیْنَكُُم بِالْبَاطِل»  در آیة

فعل طبیعی مورد نیاز انسان است زیرا نخستین نیازی مصحّح این اطالق مجازی این است که خوردن اوّلین و نزدیکترین 

برد ت ذّی است و پس از این نیاز به نیازهـای دیگـر خـود ماننـد لبـاس، مسـکن و ازدواج منتقـل         که انسان به آن پی می

هـا از برخـورد و     زبـان  ةبرد خوردن است و از این روست کـه در همـ   لین تصرّفی که انسان بدان پی میشود، پس اوّ می

شود و اگر کسـی زمـین یـا خانـه یـا فـر  کسـی را بگیـرد          وری به خوردن تعبیر می ف و اخذ اموال همراه با بهرهتصرّ

ـ   غرض آن. گویند مال مردم را خورد می  تـرین بهـرم مـال،    اسکه مصحّح اطالق یاد شده آن است که مهمترین اثـر و حسّ

 (.499 -498، 9، جلد 1385جوادی آملی، )خوردن است که حاف  اصل حیات است
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 فرماید:  مرحوم طبرسی)ره( نیز در رابطه با این آیه می

مصـرف خـوراکى رسـانیدن مـال، از اهـم      ه را ذکر کرده این است که ب« اکل»که از میان همه منافع مال، تنها  علت این

شـود مـثال    اطـالق مـى  هر نوع خرج و صـرف مـال     هب« اکل»خاطر این است که عنوان ه اند: ب منافع آن است. برخى گفته

که نخورده باشد و در راه دیگرى صرف کرده باشد و مقصـود ایـن اسـت کـه      باطل خورد و لو اینه گویند: مالش را ب مى

اغفـال مشـترى و ظلـم     ،منظور، ربا، قمـار  -1دو قول است: « باطل»باطل صرف مکنید در باره کلمه ه اموال یکدیگر را ب

 .امام باقر )ع( نیز روایت شده است است: این عقیده از سدى است و از

نظر وى پس از نـزول  ه حسن گوید: منظور این است که مال یکدیگر را بدون استحقاق و معاوضه مصرف کنند ب -2

ـ  60وسیله: آیه  هخوردند تا اینکه این حکم ب این آیه، مردم از مال یکدیگر نمى آنهـا اجـازه داده   ه سوره نور نسخ شده و ب

تر است چـه مـالى کـه انسـان بـر طبـق مـوازین         هاى یکدیگر خوردنى مصرف کنند. لکن معناى اول قوی شد که از خانه

  .اخالقى از دیگرى بخورد، اکل به باطل نیست

، 5)طبرسـی، ج وجه نامشروع بگیرند و در راهـى کـه حـالل نیسـت مصـرف کنند     ه مقصود این است که مال را ب -3

1360 ،114-115). 

  54«  یَأَیه َا الرُّسُلُُ کلُُُُواْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ اعْمَلُُواْ صَالِحًا» : فرماید دیگری که می ةو یا در آی

 :طباطبائی بیان میدارند ةعالمّ

خواه عمل خوردن که استعمال شایع اسـت انجـام شـود یـا      طیّبات است با تصرّف در آن، ةمراد از اکل، ارتزاق بوسیل

 (.47، 15جلد ترجمه: موسوی همدانی، ، 1374طباطبائی، )غیر آن

همیشه به معنـای خـوردن نیسـت بلکـه در برخـی       کریم قرآنآید که واژم اکل در  بر می  از این دو آیه و آیات مشابه

 .  کند وری را افاده می مواضع اکل، مطلق تصرّف و یا تصرّف همراه با بهره
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وری یا همـان اسـتاندارد   ه به یك نکته را دارد که همانا بهرهنیز در تبیین واژه اکل یا در جواز تصرف توج قرآن کریم

کنـد. بـه عنـوان نمونـه در     تصرف مورد غفلت قرار نگیرد. لذا در کنار دعوت به تصرف معموالً قیدی را نیـز اضـافه مـی   

ــنَکُمْ بِالْباطِــلِ وَ تُــدْلُوا بِهــا إِلَــى الْحُکّــامِ »ی آیــه ــتُمْ وَ ال تَــأْکُلُوا أَمْــوالَکُمْ بَیْ لِتَــأْکُلُوا فَریقــاً مِــنْ أَمْــوالِ النّــاسِ بِالْــنِثْمِ وَ أَنْ

در مفهوم آیه جواز تصرف مورد نظر بوده و در منطوق آیه قید مذکور بیان شده است که  (188، بقره، کریم قرآن«)تَعْلَمُونَ

)مکارم مول نهـى الهـى اسـت   هر گونه تصرف در اموال دیگران از غیر طریق صـحیح و بـه نـاحق مشـ     بنا بر همان تقیید

 .(4، ص1374، 2شیرازی، ج

55لِأَنْعـامِکُمْ  وَ لَکُـمْ  مَتاعـاً "نشینی با حیوان  چه در این تصرفات، انسان را از هم و از قضا آن
نجـات داده و بـه مقارنـت     "

56طبِالْقِسْ قائِماً الْعِلْمِ أُولُوا وَ الْمَالئِکَةُ وَ هُوَ إاِلََّ إِلهَ ال أَنََّهُ اللََّهُ شَهِدَ"دهد مالئکه ارتقاء می
وری هـای بهـره  علم به شاخص "

 سالم و عمل به مقتضای آن است. 

 . استاندارد تصرف، عمل به مقتضای تسخیر جهان امكانی:6-2

فرمایـد خداونـد، کشـتی، انهـار،     جا که مـی  آن ؛ای تسخیری است و نه رابطه قهر و قسررابطه انسان با طبیعت، رابطه

اللََّهُ الََّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مـاءً فَـأَخْرَجَ   "ید، ماه، شب و روز و ... را مسخر انسان نمود.خورش

وَ سَخََّرَ لَکُـمُ الشََّـمْسَ وَ الْقَمَـرَ    *  أَنْهارَ بِهِ مِنَ الثََّمَراتِ رِزْقاً لَکُمْ وَ سَخََّرَ لَکُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخََّرَ لَکُمُ الْ

57دائِبَیْنِ وَ سَخََّرَ لَکُمُ اللََّیْلَ وَ النََّهارَ
". 

 . فرق قسر و قهر با تسخیر:6-2-1

قسر و قهر، فشار و شتاب تحمیلی از بیرون است و فاعل بالقسر آن اسـت کـه فعـل از او بـه فشـار و تحمیـل مبـدأ        
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فاعلی که به فعلش بدون علم و اختیار و برخالف مقتضای طبیعـتش صـادر شـود فاعـل بالقسـر      شود. خارجی صادر می

است. به عنوان مثال حرکت سنگ به طرف باال که با فشار و تحمیل مبدأ خارجی و برخالف اقتضای طبیعت از او صـادر  

 شود.

برای انجام آن کار خلـق شـده اسـت و    اما تسخیر جایی معنا دارد که فعل، مالیم با طبع فاعل است و فاعل مفروض، 

 کند.  عامل بیرون، آنچه را که مقتضای طبیعت اوست خردمندانه از او طلب می

ای کنـد و آن مبـدأ، فاعـل مسـخر را بـه گونـه      گویند که تحت تسخیر مبدأ دیگر کار مـی فاعل بالتسخیر به فاعلی می

-رکت بالطبع آب از سینه کوه به دامنه را در مسیری هدایت میکند که بهره احسن را از آن ببرد. باغبانی که حهدایت می

 کند که آب به درختان برسد در حقیقت آب را تسخیر نموده است.   

گوید که هر یك از موجودات خاصیت و اثر ویژه خود داند و میخداوند رابطه انسان با طبیعت را رابطه تسخیری می

و آن را درســت تنظــیم و رهبــری کــرد، آن موجــود را تســخیر نمــوده را دارنــد؛ اگــر انســان آن خاصــیت را شــناخت 

 (.  166-165، 1386است)جوادی آملی، 

اگر هر موجود ممکنی طبیعتی مختص به خود داشته و برای انسان نیـز تصـرف در آن طبیعـت میسـور گشـته اسـت       

ـ    ار ننمایـد. لـذا اسـتاندارد در    ضرورت دارد  به مقتضیات و لوازم تصرف در آن طبیعت مؤمن بوده و خـالف قاعـده رفت

یابد. بنابراین باید دانست و به این دانـایی  های تصرف بهینه تحقق میمحمل مطلق تصرفات معنا یافته و در بستر شاخص

 التزام داشت که تسخیر جهان امکانی القید و بدون حد و مرز نیست.

 . حدود و ثغور تسخیر جهان امكانی توسط انسان:6-2-2
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داند که تسخیر کننده بالذات خداوند است و همو جهان طبیعت را ذلول و مسخر انسان نمـود لـذا تـا    می قلاانسان ع

زمانی این رابطه را استمرار خواهد بخشید که انسان نیز بار امانت الهـی را حمـل کـرده و در آن خیانـت نکنـد. در غیـر       

 58غَشِیَهُم ما الْیَمِّ مِنَ فَ َشِیَهُمْ"شانید صورت همین نظام کیهانی او را به کام مرگ و نیستی خواهد ک این
" . 

بنابراین رابطه انسان به طبیعت در صورتی که او ارز  وجودی خود را تحصیل کرده و امـین خداونـد باشـد رابطـه     

العمـل نشـان   کنند و از خود عکسهای نظام هستی با او برخورد میتسخیری است اما اگر انسان خیانت ورزد همه پدیده

 (.168-167، 1386دهند چرا که همه آنها خاضع اراده پروردگارند)جوادی آملی، می

حال اگر انسان اقتضای طبیعت جهان کیهانی را رعایت ننمود یعنی مطابق استاندارد عمل نکرد و با قهر و قسـر منـابع   

فعل خواهد بـود. چـرا کـه عمـل     شان خارج کرده و به انحراف کشانید خود اول قربانی این خدادادی را از جریان اصلی

 باشد.انسان با جهان خارج در ارتباط است و جهت اثبات این ارتباط دالیل متقنی موجود می

 . ربط عمل با جهان خارج:6-2-3

کارهای نیك و بد انسان در حوادث خیر شر عالم نقش دارد چرا که این اعمال با حوادث پیوندی ناگسسـتنی دارنـد.   

 بر برهان عقلی است و هم مستدل به حجت نقلی است.این معنا هم متکی 

 . برهان عقلی:6-2-3-1

ها جـدا باشـد چـرا کـه معلـول      تواند از سایر حلقهای از زنجیره جهان هستی است و نمیانسان با همه شئونش حلقه

یرد. بنـابراین اعمـال   پـذ بسیاری از علل و علت بسیاری از معالیل است و بر همه موجودات اثر گذاشته و از آنها اثـر مـی  

                                      
 78طه/ 58



26 

 

 انسان بر رویدادهای گوارا و ناگوار جهان مؤثر و از آنها متأثر است.  

این تأثیر و تأثر متعامل در خصوص قلمرو بدن انسان نیست بلکه در عقاید، اخالق، رفتـار و گفتـار وی نیـز مشـهود     

 است.

 . برهان نقلی:6-2-3-2

را در آیات گوناگون بیان و تأیید کرده است. مقصود از تأییـد همانـا    قرآن کریم رابطه مستقیم اعمال انسان و طبیعت

 اثبات جریان اصل تعامل انسان و طبیعت است. 

 شود:آیات قرآن در این باره به چند دسته اصلی و فرعی تقسیم می

و 11ماننـد رعـد/  الجمله و یا بالجمله ناظر به اصل ارتباط متقابل اعمال انسان و حوادث جهـان اسـت   . آیاتی که فی1

 .53انفال/

و  96، اعـراف/ 66، مائـده/ 16. آیاتی که دال بر رابطه کارهای نیك و پیامـدهای گـوارای جهـان اسـت ماننـد جـن/      2

 .  29انفال/

و  41، روم/16، اسـراء/ 38. آیاتی کـه نـاظر بـر ارتبـاط کارهـای بـد و حـوادث نـاگوار جهـان اسـت ماننـد انفـال/            3

 (.186-185، 1386)جوادی آملی، 21غافر/

نمایـد و مجـازات آن را   جانبه را نفـی مـی  باشیم لکن مقیداتی، تصرف همهاینکه ما مجاز به تصرف در عالم امکان می

هـای تسـخیر   کند انسان را مواجه با این سؤال خواهد نمود شـاخص العمل جهان امکان علیه عمل انسان معرفی میعکس
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 باشد؟تعبیری امروزی استاندارد تصرف در عالم چه میدرست جهان امکان مطابق با طبیعت آنها یا به 

 در اسالم  تصرف . استاندارد6-3

خوردن است از مطلـق تصـرّف بـا     ،ا از آن رو که مهمترین تصرّفمطلق تصرّف است امّ ،همانطور که مطرح شد اکل

آنچـه  . این مستفاد از آیات اسـت ا تصرّف در اسالم مشروط است و امّ (.484، 1385جوادی املی، )شود عنوان اکل یاد می

وری باشد و این حکایت از آن  این است که عمل تصرّف در مکتب اسالم باید همراه با بهره آیات به دست می آید که از

استاندارد تصرف در مکتب اسالم بر بنای ممیـزات و مشخصـاتی اسـت کـه در     . دارد که مصرف در اسالم مشروط است

 آیات شریفه بدانها تأکید شده است.  

 :قرآن کریم. آیات تصرف در 6-3-1

 مِثنَ  فَتَكُُونثا  الشَّثجَرَ َ  هثِِهِ  تَقْرَبثا  ال وَ شِثْْتُُما  حَیْث ُُ  رَغَداً مِنْها کُُال وَ الْجَنَّةَ زَوْجُكَ وَ أَنْتَ اسْكُُنْ آدَمُ یا قُُلْنا وَ". 1

59الظَّالِمینَ
 .شد خواهید ستمگران از که نشوید درخت این نزدیك( اما) بخورید گوارا خواهید، مى جا هر ."

 کثانُُوا  لكِثنْ  وَ ظَلَمُونثا  مثا  وَ رَزَقْنثاکُُمْ  ما طَیِّباتِ مِنْ کُُلُُوا  السَّلْوى وَ الْمَنَّ عَلَیْكُُمُ أَنْزَلْنا وَ الْغَمامَ عَلَیْكُُمُ ظَلَّلْنا وَ". 2

60یَظْلِمُونَ أَنْفُُسَهُمْ
 سـتم  مـا  بـه  هـا  آن!( کردید کفران شما ولى) بخورید ایم داده روزى شما به که اى پاکیزه نعمتهاى از ."

 .نمودند مى ستم خود به بلکه نکردند

61 خَطَایَاکُُم   لَكمُ نَّغْفِرْ حِطَّةٌ قُُولُُواْ وَ فَكُُلُُواْ مِنْهَا حَیْ ُُ شِْْتُُمْ رَغَدًا وَ ادْخُُلُُواْ الْبَابَ سُجَّدًا". 3
 فـراوان  هـاى  نعمت از و  ."

 گناهان! خداوندا: »بگویید و گردید وارد خشوع و خضوع با( المقدس بیت معبد) در از بخورید و خواهید مى چه هر آن،

                                      
 35بقره/ 59

 57بقره/ 60

 . 58بقره / .  61
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  .ببخشیم را شما خطاهاى تا!« بریز را ما

 مَشْثرَبَهُمْ  أُُناسٍ کُُلُّ عَلِمَ قَدْ عَیْناً عَشْرَ َ اثْنَتا مِنْهُ فَانْفَجَرَتْ الْحَجَرَ بِعَصاكَ اضْرِبْ فَقُُلْنَا لِقَوْمِهِ  مُوسى  اسْتَسْقى إِذِ وَ". 4

62مُفْسِدینَ الْأَرْضِ فِی تَعْثَوْا ال وَ اللَّهِ رِزْقِ مِنْ اشْرَبُوا وَ کُُلُُوا
 فساد زمین در و! بیاشامید و بخورید الهى هاى روزی از ."

 .نکنید

63مُبثینٌ  عَثدُو   لَكُُمْ إِنَّهُ الشَّیْطانِ خُُطُُواتِ تَتَّبِعُوا ال وَ طَیِّباً حَالالً الْأَرْضِ فِی مِمَّا کُُلُُوا النَّاسُ أَی هَا یا". 5
 در چـه  آن از ."

 .نکنید پیروى شیطان، گامهاى از و! بخورید پاکیزه و حالل است، زمین

64تَعْبُدُونَ إِیَّاهُ کُُنْتُُمْ إِنْ لِلَّهِ اشْكُُرُُوا وَ رَزَقْناکُُمْ ما طَیِّباتِ مِنْ کُُلُُوا آمَنُُوا الَِّینَ أَی هَا یا". 6
 بـه  که اى پاکیزه نعمتهاى از ."

 .کنید مى پرستش را او اگر آورید بجا را خدا شکر و بخورید ایم، داده روزى شما

 أَنْثتُُمْ  وَ بِالْثِِثْمِ  النَّثاسِ  أَمْثوا ِ  مِثنْ  فَریقثاً  لِتَثأْکُُلُُوا  الْحُكَّثامِ  إِلَثى  بِها تُُدْلُُوا وَ بِالْباطِلِ بَیْنَكُُمْ أَمْوالَكُُمْ تَأْکُُلُُوا ال وَ". 7

65تَعْلَمُونَ
 گنـاه،  بـه  مـردم  اموال از بخشى خوردن براى و! نخورید خود میان در( ناحق و) باطل به را یکدیگر اموال و ."

 .(است گناه کار، این) دانید مى که حالى در ندهید، قضات به( رشوه عنوان به) را آن( از قسمتى)

 الرِّبثا  مِثْلُُ الْبَیْعُ إِنَّمَا قالُُوا بِأَنَّهُمْ ذلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّیْطانُُ یَتَخَبَّطُُهُ الَِّی یَقُُومُ کَما إِالَّ یَقُُومُونَ ال الرِّبا یَأْکُُلُُونَ الَِّینَ". 8

 فَأُُولِْثكَ  عثادَ  مَثنْ  وَ اللَّثهِ  إِلَثى  أَمْثرُُهُ  وَ سَلَفَ ما فَلَهُ  فَانْتَهى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٌ جاءَهُ فَمَنْ الرِّبا حَرَّمَ وَ الْبَیْعَ اللَّهُ أَحَلَّ وَ

66خالِدُونَ فیها هُمْ النَّارِ أَصْحابُ
 تمـاسّ  اثـر  بر که کسى مانند مگر خیزند برنمى( قیامت در) خورند، مى ربا که کسانى ."

 (.خیزد مى بپا گاهى خورد، مى زمین گاهى کند حف  را خود تعادل تواند نمى و) شده دیوانه شیطان،
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67تُُفْلِحُونَ لَعَلَّكُُمْ اللَّهَ اتَّقُُوا وَ مُضاعَفَةً أَضْعافاً الرِّبَوا تَأْکُُلُُوا ال آمَنُُوا الَِّینَ أَی هَا یا". 9
 برابـر  چند را( پول سود و) ربا. "

 .شوید رستگار تا بپرهیزید، خدا از! نخورید

68کَبیثراً  حُوبثاً  کانَ إِنَّهُ أَمْوالِكُُمْ  إِلى أَمْوالَهُمْ تَأْکُُلُُوا ال وَ بِالطَّیِّبِ الْخَبی َ تَتَبَدَّلُُوا ال وَ أَمْوالَهُمْ  الْیَتامى آتُُوا وَ". 10
 و ."

 تبـدیل  یـا  کـردن  مخلوط با) خودتان اموال همراه را آنان اموال و! نکنید عوض( ایتام) خوب اموال با را،( خود) بد اموال

 .است بزرگى گناه این زیرا نخورید،( نمودن

69مَریْاً هَنیْاً فَكُُلُُوهُ نَفْساً مِنْهُ ءٍ شَیْ عَنْ لَكُُمْ طِبْنَ فَِِنْ نِحْلَةً صَدُقاتِهِنَّ النِّساءَ آتُُوا وَ". 11
 از چیـزى  )زنـان( ها آن اگـر  ."

 .کنید مصرف گوارا و حالل ببخشند، شما به خاطر رضایت با را )مهر(آن

 بِثداراً  وَ إِسْرافاً تَأْکُُلُُوها ال وَ أَمْوالَهُمْ إِلَیْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْداً مِنْهُمْ آنَسْتُُمْ فَِِنْ النِّكاحَ بَلَغُُوا إِذا حَتَّى  الْیَتامى ابْتَلُُوا وَ". 12

 وَ عَلَثیْهِمْ  فَأَشْثهِدُوا  أَمْثوالَهُمْ  إِلَیْهِمْ دَفَعْتُُمْ فَِِذا بِالْمَعْرُُوفِ فَلْیَأْکُُلْ فَقیراً کانَ مَنْ وَ فَلْیَسْتَعْفِفْ غَنِیًّا کانَ مَنْ وَ یَكْبَرُُوا أَنْ

70حَسیباً بِاللَّهِ  کَفى
 .نخورید اسراف روى از را اموالشان شوند، بزرگ )یتیمان(آنکه از پیش و ."

71سَعیراً سَیَصْلَوْنَ وَ ناراً بُطُُونِهِمْ  فی یَأْکُُلُُونَ إِنَّما ظُُلْماً  الْیَتامى أَمْوا َ یَأْکُُلُُونَ الَِّینَ إِنَّ". 13
 یتیمـان  اموال که کسانى ."

 .سوزند مى( دوزخ) آتش هاى شعله در بزودى و خورند مى آتش تنها( حقیقت، در) خورند، مى ستم و ظلم به را

 إِنَّ أَنْفُُسَثكُُمْ  تَقْتُُلُُوا ال وَ مِنْكُُمْ تَراضٍ عَنْ تِجارَ ً تَكُُونَ أَنْ إِالَّ بِالْباطِلِ بَیْنَكُُمْ أَمْوالَكُُمْ تَأْکُُلُُوا ال آمَنُُوا الَِّینَ أَی هَا یا". 14

72رَحیماً بِكُُمْ کانَ اللَّهَ
 شـما  رضـایت  بـا  تجـارتى  اینکـه  مگر نخورید( نامشروع طرق از و) باطل به را یکدیگر اموال ."

 .گیرد انجام
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73أَلیماً عَِاباً مِنْهُمْ لِلْكافِرینَ أَعْتَدْنا وَ بِالْباطِلِ النَّاسِ أَمْوا َ أَکْلِهِمْ وَ عَنْهُ نُُهُوا قَدْ وَ الرِّبَوا أَخِِْهِمُ وَ". 15
 خـوردن در  ."

 .ایم کرده آماده دردناکى عذاب باطله ب مردم اموال

 وَ النَّطِیحَةُُ وَ الْمُترََدِّیَةُُ وَ الْمَوْقُُوذَ ُُ وَ الْمُنْخَنِقَةُُ وَ بِهِ اللَّهِ لِغَیرِْ أُُهِلَّ مَا وَ الخِْنزِیرِ لحَْمُ وَ الدَّمُ وَ الْمَیْتَةُُ عَلَیْكُُمُ حُرِّمَتْ". 16

 مِثن  کَفَثرُُواْ  الَّثِِینَ  یَْسَ الْیَوْمَ  فِسْقٌ ذَالِكُُمْ  بِالْأَزْلَامِ تَسْتَقْسِمُواْ أَن وَ النُّصُبِ عَلىَ ذُُبِحَ مَا وَ ذَکَّیْتُُمْ مَا إِلَّا السَّبُعُ   أَکلَ مَا

 فَمَثنِ   دِینًثا  الْاسْثلَامَ  لَكُُثمُ  رَضِیتُ وَ نِعْمَتىِ عَلَیْكُُمْ أَتمَْمْتُ وَ دِینَكُُمْ لَكُُمْ أَکْمَلْتُ الْیَوْمَ  اخْشَوْنِ وَ تخَْشَوْهُمْ فَلَا دِینِكُُمْ

 مَثا  وَ  الطَّیِّبَثاتُ  لَكُُثمُ  أُُحِلَّ قُُلْ  لهَُُمْ أُُحِلَّ ذَا مَا یَسَْلُُونَكَ*  رَّحِیمٌ غَفُُورٌ اللَّهَ فَِِنَّ  لّاِثْمٍ مُتَجَانِفٍ غَیرَْ مخَْمَصَةٍ فىِ اضْطُُرَّ

  اللَّثهَ  اتَّقُُواْ وَ  عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمَ اذْکُُرُُواْ وَ عَلَیْكُُمْ أَمْسَكْنَ ممَِّا فَكلُُُُواْ  اللَّهُ عَلَّمَكُُمُ ممَِّا تُُعَلِّمُونهَُُنَّ مُكلَِّبِینَ الجَْوَارِحِ مِّنَ عَلَّمْتُُم

74الحِْسَابِ سرَِیعُ اللَّهَ إِنَّ
 و شـوند،  ذبـح  خـدا  نـام  غیـر  بـه  کـه  حیوانـاتى  و خـوک،  گوشت و خون، و مردار، گوشت."

 حیـوان  شـاخ  ضـرب  به که ها آن و بمیرند، بلندى از شدن پرت اثر بر که آنها و شده، کشته زجر به و شده، خفه حیوانات

 حیواناتى و -سرببرید را آن( و برسید، حیوان آن به بموقع) آنکه مگر -درنده حیوان صید باقیمانده و باشند، مرده دیگرى

 حیوان گوشت کردن قسمت( همچنین) و است شده حرام شما بر( همه) شوند، مى ذبح( ها آن برابر در یا) ها بت روى که

.است گناه و فسق اعمال، این تمام آزمایى بخت مخصوص تیر هاى چوبه وسیله به

 از کـه ( یافتـه  تربیـت  و) آموختـه  هاى سگ و شکارى حیوانات( صید نیز و) گردیده حالل شما براى است، پاکیزه چه آن

 صـید ) شـما  براى حیوانات این چه آن از پس،( است حالل شما بر) اید، داده یاد ها آن به داده تعلیم شما به خداوند چه آن

 خـدا ( معصـیت ) از و ببرید آن بر( شکار، براى حیوان فرستادن هنگام به) را خدا نام و بخورید دارند، مى نگاه( و کنند مى

.است الحساب سریع خداوند که بپرهیزید
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75یَصْثنَعُونَ  کانُُوا ما لَبِْْسَ الس حْتَ أَکْلِهِمُ وَ الِِْثْمَ قَوْلِهِمُ عَنْ الْأَحْبارُ وَ الرَّبَّانِی ونَ یَنْهاهُمُ ال لَوْ". 17
 دانشـمندان  چـرا  ."

 .کنند نمى نهى حرام، مال خوردن و آمیز گناه سخنان از را آنها یهود، علماى و نصارى

 أُُمَّثةٌ  مِثنْهُمْ  أَرْجُلِهِثمْ  تَحْثتِ  مِنْ وَ فَوْقِهِمْ مِنْ لَأَکَلُُوا رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیْهِمْ أُُنْزِ َ ما وَ الِِْنْجیلَ وَ التَّوْرا َ أَقامُوا أَنَّهُمْ لَوْ وَ". 18

76یَعْمَلُُونَ ما ساءَ مِنْهُمْ کَثیرٌ وَ مُقْتَصِدَ ٌ
 شـده  نازل آنها بر پروردگارشان سوى از را آنچه و انجیل و تورات آنان، اگر و ."

 .خورد خواهند روزى زمین، و آسمان از دارند، برپا[  قرآن]

77مُؤْمِنُُثونَ  بِهِ أَنْتُُمْ الَِّی اللَّهَ اتَّقُُوا وَ طَیِّباً حَالالً اللَّهُ رَزَقَكُُمُ مِمَّا کُُلُُوا وَ". 19
 کـه  اى پـاکیزه  و حـالل  نعمتهـاى  از و ."

 .بپرهیزید دارید، ایمان او به که خداوندى( مخالفت) از و! بخورید است، داده روزى شما به خداوند

 کَثیثراً  إِنَّ وَ إِلَیْثهِ  اضْثطُُرِرْتُُمْ  مَثا  إِالَّ عَلَیْكُُمْ حَرَّمَ ما لَكُُمْ فَصَّلَ قَدْ وَ عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمُ ذُُکِرَ مِمَّا تَأْکُُلُُوا أَالَّ لَكُُمْ ما وَ". 20

78بِالْمُعْتَدینَ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ عِلْمٍ بِغَیْرِ بِأَهْوائِهِمْ لَیُضِلُّونَ
 شده برده ها آن بر خدا نام که یى[ ها گوشت] چیزها از چرا. "

 ایـن  در کـه ) باشـید  ناچـار  کـه  ایـن  مگر! است کرده بیان بوده، حرام شما بر را آنچه( خداوند) که حالى در! خورید؟ نمى

 (.است جایز حیوانات آن گوشت از خوردن صورت،

 وَ مُتَشثابِهاً  الرُّمَّانَ وَ الزَّیْتُُونَ وَ أُُکُُلُُهُ مُخْتَلِفاً الزَّرْعَ وَ النَّخْلَ وَ مَعْرُُوشاتٍ غَیْرَ وَ مَعْرُُوشاتٍ جَنَّاتٍ أَنْشَأَ الَِّی هُوَ وَ". 21

79الْمُسْثرِفینَ  یُحِثب   ال إِنَّثهُ  تُُسْرِفُُوا ال وَ حَصادِهِ یَوْمَ حَقَّهُ آتُُوا وَ أَثْمَرَ إِذا ثَمَرِهِ مِنْ کُُلُُوا مُتَشابِهٍ غَیْرَ
 بـه  آن، میـوه  از ."

 دوست را مسرفان خداوند که نکنید، اسراف و! بپردازید درو، هنگام به را آن حقّ و! بخورید نشیند، مى ثمر به که هنگامى

 .ندارد
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80مُبینٌ عَدُو  لَكُُمْ إِنَّهُ الشَّیْطانِ خُُطُُواتِ تَتَّبِعُوا ال وَ اللَّهُ رَزَقَكُُمُ مِمَّا کُُلُُوا فَرْشاً وَ حَمُولَةً الْأَنْعامِ مِنَ وَ". 22
 چـه  آن از ."

 .ننمایید پیروى شیطان هاى گام از و! بخورید است، داده روزى شما به

81الْمُسْثرِفینَ  یُحِثب   ال إِنَّهُ تُُسْرِفُُوا ال وَ اشْرَبُوا وَ کُُلُُوا وَ مَسْجِدٍ کُُلِّ عِنْدَ زینَتَكُُمْ خُُُُِوا آدَمَ  بَنی یا". 23
 نعمتهـاى  از)."

 .نکنید اسراف ولى بیاشامید، و بخورید( الهى

 فَانْبَجَسَثتْ  الْحَجَرَ بِعَصاكَ اضْرِبْ أَنِ قَوْمُهُ اسْتَسْقاهُ إِذِ  مُوسى  إِلى أَوْحَیْنا وَ أُُمَماً أَسْباطاً عَشْرَ َ اثْنَتَیْ قَطَّعْناهُمُ وَ". 24

 مثا  طَیِّباتِ مِنْ کُُلُُوا  السَّلْوى وَ الْمَنَّ عَلَیْهِمُ أَنْزَلْنا وَ الْغَمامَ عَلَیْهِمُ ظَلَّلْنا وَ مَشْرَبَهُمْ أُُناسٍ کُُلُّ عَلِمَ قَدْ عَیْناً عَشْرَ َ اثْنَتا مِنْهُ

82یَظْلِمُونَ أَنْفُُسَهُمْ کانُُوا لكِنْ وَ ظَلَمُونا ما وَ رَزَقْناکُُمْ
 شـکر  و! )بخوریـد  ایـم،  داده شـما  بـه  که اى پاکیزه هاى روزی از ."

 .نمودند مى ستم خودشان به لکن نکردند، ستم ما به( ولى کردند ستم و نافرمانى ها آن آورید جا هب را

 لَكُُثمْ  نَغْفِثرْ  سُثجَّداً  الْبثابَ  ادْخُُلُُثوا  وَ حِطَّثةٌ  قُُولُُثوا  وَ شِْْتُُمْ حَیْ ُُ مِنْها کُُلُُوا وَ الْقَرْیَةَ هِِهِ اسْكُُنُُوا لَهُمُ قیلَ إِذْ وَ". 25

83الْمُحْسِنینَ سَنَزیدُ خَطیْاتِكُُمْ
! خداوندا: بگویید و(! گیرید بهره و) بخورید آن از بخواهید،( کیفیت هر به و) جا هر از ."

 .شوید وارد تواضع با( المقدس بیت) درِ از و! بریز را ما گناهان

84رَحیمٌ غَفُُورٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُُوا وَ طَیِّباً حَالالً غَنِمْتُُمْ مِمَّا فَكُُلُُوا". 26
 پـاکیزه  و حـالل  ایـد،  گرفتـه  غنیمت به چه آن از ."

 .بپرهیزید خدا از و بخورید

 وَ اللَّثهِ  سَثبیلِ  عَثنْ  یَصُثد ونَ  وَ بِالْباطِلِ النَّاسِ أَمْوا َ لَیَأْکُُلُُونَ الرُّهْبانِ وَ الْأَحْبارِ مِنَ کَثیراً إِنَّ آمَنُُوا الَِّینَ أَی هَا یا". 27

                                      
 142انعام/ 80

 31اعراف/ 81

 160اعراف/ 82
 161اعراف/ 83
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85أَلیمٍ بِعَِابٍ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهِ سَبیلِ  فی یُنْفِقُُونَها ال وَ الْفِضَّةَ وَ الَِّهَبَ یَكْنِزُُونَ الَِّینَ
( کتـاب  اهل) دانشمندان از بسیارى ."

 .دارند بازمى خدا راه از( را آنان) و خورند، مى باطل هب را مردم اموال راهبان، و

86یَعْلَمُونَ فَسَوْفَ الْأَمَلُُ یُلْهِهِمُ وَ یَتَمَتَّعُوا وَ یَأْکُُلُُوا ذَرْهُمْ". 28
 را آنـان  آرزوهـا  و گیرنـد،  بهره و بخورند، ها آن بگذار ."

   .فهمید خواهند زودى هب ولى سازد غافل

 إِنَّ لِلنَّثاسِ  شِثفاءٌ  فیهِ أَلْوانُُهُ مُخْتَلِفٌ شَرابٌ بُطُُونِها مِنْ یَخْرُُجُ ذُُلُُالً رَبِّكِ سُبُلَ  فَاسْلُُكی الثَّمَراتِ کُُلِّ مِنْ  کُُلی ثُُمَّ". 29

87یَتَفَكَّرُُونَ لِقَوْمٍ لَآیَةً ذلِكَ  فی
 تعیـین  تو براى پروردگارت که را هایى راه و بخور( گلها شیره و) ثمرات تمام از سپس  ."

 مـردم  بـراى  شـفا  آن، در که شود مى خارج مختلف هاى رنگ با نوشیدنى ها، آن شکم درون از! »بپیما براحتى است، کرده

 .است

88تَعْبُدُونَ إِیَّاهُ کُُنْتُُمْ إِنْ اللَّهِ نِعْمَتَ اشْكُُرُُوا وَ طَیِّباً حَالالً اللَّهُ رَزَقَكُُمُ مِمَّا فَكُُلُُوا". 30
 کـرده  روزیتـان  خـدا  چـه  آن از ."

 .پرستید مى را او اگر آورید بجا را خدا نعمت شکر و بخورید پاکیزه و حالل است،

 بـه  آن در را چهارپایانتـان  هـم  و بخورید خودتان هم ." 89النُّهى لِأُُولِی لَآیاتٍ ذلِكَ  فی إِنَّ أَنْعامَكُُمْ ارْعَوْا وَ کُُلُُوا". 31

 .برید چرا

 بخوریـد  ." 90هَوى فَقَدْ  غَضَبی عَلَیْهِ یَحْلِلْ مَنْ وَ  غَضَبی عَلَیْكُُمْ فَیَحِلَّ فیهِ تَطْغَوْا ال وَ رَزَقْناکُُمْ ما طَیِّباتِ مِنْ کُُلُُوا". 32

 او بـر  غضـبم  کس هر و شود وارد شما بر من غضب که نکنید، ط یان آن در و ایم داده شما به که اى پاکیزه هاى روزی از

 .کند مى طسقو شود، وارد
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 مِنْها فَكُُلُُوا جُنُُوبُها وَجَبَتْ فَِِذا صَوافَّ عَلَیْها اللَّهِ اسْمَ فَاذْکُُرُُوا خَیْرٌ فیها لَكُُمْ اللَّهِ شَعائِرِ مِنْ لَكُُمْ جَعَلْناها الْبُدْنَ وَ". 33

91تَشْكُُرُُونَ لَعَلَّكُُمْ لَكُُمْ سَخَّرْناها کَِلِكَ الْمُعْتَرَّ وَ الْقانِعَ أَطْعِمُوا وَ
 اطعـام  نیـز  را فقیر بینواى و بخورید ها آن گوشت از ."

 .نمایید

92عَلیمٌ تَعْمَلُُونَ بِما إِنِّی صالِحاً اعْمَلُُوا وَ الطَّیِّباتِ مِنَ کُُلُُوا الرُّسُلُُ أَی هَا یا". 34
 عمـل  و بخوریـد،  پـاکیزه  غـذاهاى  از ."

 .دهید انجام صالح

 مِثنْ  تَثأْکُُلُُوا  أَنْ أَنْفُُسِثكُُمْ   عَلثى  ال وَ حَثرَجٌ  الْمَریضِ عَلَى ال وَ حَرَجٌ الْأَعْرَجِ عَلَى ال وَ حَرَجٌ  الْأَعْمى عَلَى لَیْسَ". 35

 عَمَّثاتِكُُمْ  بُیُثوتِ  أَوْ أَعْمامِكُُمْ بُیُوتِ أَوْ أَخَواتِكُُمْ بُیُوتِ أَوْ إِخْوانِكُُمْ بُیُوتِ أَوْ أُُمَّهاتِكُُمْ بُیُوتِ أَوْ آبائِكُُمْ بُیُوتِ أَوْ بُیُوتِكُُمْ

 أَشْثتاتاً  أَوْ جَمیعثاً  تَأْکُُلُُوا أَنْ جُناحٌ عَلَیْكُُمْ لَیْسَ صَدیقِكُُمْ أَوْ مَفاتِحَهُ مَلَكْتُُمْ ما أَوْ خاالتِكُُمْ بُیُوتِ أَوْ أَخْوالِكُُمْ بُیُوتِ أَوْ

93تَعْقِلُُثونَ  لَعَلَّكُُمْ الْآیاتِ لَكُُمُ اللَّهُ یُبَیِّنُُ کَِلِكَ طَیِّبَةً مُبارَکَةً اللَّهِ عِنْدِ مِنْ تَحِیَّةً أَنْفُُسِكُُمْ  عَلى فَسَلِّمُوا بُیُوتاً دَخَلْتُُمْ فَِِذا
" .

 خودتـان  هاى خانه از که نیست گناهى نیز شما بر و ،(شوند غذا هم شما با که) نیست گناهى بیمار و لنگ افراد و نابینا بر

 همچنـین  و بخوریـد  غـذا [  خاصّـى  اجـازه  بـدون  شـود  مى محسوب شما خود خانه که همسرانتان یا فرزندان هاى خانه]

 یـا  عموهایتـان،  هـاى  خانـه  یـا  خواهرانتـان،  هـاى  خانه یا برادرانتان، هاى خانه یا مادرانتان، هاى خانه یا پدرانتان، هاى خانه

 یـا  شماسـت،  اختیـار  در کلیـد   کـه  اى خانـه  یـا  هایتـان،  خالـه  هاى خانه یا داییهایتان، هاى خانه یا هایتان، عمّه هاى خانه

 اى خانـه  داخـل  کـه  هنگـامى  و بخوریـد  غـذا  جداگانه یا جمعى دسته بطور که نیست گناهى شما بر دوستانتان، هاى خانه

 براى را آیات خداوند گونه این! پاکیزه و پربرکت سالمى خداوند، سوى از تحیّتى و سالم کنید، سالم خویشتن بر شدید،

 .بیندیشید که باشد کند، مى روشن شما

 رَب  وَ طَیِّبَثةٌ  بَلْثدَ ٌ  لَثهُ  اشْثكُُرُُوا  وَ رَبِّكُُمْ رِزْقِ مِنْ کُُلُُوا شِما ٍ وَ یَمینٍ عَنْ جَنَّتانِ آیَةٌ مَسْكَنِهِمْ  فی لِسَبٍَِ کانَ لَقَدْ". 36
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94غَفُُورٌ
 .آورید بجا را او شکر و بخورید پروردگارتان روزى زا ."

 یَأْکُُلُُونَ وَ یَتَمَتَّعُونَ کَفَرُُوا الَِّینَ وَ الْأَنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْری جَنَّاتٍ الصَّالِحاتِ عَمِلُُوا وَ آمَنُُوا الَِّینَ یُدْخِلُُ اللَّهَ إِنَّ". 37

95لَهُمْ مَثْوىً النَّارُ وَ الْأَنْعامُ تَأْکُُلُُ کَما
 و خورنـد،  مـى  چهارپایـان  همچـون  و گیرند مى بهره دنیا زودگذر متاع از کافران ."

 .هاست آن جایگاه دوزخ آتش سرانجام

96النُّشُُورُ إِلَیْهِ وَ رِزْقِهِ مِنْ کُُلُُوا وَ مَناکِبِها  فی فَامْشُُوا ذَلُُوالً الْأَرْضَ لَكُُمُ جَعَلَ الَِّی هُوَ". 38
 زمـین  که است کسى او ."

 سـوى  بـه  همـه  اجتمـاع  و بازگشـت  و بخوریـد  خداوند هاى روزی از و بروید راه آن هاى شانه بر کرد، رام شما براى را

 .اوست

97مُجْرِمُونَ إِنَّكُُمْ قَلیالً تَمَتَّعُوا وَ کُُلُُوا". 39
 زنـدگى  از) کـم  مـدت  ایـن  در گیرید بهره و بخورید:( بگو مجرمان به و) ."

 .مجرمید شما که چرا( شماست انتظار در الهى عذاب بدانید ولى دنیا،

98لَمًّا أَکْالً التُّراثَ تَأْکُُلُُونَ وَ". 40
 .خورید مى کرده جمع( نامشروع و مشروع راه از) را میراث و ."

 . مفاد مستخرج آیات:6-3-2

 بندی شده است:مفاد آیات مذکور در جدول ذیل دسته

 نتیجه تصرف نادرست مقید تصرف مطلق مفاد آیات ردیف

 ظالم شدن فرمان خداوند در مورد درخت تصرف گوارا از همه جا 1

                                      
 15سبأ/ 94

 12محمد/ 95

 15ملك/ 96
 46مرسالت/ 97

 19فجر/ 98
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 ستم برخود عدم کفران نعمت های پاکیزه خداوند تصرف در نعمت 2

 عدم استجابت دعا خضوع و خشوع در قبال خداوند تصرف گوارا از همه جا 3

 ... عدم فساد در زمین های الهی تصرف در روزی 4

5 
تصرف در حالل و پاکیزه هر چه در زمین 

 است
 عدم پیروی از شیطان

گمراهی انسان توسط 

 شیطان

 پرستش غیر خدا شکر خداوند های پاکیزه الهی تصرف در روزی 6

 تصرف باطل در اموال 7
تصرف باطل در اموال مردم و 

 رشوه ندادن برای آن
... 

 ربا نخوردن تصرف ربوی 8
وار قیام بدون تعادل و دیوانه

 به خاطر مس شیطان

 عدم رستگاری ربا نخوردن تصرف ربوی 9

 ارتکاب گناه بزرگ عدم تصرف در مال ایتام تصرف در مال ایتام 10

 ... تصرف در مهر بخشیده شده تصرف در مهر 11

 ... تصرف از روی اسراف تصرف در مال ایتام 12

 تصرف از روی ظلم تصرف در مال ایتام 13
خوردن آتش و عذاب در 

 آتش

 تصرف در اموال دیگران 14
عدم تصرف به باطل و تصرف از 

 روی رضایت
... 

 دردناکعذاب  عدم تصرف به باطل مال دیگران تصرف در مال دیگران 15

 معصیت خدا و عذابموارد تصرف حرام و موارد  تصرف حالل و حرام 16
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 تصرف حالل

 ... خواریحرام خواریعدم نهی علمای یهود از حرام 17

 ... عمل به دستورات خداوند جانبهتصرف همه 18

 عدم ایمان به خداوند تقوای الهی تصرف در نعمتهای حالل و پاکیزه خداوند 19

 در آنچه نام خدا بر آن برده شده تصرف 20
عدم تصرف بر حرام الهی مگر 

 به اضطرار
... 

 تصرف در محصوالت و ثمرات 21
پرداختن حق هنگام درو و عدم 

 اسراف
 عدم محبوبیت نزد خداوند

 عدم تبعیت از شیطان تصرف در روزی الهی 22
گمراهی انسان توسط 

 شیطان

 خداوندعدم محبوییت نزد  عدم اسراف تصرف 23

 ستم بر خود عدم کفران آنها تصرف در روزی پاکیزه الهی 24

 عدم استجابت دعا خضوع و خشوع در قبال خداوند تصرف در همه جا 25

 ... تقوای الهی تصرف در حالل و پاکیزه غنایم 26

 تصرف دانشمندان اهل کتاب 27
تصرف به باطل دانشمندان اهل 

 کتاب
 از راه خدا باز داشتن مردم

 از خدا رها شدن 28
حد و مش ولیت به تصرف بی

 آرزوها
... 

 تصرف در همه ثمرات 29
پیمودن راهی که خدا برای انسان 

 قرار داده است
... 

 عدم پرستش خداوند شکر نعمات خداوند تصرف در رزق حالل و پاکیزه الهی 30
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 تصرف انسان 31
تصرف انسان به همراه به چرا 

 بردن چهارپایان
... 

 غضب الهی و سقوط عدم ط یان در آن تصرف در روزی پاکیزه الهی 32

 عدم شکرگزاری خداوند اطعام بینوای فقیر تصرف در قربانی 33

 ... عمل صالح هاتصرف در پاکیزه 34

 تصرف محدود بر اموال خویشان و نزدیکان 35
موارد تصرف محدود بر اموال 

 خویشان و نزدیکان
... 

 ... شکرگزاری از خداوند خداوند تصرف در روزی 36

 جایگاه ایشان آتش است تصرف کافران مانند چهارپایان تصرف کافران 37

 تصرف در روزی خداوند 38
سیر در شانه زمینی که خداوند 

 برای انسان رام کرد
... 

 ... تصرف محدود مجرمان تصرف مجرمان 39

 ... عدم تصرف نامشروع تصرف در میراث 40

 

 مدل استاندارد در اسالم:. 6-3-3

 ساحت قوام یافته است:چند در با تکیه بر آیات تصرف در قرآن کریم به مدلی خواهیم رسید که 

 رد و تصرف حرام یا غیر استاندارد؛. تبیین تصرف حالل یا استاندا1

 موارد تصرف غیر استاندارد؛برخی دارد و موارد تصرف استانبرخی . معرفی 2

 استاندارد و تصرف غیر استاندارد؛ تصرف. نتیجه 3

 های تصرف استاندارد و تصرف غیر استاندارد.. شاخص4
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 های ذیل طی شد: در ارائه مدل مفهومی تبیین استاندارد اسالمی، قدم

 کشف متعلق استاندارد:  نخست، 

اسـت متعلـق اسـتاندارد مشـخص      در مقام تعریف یا ارائه تبیین جدیدی از استاندارد، مطابق منویات اسـالمی ابتـدا الزم  

رسد واژه تصرف به عنوان متعلق استاندارد مطرح باشد. علت این معنا نیـز آن اسـت کـه اسـتاندارد در     گردد.  به نظر می

هـای الزم بـرای تصـرف درسـت و     شود کـه شاخصـه  یابد و محصولی استاندارد معرفی میمحمل تصرفات بشر معنا می

 .صحیح را به همراه داشته باشد

 :قرآن کریمکشف واژه متناسب با استاندارد در منبع تحقیق یعنی  دوم،

ای ضرورت داشت که افاده معنای تصـرف کنـد و   ، رجوع به کلیدواژهقرآن کریمجهت تحقیق در منابع دینی بالخصوص 

 تر از اکل یافت نشد.   ای مناسبواژه

 استقصای آیات مشتمل بر واژه اکل: سوم،

 آوری شد.واژه اکل بود و به طور عمومی سخن از تصرف داشت جستجو و جمع کلیه آیاتی که حاوی

 ها: بندی آناستخراج مفاد آیات و طبقهچهارم، 

 بندی شد:مفاد آیات، استخراج شده و در چند دسته طبقه

 . ماهیت تصرف  4-1

 الف. تصرف حالل با نام تسخیر    ب. تصرف حرام با نام قهر و قسر

 ان. ماهیت متصرف4-2

 الف. مؤمنان    ب. کافران

 . متعلق تصرف4-3

 های پاک الهی    ب. اموال مردم الف. روزی

 . نتیجه تصرفات4-4

 الف. دشمنی با خدا    ب. دوستی با خدا
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 قسرقهر و                                               تصرف

 

 

 

                                                     

 

 

                                               

 و ستم بر خود ظالم شدن                            

 عدم استجابت دعا                            

 گمراهی انسان توسط شیطان و پرستش غیر خداوند                            

 غضب الهی سقوط                            

 عدم رستگاری و عذاب الهی                          

 باز داشتن مردم از راه خدا                            

 عدم محبوبیت نزد خداوند                             

 ... ارتکاب معصیت و گناهان بزرگ و                            

                                           

 

 

 

 

 تصرف مجرمانه کافران

 حالل)استاندارد(     

تصرف باطل در 

 اموال

 حرام

 )غیر استاندارد(

تصرف 

در اموال 

 ایتام

تصرف 

 ربوی

   خرو،  سر      گوشرت  خرو،   مردار،   گوشت

  شردر،   شرونا  ذبر   خرار  نام غيد به كه حيورناتى

،شوه  مرای  كره خ را زرا  كراب  ررر، ار،ا        

  ررد  به   شاه خفه حيورنابتصدف ناحق بد ر،ث  

 بلنرا   ر  شرا،  پردب  رثد بد كه آنها   شاه  كشته

 ازگرد   حيرور،  شرا   ضد، به كه آنها   ب يدنا 

   ا،نرراه حيررور، صرريا باقي انرراه   باشررنا  مررداه

  ه ره   شرونا  مرى  ذبر   بتهرا  ،   كره  حيورناتى

 مور،ای كه ا، ، رزاب  ر،ا شاه رست.

تصرف 

بدون 

 رضایت

نتیجه 

تصرف 

حرام )قهر و 

 قسر(
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 تسخیر                                                  

 حالل            آزادی در عمل تصرف و اثر آن         

                                    

 تصرف مالیم با نفس و طبع هر چیز           طیب    

 (.631ص ،1 جترجمه: موسوی،  ،1374 ،)طباطبایی    

                         

 امتثال اوامر الهی                  

 شکر نعمات الهی                 

 عدم فساد در زمین                     

 خضوع و خشوع در قبال خداوند                  

 عدم تبعیت از شیطان                  

 تقوای الهی                 

 پرداختن حقوق دیگران و عدم اسراف               

 ... و              

  

 

 

 

 

 

 

جانبه در تصرف همه

 روزیهای الهی

صيا حيورناب شکا،ی با شدرزط   تصردف برد   

حدمرراب ر  ، ی رضررطدر،   برره قررا، ق ررای  

ا، خانره  حارت  تصدف محا ا با ، رررا ب  

فد نا  ه سد  پا،  ماا،  بدرا،  خرورهد  م رو    

م رره  ارزرر   خایرره  ا سررت   ...  تصرردف ا، 

ميدرث  تصدف ا، ث درب كشرا ، ی  تصردف   

ا، قدبان   تصدف ا، غنازم رنگ   تصدف ا، 

 مهد بخشياه شاه   ...
 

نتیجه تصرف 

 حالل)تسخیر(

 مؤمنانتصرف عادالنه 
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 بندیجمعگیری  بح  و نتیجه .7

هایی برآمده از تفکری جهانی است؛ در این  سازد که آینده از آن حرکت بررسی سیرتطور مفهوم استاندارد مشخص می

اند و گاه با  ی عملی از کشورهای اسالمی ربوده رو با اندک بضاعت نظری، گوی سبقت را در حوزه میان کشورهای پیش

بایست در تمامی  رسد که می اند. به نظر می واداشته پایه، کشورهای دیگر را به تبعیت از خود بی سازی موهوم و آینده

های جهانی قدم بگذاریم. این مهم در  گذاری فراتر از سطح ملی رفته و با تفکری راهبردی، در عرصه های سیاست عرصه

لخصوص جمهوری اسالمی ایران الزم و حیاتی و ا ی مفهوم استاندارد بیش از پیش برای کشورهای اسالمی و علی حوزه

 حتی تکلیف است.

ها جهت  باید توجه داشت که دین مبین اسالم به دنبال تصویرپردازی از استانداردهای مطلوب زندگی در تمامی عرصه

بر اساس مبانی ، ابتدا استانداردها را نظام اسالمیها است. بر این اساس، الزم است که  گرایی انسان کمال فرایندتسهیل 

است که به  سطح جهانی اهتمام ورزد. لذا فرضها مشخص سازد و پس از آن به ترویج آن در  اسالمی در همه حیطه

 هایی در سطح جهانی ایجاد کند.99ی استاندارد ورود کرده و برند صورت موضوعی به مقوله

کان را برای انسان جواز داده است. لکن این شریعت مبین اسالم، به طور عام و مطلق تصرف بر عالم امکه  توضیح این

 عموم و اطالق در تصرف، در مواردی نیز با مقیدات و مخصصاتی، تقیید و تخصیص خورده است.

نهد. اما نکته اساسی در این باب همین موارد تقیید و تخصیص است که بنیان تصرف استاندارد در اسالم را بنا می

 به مقام تکوین انسان در تشریع احکام است.توجه  که همانا استدین الهی بر آن استوار شده  شاکلهرویکردی است که 

کند و همین مفهوم بنیادین است که احکام الهی را برای جهانیان شریعت الهی بر بنای فطرت انسانی جعل احکام می

 سازد.معتبر و دلپذیر می

                                      
99  Brand 



43 

 

ر استانداردسازی نیز اقتضا دارد که استاندارد به صورت جهانی تعریف اتخاذ رویکرد دینی مبتنی بر فطرت انسانی در ام

طرف مفهوم استاندارد را سامان داده و ت ییر شگرفی را در سیر تطور آن به وجود  شود و از قضا همین نوع نگاه از یك

 خواهد آورد و از طرف دیگر پذیرندگان جهانی را به خود خواهد دید. 

تواند به عنوان استانداردی جهانی معرفی شود. این مفهوم به قطع، دلپذیر و می "طیب"و  "حالل"به عنوان نمونه مفهوم 

 های خداباور جهان خواهد بود.  دلخواه نه تنها مسلمین بلکه سایر انسان

گویند فالن کار حرام  یکى است، وقتى مى "ممنوع"است، و معنایش با کلمه  "حرام"در مقابل کلمه  "حالل"کلمه 

آید و هم در مقابل حرم،  مى "حرمت"هم در مقابل  "حل"ت، معنایش این است که ارتکاب آن ممنوع است، و کلمه اس

رساند،  در تمامى موارد استعمالش معناى آزادى در عمل و اثر را مى "حل"و هم در مقابل عقد، و این کلمه یعنى کلمه 

معناى مالیمت با نفس و طبع هر چیزى را میدهد، مثل کلمه طیب، که به معناى  "خبیث"در مقابل کلمه  "طیب"و کلمه 

آن سخنى است که گو  را از شنیدنش خو  آید و عطر طیب که به معناى آن عطرى است که شامه آدمى از بوى آن 

)طباطبایی، خوشش آید و مکان طیب یعنى آن محلى که با حال کسى که میخواهد در آن محل جا بگیرد سازگار باشد

 (.631، 1374، 1ج

وقتی برند حالل بر محصولی زده شود یعنی تصرف در آن ممنوع نیست و آزادی در عمل و اثر در این تصرف موجود 

 است.

وقتی برند طیب بر محصولی بخورد یعنی تصرف در آن محصول، مطابق دستورالعمل تصرف، مالیم با نفس و طبع 

 خواهد بود نه خالف جریان طبیعی خلقت و مصداق قهر و قسر.محصول خواهد بود و مصداق تسخیر 
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