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قرآني رويكرد با سازمان ∗معناشناسي

قوامي الدين صمصام نوبريو∗∗سيد ∗∗∗عليرضا

چكيده
شـركت شده كوتاه عبارت كه سازمان انساني، روابط پيچيدگي براثر كنوني روزگار هـا،در

نـوعدانشگاهوهاوزارتخانه،هاكارخانه در بـالتبع و روابـط نـوع در كليـدي نقش است و... ها
سـازمانشكل ماهيـت در تأثيرگذار ذاتي عوارض و قيود شناخت دارد. انسان شخصيت گيري
برنامهچشم براي را روشني بهرانداز و توانمنديهريزي از ميگيري ايجاد سازمان ازهاي كنـد.

مي ايجاب را خاص تعريفي فكري مكتب هر اساس بر سازمان كه پـژوهش،كندآنجا اين در
قيود شناخت استسازمانتعريفبه شده پرداخته قرآن نگاه آيات.از از منظور اين ناظربراي

نظام الهي سازمان توضيحيافتهبه روايات برخي رويكردو به توجه با است. شده استفاده دهنده
روابطش و انسان به كه،قرآن دارد ماهوي تفاوت مكاتب ديگر با منظر اين از سازمان تعريف

ق تبيين ضمن است.در شده اشاره آن به آيات اساس بر آن رهبريود كاركنان، رويكرد اين در
شكل نياز مورد فضاي و وسازمان است ايمان جمله از قيودي داراي لزوماً الهي سازمان گيري

است. شده دانسته ضروري قدسي معنويت ساختار با فضايي وجود

الهيقرآن،:كليديواژگان سازمان شناسي.معنا،سازمان،

دريافت:∗ تاريخ تأييد:2/5/1395. تاريخ .25/9/1395و
حوز.∗∗ محقهمدرس اسالميقو �-�*.��:مديريت-�*�*#�#,�*������
ه.∗∗∗ تهرانيعلمتئيعضو مسئول)دانشگاه �2����+����:(نويسنده������
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مقدمه
پيچيدگي دچار انسان زندگي كنوني روزگار وجـوددر اسـت. شـده زيـادي رفتـاري هـاي

بـه اسـت؛ كـرده ديكته جامعه به را خاصي رفتاري الگوهاي سازمان، نام با سيستمي مشاغل
ميگونه سازماني سازي اجتماعي فرايند از مناسب تحليل و بازشناسي عدم كه رونـداي توانـد

فطرترش تعالي و فعاليـتد وجود نمايد. مختل حتي يا كُند را آدمي درگراي پژوهشـي هـاي
عدم اسالمي، دانشمندان سوي از آن نتايج پذيرش و غربي دانشمندان سوي از سازمان حوزه

مـي تـداعي سازمان تأثيرگذار فاكتورهاي تبيين در را اسالمي منابع پـژوهشتوانمندي كنـد.
مطالعه از پس دينحاضر عوامـلمنابع بازشناسـي و سـازمان موضـوع بر تمركز با و شناخت

مي تنظيم ديني رويكرد با سازمان مفهومي تبيين منظور به آن، مفهوم در نشـانمؤثر تا گردد
عهده كه فطري دين ديـدگاهيدهد چـه اسـت، معنوي تعالي هدف با انسان رفتار تنظيم دار

دا آن كليدي عوامل و سازمان مفهومدرباره چيستي به ناظر پژوهش اين پرسش بنابراين، رد؛
و قرآني ادله تحليل و بررسي از بعد كه است اسالم نگاه در آن ذاتي قيود شناسايي و سازمان

مي دست به را موجود تعاريف با متفاوت مفهومي اسالمي، منابع برخي و دهد.روايي

]1[سازمان

شـدهسازمان كوتاه عبارت كه وزارتخانـهشـركتها كارخانـههـا، دانشـگاههـا، وهـاهـا،
ميبيمارستان تشكيل را امروزي جامعه و...هستند؛ جامعـه،بنابراين؛دهندها امـروزي جامعـه

انسان عمر بيشتر است. جامعهسازماني چنين در سازمانها در مياي سپري درها كودك شود.
نام به ميسازماني متولد سالزايشگاه و خود عمر بيشتر و سـازمانيشود در را خود رشد هاي

مي مدرسه نام سازمانبه در آن از پس و كـارگذراند مشغول خصوصي يا دولتي مختلف هاي
.)3ـ1376:1سازمان،هال،(اچ.شودمي

سازمانجامعهافراد در يا را خود عمر ميبيشتر هسـتند.كار ارتباط در سازماني با يا كنند
سازمان يك ارادر ميئخدمات دهه از و سازماندهند ميها سازمانخدمات هر انجامگيرند. با

هدف مختلف، برايوظايف را متفاوتي ميهاي انجام به مردم و هـدفجامعه اين هـارسانند.
پيچيده سازمانبسيار تشكيل گيرد. انجام كوچكي گروه يا فرد يك توسط كه است آن از هاتر

سازمان از بحث است. انسان جمعي زندگي طبيعت از برخاسته بشري جامعه ايندر مطالعه به
مي كموضوع سازمانپردازد ماهيت مـؤثره آنها كارآمدي در عواملي چه ازاسـتچيست؟ و ؟



ناس
ناش
مع

ي
رو

نبا
زما
سا

كرد
ي

رآن
ق

ي

105

مي ديني مراكـزنگاه اين در افراد حضور گستردگي وجود با كه داشت را پرسش اين ازتوان
و سو خدايك طرف از انسان هدايت ديگـرمتعـاليضرورت سـوي مقولـهاز بـه خـدا آيـا

است؟سازمان داشته توجه آن كاركرد و تعامل نوع و
جامعه و مديريت علم سالدر بشناسي، دانشمندان توجه سازمانهها چگـونگيچيستي و

است بوده معطوف آن كردن سازمان،كارآمد براي كه است شده باعث امر متعدداين تعاريف
نظريه اراو گوناگوني واقعئهاي و جامع شناخت تا شود ازبينانهه آيد.آناي دست به

سازمان اسالميتعريف غير مطالعات در
سازمان متعددياز سويتعاريف اصاحباز مديريت بـهئرانظران ذيـل در اسـت. شـده ه

مي اشاره تعاريف اين از بـهشود.برخي كالسـيك رويكـرد براسـاس را ذيـل تعريـف برخـي
سازمانسازمان مورد در فكر طرز سه محصول و(اسـتكه اداري نظريـه بوركراسـي، يعنـي

علمي داده)مديريت اند.ارايه
نقشسازمان اهداف، قدرت، روابط از فعاليتساختاري ديگـرها، عوامـل و ارتباطـات هـا،

مـي كـار گروهي صورت به يكديگر با كه افرادي بين كه واست (هـيكس دارد وجـود كننـد،
مديريت،تئوريگولت، و سازمان .)1386:1/120هاي

تعري بوركراسـياين رويكرد سه تجميع براساس كه نظـام(ف سـازمانكـه بـه وبايـدي
داردسيستم اداري)اداري ارا(نظريه مديران طرف از استئكه شده تيلـور)ه علمي مديريت و

آن به توجه با است، شده سـازمانتنظيم سـاخت و تخصـص بـر جريـان سـه هـر كه است
است.(همان، استوار وظيفه و مراتب سلسله )1/162براساس

سازمان.م1938(]2[بارنارد فعاليـت) يـا نيروها از سيستمي مـيرا شخصـي كـههـاي نامـد
شده هماهنگ فعاليتآگاهانه از سيستمي را آن و مـياند يكديگر به مرتبط ديـوسهاي ]3[نامـد.

سازمان.م1951( نيز گروه) يا گروه ميرا افراد از هـدفهايي يـك بـه دسـتيابي بـراي كه نامد
مي همكاري رهبر يك رياست (ال.تتحت سازمان،تئورياسي،كنند سـازمان1388:1/5هاي .(

مي تعريف چنين خردگرايان نگاه مجموعهسازمان«شود:از هدفها تعقيب به متمايل هاييهايي
قالـب بـا اجتمـاعي ساختارهاي از و هستند مشخص برخوردارنـدنسبتاً متشـكل نسـبتاً »هـايي

مديريت،تئوريسرشت،(رحمان و سازمان وجـوه36ـ1377:1/34هاي بـر عالوه تعريف اين .(
سازمان ميمميز تأكيد نيز دارد، سروكار بايدها با كه ساختاري يعني هنجاري ساختار بر كند.ها
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ديگرسازمان نگاه دو سيستمطبيعيسيستميعنياز بـهو جديـدي تعـاريف نيـز باز هاي
سيستم نگاه از كه تعريفي در است. گرفته سـازمانخود به اسـتطبيعي آمـده،شـده چنـين

عالقهمجموعههاسازماناست: خود مجموعه بقاي ادامه به مشتركاً كه اعضايي با منـدهايي
مي،ستنده شمار مـيبه پيدا كه غيررسمي ساختار و يكديگر با كار طريق از اعضا ،كننـدآيند.

برمي قدم خود مقصد سوي (همان)به .دارند
سيستمنيزبارنارد نگاه سـازماناز از را تعريفي چنين باز مـيئـاراهاي سـازمان«دهـد:ه

اسـت افـراد بين هدفدار و انتخابي آگاهانه، مساعي اشتراك هـا،سـازمان(اسـكات،»رسمي،
1387:44(.

رويكردجالبنكته سه با كه تعاريف اين در سازمانمتفاوتتوجه استئارابه شده اين،ه
صاحباست كهكه كـردهسازماننظراني تعريـف خردگرايانـه نگـرش با سـاختار،انـدرا بـر

ت نميأهنجاري دور نظر از نيز را رفتاري ساختار چند هر دارند خاصي دانشـمندانيكيد و دارند
سازمان تعريف به طبيعي نگرش با موج،اندپرداختهكه را نمـودهآن تصـور زنده كـهودي انـد

دارد. قرار اهميت اول درجه در آنها حيات و بقا هميشه زنده موجودات ديگر كـهمانند كساني
سيستم نگرش نگريستهبا آن به باز ت،اندهاي جاي رفتاري،أبه يا هنجاري ساختارهاي بر كيد

ب عمدتاً را خود سازمانهتوجه داردرابطه قرار آن پيرامون كه محيطي سـاخته،با انـدمعطوف
سرشتتئوريسرشت،(رحمان و سازمان .)1/33:هاي

مهم هيچاز در كه است آن شده ياد تعاريف بر ذكر قابل اشكاالت تعـاريف،ترين از كـدام
سازمان اركان از ركني عنوان به استمعنويت نگرفته قرار توجه چنـد،مورد در كـه حالي در

اخير سازمان،دهه در معنويت تالششدهديدهناپذيرانكاريامرحضور گسـتردهو درهاي اي
سازمان در آن براي جايگاهي دادن استسامان گرفته .صورت

قرآنسازمان و اسالم در
سازمان جايگاه شدن روشن بـهبراي است الزم مديريت، علم قرآني ـ اسالمي تفكر در

گرددمواردي مياشاره مروريكه با باشد. موضوع اين ادله رويكرددتواند با كه ديني منابع ر
م به عنايت با و سازمانمديريتي سازمانوضوع گرفت، اثباتانجام قابل ديني مختلف ادله با

استاست. عبارت ادله از:اين
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كريمـ1 قرآن ؛آيات
تأتـ2 اين روايات؛ در حاكم و حكومت وجود ضرورت بر دانستنأكيد بديهي بر مبتني كيد

كار سازمانتقسيم تشكيل است.و
امامتـ3 مفهوم عنـوانتبيين بـهمسـلماناننظـامبـه نـاظر عنـوان ايـن روايـات، در

است. امامت مفهوم بودن تشكيالتي
اسالمـ4 سياسي نظام در حدود اجراي ؛ضرورت
ساأتـ5 وجود اسالمي، ممالك تنوع و گسترش به توجه نظم؛ بر رازمانكيد مختلف هاي

مي ضروري نظم تحقق كند.براي
ويژگيـ6 سازمانتبيين سازمانهاي نام ذكر بدون روايات .در

مياين را داد:ادله توضيح چنين روايي و قرآني ادله عنوان دو ذيل توان
قرآنيداليلـ1

آيه: باره اين در مهم آيات ����//Pاز ���� �� xx�� ""�� !! �� 44�� ���� �� ������ PPAA ���� MM�� 66�� �� �� 44�� ������ EE�� ���� �� �� ++

���� �� ������ %%�� ��ff �� ��>>�� ��++ ���� �� ,,���� %%�� ���� aa�� ���� ���� ���� ��++ PP�� 66
�� II�� MM�� QQ�� ((��HH>> �� ��>>�� ��++ ���� ++,,�� 66 �� mm���� PP�� MM�� QQ�� ((��HH>> xx++((�� )) ������ ���� ##����>> �� 55�� �� //uu�� ���� ������ PP�� MM�� QQ�� ((�� EE�� ���� MM�� 11�� 33 �� 44�� ������ EE�� ���� �� �� ++

���� �� �� ,,���� %%�� ����aa>> �� ��>>�� ��++ ���� ���� ���� �������� �� ���� PP���� PP

�� dd ������ ���� ���� ��QQ==55����))�� �� ==������ ���� \\ �� ++

�� ++,,�� 66 �� ++

�� �� 55�� <<�� �� ������ ���� UU�� ((�� EE���� �� �� 55�� <<�� %%�� �� ��ZZ�� ::�� dd �� ���� ���� �� �� ,,�� MM�� QQ�� 33 �� 55�� <<�� PPO/4[است.)62(نور[

ساختار محوريت به توجه با شريفه آيه خـدا»جامعامر«اين رسـول با صحابه معيت درaو
جامعشكل امر سازمانگيري معرفي در اساسي و مهم نكات دربرگيرنده و، آن ساختار و الهي

تشكيل است.عناصر آن دهنده
مع»امر«واژه وداراي طلـب معنـاي آنهـا جمـع حاصـل كه است متفاوتي كاركرد و اني

استعال با همراه باشـدباشدميتكليف توجـه مـورد و مطلـوب آنچـه هر بر كلي معناي اين .،
مي شود.اطالق

مـي جـدا افـق هـم واژگـان ديگر از را واژه اين اسـت،كنـدآنچه طلـب و اسـتعال قيـد
الك(مصطفوي، القرآن كلمات في كتـاب1374:1/144ريم،التحقيق در گرچـه لغـت) هـاي

... و شـأن عجـب، معلـم، بركـت، نمـاء، مانند متعددي استعمال فـارس،موارد معجـم(ابـن
اللغه، است1404:1/137المقايسس شده ذكر واژه اين معنادهي براي تحليل،) حاصل آنچه

مي استعال با همراه تكليف و طلب محوريت است، معاني باشد.اين



»
علم

نو
قرآ

«
سال

،
هم
د

اره
شم

،
زده
نو

،
تان
مس
وز

ييز
پا

13
95

ش

108

آيه نكات
است1 نظامي مباحث آيه موضوع گرچه لفظ،ـ عموميت به توجه جامع«با توانمي»امر

(طباطبـايي،آيه،از جسـت بهـره نيـز دارنـد رهبـري محوريت با اجتماع لزوم كه مواردي در
مورد؛)1417:15/166الميزان، كه نيست.،چرا مخصص

تركيب2 جامع«ـ است»امر موصوفي و صفت تحققبنابراين؛تركيب عدم بـدونبر امر
ميجمع .كندداللت

آمد3 دست به امر معناي از كه گونه همان در،ـ و دارد خاصـي حكـومتي بـار واژه ايـن
فته ر كار به آن مديريتي معناي به توجه با كريم قرآن در نيز (نساء/مواردي .)84است

ويژگي4 شريفه آيه برايـ را جامع«هايي وبرمي»امر وضعي احكام دربرگيرنده كه شمرد
است سازمان؛تكليفي رئيس با كاركنان و عضوها معيت لزوم اسـت.مانند وضـعي حكمي كه

رفـتن) در كـار زير (حرمت لواذ حرمت مانند تكليفي احكام دربرگيرنده خود وضعي حكم اين
مي مشخص بيان اين با جامع«شوداست. حقـوقي»امر شخصـيتي داراي آيـه، در شده طرح

دارد. دنبال به را خود مناسب احكام كه است
توج5 با مـيـ رسول و خدا به ايمان به مشروط را ايمان كه آيه صدر به واقـع،كنـده ،در

سازمان در عضويت ميشرايط باز را تعبيرالهي به توجه با بـه»رسول«شناساند. كـه آيه، در
سازمان استرهبر اهللا،ناظر رسـول رهبري طول در كه فقيه واليت به اعتقاد و درaايمان

دارد قرار اسالمي حكومتي مي،ساختار شود.استفاده
تعبير6 از شئت«ـ لمن مي»فاذن سـازمانكهشوداستفاده مـيرهبـر ـ رسـول توانـدـ

كند. صادر را خاص احكام
بودن7 نكره از مـي»جـامعامـر«ـ اسـتفاده عموميـت و همـه؛شـودشـمول آن از لـذا

است.سازمان استفاده قابل جامعه نياز مورد هاي
دادن«ـ8 سازمان»اذن مديريت چگونگي ميقانون نشان را سـازمانالهي بنـابراين، دهد؛

نمي اداره ديكتاتوري صورت به باشد.الهي الهي و ديني منابع از برگرفته بايد احكام بلكه شود،
سـازمان9 در رسول با معيت داردـ موضـوعيت پسـت؛الهـي در بايـد كـس هـر يعنـي

رسول بودن حكيم به توجه با باشد. خود سازمان(تخصصي تعبيـر)رهبر از بـه»شـئت«كـه
مي مي،آيددست سازمانمشخص در خروجشود و ورود والهي نيازسـنجي براسـاس نيـز هـا

مي صورت گيرد.حكمت
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تعبير10 از سازمان»شاء«ـ مسئول مديرياختيار در ميالهي دست به سازماني آيد.ت
واژه11 از مـي»رسول«ـ دسـت بـه سازماني تخصصي و ديني دانش و ازعلم كـه آيـد

استمشخصه اسالمي نظام در سازماني رئيس كـافي؛هاي دانـش و تخصـص اگر اينكه چه
بر را دادن اذن دفاعيعهدهنباشد معناي نهادن ندارد.پذيريرئيس

رسول12 بودنشـ بشر بر الهي،افزون خطاب گرفتن يعني نبوت دارد: شأن قضـاوتسه
جامع.حكومتو ميامر امر مقتضاي كه است رسول حكومتي شأن باشد.بيان

تعبير13 شئت«ـ است.»لمن سازماني اختيارات چارچوب در
مص»اذن«ـ14 همان حاكم اذن است. واژه عضويتستهاوبهكليد اذن. بـه بايـد نيز ها

مي اثبات به را كاركنان و عضو عملكرد مشروعيت كه باشد رساند.رئيس
تعبير15 به توجه با لهم«ـ سازمان»استغفر رئيس توجه معنـويكه رشـد و تعـالي به را

مي مي،رساندكاركنان سازمانمشخص در شكلشود مقومات از معنويت سـازمانالهي گيري
سازمان؛است فرهنگ و رفتار نماد كاركنان، براي رئيس استغفار كه است.چرا الهي

غفران16 در استفعال باب كارگيري به جايـ به كـهدنشان»اغفر«خواهي است آن هنده
سازمان در اصلي خداست.حاكم الهي،

مي17 را خبر كه است كسي رسول ميـ را خبر كه است كسي نبي و (مكارم،رساند گيرد
نمونه، گرفته.)14/144و1374:13/91تفسير را خبر كه است آن بودن رسول مقدمه پس

سـازمان،بنابراين؛باشد در را رسـول وظيفه كه مـيفردي از،كنـدايفـا قـبالً دارد ضـرورت
الهي دين ميلذا؛باشدآگاهدستورات ويژهكهشودروشن فقه(علم و دين اساسي)علم شرط

سازمان است.رهبر الهي
بعد18 آيه صدر به توجه با سازمانـ رهبر ـ رسول دستورات چون وحيـاني، منشأ ـ الهي

آنسرپيچي،دارد مياز فتنه ايجاد شكل؛گرددباعث باعث هـميعني از درگيري گسـيختگي
سبب؛استسازمان همين است.،به گرفته قرار نهي مورد
در19 عضويت است.سازمانـ وضعي حكمي كه است معيت همان
مي20 شكل معيت عضويت، از بعد ويژگيـ فتح، سوره آخر آيه به توجه با كه هـايگيرد

مي مشخص گردد.اعضا
پـس21 است. ايمان شرط با گزينش در نقص جبران و استدراك منظور به بعد آيه ذيل ـ

گزينش در سازماناف،اگر وارد فاسق يا مؤمن غير مي،شوندرادي جبران كند.خدا
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سازمان مباحث با فتح سوره آخر آيه تناسب به توجه سازماني،الهيبا نكات دارد ضرورت
نيز آيه گردد.اين مياستخراج آيه اين در ��Pفرمايـد:خداوند ���� 00�� ++@@�� dd�� �� �� 44�� ���� �� �� ��>>�� ��++ ������ �� �� ++

�� �� DD���� EE�� �� ==@@++���� --

���� ��ee �� 55�� ##���� ������ EE ��NNPP���� ���� ~~�� ���� �� �� ++

�� �� ���� �� NNYY�� WW�� 33 �� ,,���� UU�� ((�� ��>> �� NN@@ ++$$�� EE �� NN��LL�� �� �� 55�� ##���� ���� �� �� 55�� <<�� %%���� �� �� 00���� ���� ))�� �� �� ���� ++��BB�� ���� xx�� ""�� !!�� ���� �� �� 55�� <<�� ##���� II
�� <<�� ""�� 99�� ���� ���� FF���� ���� ��++((���� ��ee �� 55�� <<�� ""�� 99�� �� ���� ���� MM �� ^̂���� $$ ��HH���� �� ���� `̀�� ��xx�� ""�� !! ii�� ���� ((�� EE���� 33 ������ ""�� UU�� ((�� EE���� 33 �� mm�� ���� ������ 33 �� mm�� QQ�� ���� dd ��}}������ ���� �� //�������� [[LL �� 88���� $$�� PP�� ��ss�� ��ee �� 55

�� UU�� �� �� 55�� <<�� %%�� �� ��pp���� --�� ���� ++??���� ������ ""�� ���� !!�� �� ������ %%�� ��ff �� ��>>�� ��++ ���� �� ++

�� �� @@�� !!�� �� �� ���� ++��BB�� ���� �� 55�� <<�� �� �������� UU���� �� �� ����++�� ��[[���� ������ $$�� ��>> �� 44�� 77���� EE�� NN��22�� II�� ���� �� NNFF�� ���� ��
�� NN������ VV�� !!O/5[.)29(فتح[

سازمان رهبر به تصريح به توجه با آيه مباحـثاين بـا روشني تناسب آن، اعضاي شناساندن و
سازمانسازمان مباحث به ناظر كه آيه از نكاتي ذيل در دارد. ميالهي بيان شود:است،
ر1 سازمانـ استهبر خدا سـازمان؛رسول دسـتورالعمل ويعني وحـي بـر مبتنـي الهـي

سازمان رهبر است ضروري پس خداست. دسـتوراتادستورات بـه نسبت را الزم آگاهي لهي
و باشد داشته سازمانالهي در مندرج باشد.قوانين وحي از برگرفته بايد

سازمان»:اشداء«ـ2 ويعني افـراد و باشـد حسـاس اطراف تهديدهاي و محيط به نسبت
مي واژه اين همچنين دهند. نشان حساسيت آن به نسبت بايد نيز الاعضا كـه اسـترساند زم

حقوقيسازمان شخصيت يك عنوان گونـهبه توسـطبه را اسـتحكام و شـدت كـه باشـد اي
باشد.برنامه داشته منطقي ريزي
جاذبه»رحماء«ـ3 به ميان: سازمانهاي راهكـارفردي بـه نـاظر مطلـب اين دارد. اشاره

سازماناستمراربخ در است.ش
محوريـت»:رحماء«ـ4 بـا مـديريت يعنـي رحمـاني مديريت نظريه كه است رحيم جمع

سازمان در رحمت ميفرهنگ قرار تأكيد مورد دهد.را
قيد5 سازمان:»بينهم«ـ اعضاي بينونت به ميناظر را سازماني رفتار چگونگي كه رساند.است
سازمان6 و بيرون محيط به نسبت سازماني رفتار نوع قيـدـ دو بـه توجـه بـا ديگـر هاي

مي مشخص اشداء و گردد.رحماء
سازمان7 در ذمي كفار بـهـ توجـه بـا البتـه است. سازماني رحمت فرهنگ مشمول الهي

ميمي»رحماء«عموميت ذمي كفار شامل رحماني رحمت كه نمود برداشت چنين وتوان شود
مي مؤمنين مخصوص رحيمي واقعرحمت در عموميـت،باشد. از كفـار از دسـته اين استثناي

الكفار« علي ساز»اشداء الهي رحمت فضاي در را ميمانآنها تنـوع،دهدقرار به توجه با ولي
سازماني است.،رحمت رحماني رحمت همان آنها به نسبت رحمت شمول از متيقن قدر
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قيد8 به توجه با آيه صورت»وجوه«ـ معناي قيدبه و ظاهر و عالمت،»سيما«ها معناي به
مي اعضايبيان ظاهر در كه نشـانهسازماندارد آنهـا، الهي عملكرد اثر شـكلبر معنـوي هـاي

سازمان اعضاي معنوي رفتارهاي و عبادت آثار يعني است؛ نمايـانگرفته ظاهرشـان و چهره در
سازمانمي اعضاي رفتار در معنويت توضـيحشود. اسـت. توجـه مـورد محوري صورت به الهي

مي مؤثر به پي اثر از هميشه سـازماناينكه اعضـاي سازماني رفتار عملكرد اثر بر بنابراين، بريم؛
مراجعـه ببريم. پي رحمان، خداي يعني آن اصلي مؤثر به بايد ايـنالهي كنـد درك بايـد كننـده

ايـنسازمان اعضاي پيوسته خضوع واقع، در است. متفاوت سازماني مراكز ديگر با و است الهي
قيدسازمان دو از كه آن الهي رهبر برابر سجد«در و بـا»اًركّعاً آنها رفتار در است، اصطياد قابل

مي تبلور نيز بهديگران مراجعهگونهيابد كه مياي آن متوجه شوند.كنندگان
گونه9 به اعضا اين عملكرد دركـ را آن بـودن الهي كنندگان، مراجعه همه كه است اي

شـدهمي اشاره آن به آيه ذيل در كه الهي كتب ديگر در آنها رفتار بازتاب از مطلب اين ،كنند.
مي شود.فهميده

سازمان10 در هدف ويژهـ جايگاه سازماندارد؛ايالهي ويعني اسـت محـور هدف الهي
اعضا تعالي و رشد آن در سازمان،بنابراينست؛هدف باشـداگرهر الهـي اهـداف،بخواهد از

مي آغاز چشمكوچك با و فراگكند مياندازي ادامه قيدير به توجه با مطلب اين كـزرعٍ«دهد.
شطئه مي»اخرج دست مي؛آيدبه مبارزه زرع خود مييعني برطرف را موانع و بـهكند و كنـد

مي حركت شده طراحي هدف نمايد.سوي
شده11 طرح آيات به توجه با كـردن،،ـ كـار گروهـي تعـالي، و رشد ايمان، مانند قيودي

رهب بودن، دسـتورالعملهدفمند بـه نسبت عالم و الهي تعريـفري و مفهـوم در الهـي هـاي
دارد.سازمان دخالت الهي

روايي2 ادله ـ
سازمان موضوع به ناظر استروايات مـي.فراوان اشـاره مـورد چند به اينجا دردر شـود.

به كه روايات از اسالميبرخي جامعه در امامت جايگاه معرفي و شـده،تبيين امامـتپرداخته
است. شده شناسانده مسلمانان نظام عنوان به

مسلم بن ميعبدالعزيز الرضانقل موسي بن علي حضرت با كه هنگامي مـروjكند بـه
اخـتالفدرمردم،رسيديم و امامـت مـورد در و شدند جمع ما اطراف جمعه روز اجتماع محل
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ايـن در رسـاندم. امـام عـرض به را مطلب من گفتند. سخن موضوع اين به نسبت مردم زياد
چنـين ادامـه در ديـن، در امامت مقام رفيع جايگاه و منزلت شناختن باز ضمن حضرت روايت

اإلمام«فرمودند: .)1407:1/198(كليني،»الدنياصالحوالمسلميننظامودينالزمامةان
نظام عنوان به امامت مقام روايت، از بخش اين ساماندر و معرفيبخش مسلمانان دهنده

است.نظام؛شودمي اسالمي جامعه در دنيا اصالح با همراه كه بخشي
به نيز است. كردن رديف و كردن منظم معناي به نظم از كـهنظام اسـت نخـي معنـاي

مي نظم را آن شبيه چيزي هر يا العين،(فراهيدي،بخشدمرواريدها ايـن.)970تـا:بـيكتاب
علي حضرت از ژرف روايتي در درjمعنا امـام ويـژه جايگـاه بـه آن در كـه اسـت آمده نيز

است: شده رانده سخن اجتماع سازي الْقَيمِ«هماهنگ الْخَـرَزِمكَانُ مـنَ النِّظَـامِ مكَـانُ بِالْأَمرِ
أَبد يرِهذَافبِح عتَمجي لَم ثُم بذَه و الْخَرَز تَفَرَّقَ النِّظَام انْقَطَع فَإِذَا هضُمي و هعمجرضـي،»اي (سيد

البالغه، خبينهج همابنابراين،]6[؛)146طبهتا: معناي به مسلمانان درنظام و سـاختن هنـگ
آنها دنيايي امور كردن آسان و اصالح براي آنها درآوردن مشخصي .ستساختار

(زبيدي، دارد وجود نيز همكاري واژه اين مفهوم العروس،در يعني)1414:17/689تاج ؛
مينوعي ايجاد مسلمانان ميان جامعه مهم امور در كه لغتهمكاري به توجه با شناسـيشود.

مفهو شـكلواژه، پرتـو در اسـالمي جامعه كردن عمل تشكيالتي دربرگيرنده امامت گيـريم
ت مسـلمانان امـور انجـام در سـرعت اهميت و مفهوم اين گستردگي است. ييدكننـدهأامامت

سازمان است.تشكيل واليي جامعه و حكومت اجرايي امور مختلف نهادهاي در
در اينكه اختصـاصعالوه خـود به را وااليي جايگاه نظم مفهوم اسالم، به سيستمي نگاه
سخن در است. علييداده حضرت از فرزنـدانjژرف بـه حضـرت آن وصاياي قالب در كه

تو كنار در مسلمانان ميان اصالح و كارها در نظم است، آمده خود مـوردصيارجمند تقـوا به ه
گرفته قرار نظـم«است:توجه و اهللا بتقـوي كتـابي بلغه من و اهلي و ولدي جميع و اوصيكما

ـ جدكما سمعت فانّي بينكم ذات صالح و عامةaامركم من افضل البين ذات صالح يقول: ـ
الصيام و خطبه(سيدرضي،»الصالة البالغه، .)47نهج

مخاطبان به توجه با اسالمي جامعه در نظم ايجاد به حضرت كنارتأكيد در توصيه، اين ويژه
نظم اين يعنيكاركرد بين«دهي ذات رسـول»اصالح از سـخني بـه استشـهاد بـا آن تأكيـد و

انتظامaخدا و نظم جايگاه اهميت از بهنشان توجه با دستور اين دارد. انساني جامعه در بخشي
سازمان قالب در را امور تنظيم اسالمي، مملكت اثباگستردگي به مجزا ميهاي رساند.ت
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سازمان تشكيل ضرورت و اهميت بر كه ديگر ميدليل اسالمي منابع ارادر نمـودئتوان ،ه
شـعار اينكه بر مبني خوارج استدالل دانستن مردود ضمن كه است حضرت آن از ال«سخني

هللا اال معناي»حكم هللا«به اال حكومة ميأت،است»ال بـكهكندكيد جامعـه، بايـدهدر ناچـار
باشد الهي غير و فاجر امير، آن اگر حتي كند حكومت بِهـا:jقال«:اميري ـرَادي حـقٍّ كَلمـةُ

منَع بد،الْباطلُ لَا إِنَّه و لَّهل إِلَّا إِمرَةَ لَا يقُولُونَ ؤُلَاءه لَكنْ و لَّهل إِلَّا كْمح لَا يـرٍإِنَّهأَم مـنْ للنَّاسِ
فَاجِر أَو خ»برٍّ ]7[.)40طبه(همان،

انتظام براي حكومت وجود ضرورت به حضرت آن،تأكيد در نظـم ايجـاد و جامعه به بخشي
امـور انجـام در نظم ويژه جايگاه از نشان باشد، نداشته وجود هم الهي حاكم كه موردي در حتي

زم هر در كارها توقف عدم و دراجتماعي را كار تقسيم لزوم نيازها گستردگي كه آنجا از دارد. ان
سازمان ميقالب موجب تخصصي ميهاي آنچـهگردد، حضـرت نگـاه در كه نمود استنباط توان

برداشـت اين است. بوده جامعه امور تسهيل براي حكومت ذيل نهادهايي تشكيل داشته، اهميت
حكوم فوايد ذكر به كه روايت ذيل به توجه ميبا ميت استفاده شود.پردازد،

سازمان و نهاد به كدام هر كه شده برده نام مواردي روايت اشارهذيل حكومت در خاصي
راه؛دارد امنيت براي انتظامي نيروي سـازمانمانند: سـازمانهـا، امـوردادگسـتري، و جهـاد

سازمان وجمعخارجه، ماليات و زكات ....آوري
روايت مجموعه، اين از است. آمده نيز ديگري روايات در مضمون ازاين شاذان بن فضل

الرضا موسي بن علي علتjامام بيان مورد ادر است.هاي اسالم دين در دين اصول و حكام
دادن قرار علت از روايت، از بخشي االمر«در جواب»اولي در حضرت و شده سؤال اسالم در

اجرا عدم صورت در كه است كرده اشاره حدود و احكام اجراي لزوم جمله از مهمي علل يبه
ميآن، را امت دامن (ابـنفساد اسـت حكومت و حاكم وجود بر مترتب نيز آن اجراي و گيرد

قمي، الشرايع،بابويه .)1386:1/253علل
ـ گيـرد صـورت ستمكار حاكم توسط اگرچه الهي حدود و احكام اجراي ضرورت بر حضرت تأكيد

مي دانسته مطلب اين اهميـتاز از نشـان ـ اسـت حكومـت مهـم وظـايف جمله از موضوع اين شود
اينر به نگهسيدگي دور و اجتماعي نظم به استمراربخشي براي اجتماع نيازهاي ازگونه جامعـه داشـتن

هم از و نظمي سهولتبي ضرورت و دارد ميگسيختگي آشكار را كارها انجام به سازد.بخشي
سازمان وجود بر ديگر ويژدليل تبيين اسالم، سياسي نظام سازمانگيدر روايـاتهاي در

شكل سازمانو ساختار دوگيري ذكـر بـه موارد اين از است. علوي و نبوي حكومت زمان در
مي بسنده شود.نمونه
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سازمان،نخستمورد پياتشكيل توسط وحي اكرمكاتبان علـتaمبر بـه گرچـه است.
دوره آن در ارتباطات سازمان،بساطت ولـيشكل اسـت بوده دور به امروزي پيچيدگي از نيز

برخيتخصص توسط امور انجام به توجه و بـراي،گرايي ديگـران وقـت آزادسـازي منظور به
سازمان گونه اين بازخوردهاي جمله از ديگر امور به است.پرداختن بوده زمان آن در ها

امير،ديگرمورد حضرت نامه در عوام و خواص به حكومتي نظام اشترjتقسيم مالك به
است شده امر حكومتي رفتار چگونگي و حكومت ساختار تنظيم به كه نامه اين در بـه،است.

ميسازمان اشاره حكومتي مهم ميهاي گوشزد را آنها اهميت مراتب و ازكند فرازي در نمايد.
است: آمده آنـان«آن از بعضي زندگي مصلحت كه است طبقاتي از متشكل رعيت كه بدان و

نمي نميشودتأمين طبقات آن از قسمتي با هرگز و ديگر، بعضي با ديگـرمگر قسمت از توان
گشتبي نامهنهج(سيدرضي،»نياز .)53البالغه،

سازمان و نهادها فراز، اين ذيل سـازمانحضرت مانند را مختلفي دفتـري،هاي لشـكري،
ماليات اختالف، حل شوراهاي سازماندادگستري، ميگيران، نام صنعتگري و واقتصادي بـرد

مي تاكيد آنها وجود ضرورت سازمانبر اين از كدام هر نبود كه چرا مرجكند. و هرج عامل ها،
بود. خواهد اجتماع رشد ركود و جامعه نيازهاي به رسيدگي در

پيش روايات بر ميعالوه روگفته به درتوان موجـود بركـات و جمعي كارهاي به كه اياتي
نمود استدالل نيز دارند اشاره جمعي تبيـين،كار بحـث گستردگي علت به نيازمنـدآنهـاولي

استنوشتاري لذامستقل مي؛ بسنده ادله از مقدار همين شود.به
الهي سازمان از نهايي تعريف

سازمان درباره آنچه شداز گفته روايات و آيات در آن ضرورت سـازمانمي،و درتـوان را
سازمان را آن كه قرآني مينگاه كرد:،ناميمالهي تعريف چنين

مجموعهسازمان« از عبارت اعضاالهي از متشكل بـهاي آگـاه فـردي رهبري با مؤمن ي
دستورالعمل و محوريـتمباني بـا و مشـخص اهـداف بـه رسـيدن براي كه است الهي هاي

مي فعاليت به اعضا بخشي تعالي و .»پردازدمعنويت
سازمان مباحث پيشينه ساختن روشن براي ادامه بـهدر اسـالمي منـابع در آن اهميـت و

هندوسخن ابن از كتابي سرآغاز در الطالـب«كه منهاج و الطب تقسـيم»مفتاح منظـور بـه
شكل ضرورت و سازمانعلوم مي،آوردهگيري كنيم.اشاره
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هندو نظريهابن به يعنـينخست زنده؛ موجود به عالم تقسيم بر مبني گذشته دانشمندان
ميآنچه انجام ميكاري تأثير چيزي از يا مي،پذيرددهد مـياشاره بيان و نـهكند آنچـه دارد

فعاليـت به ادامه در دارد. نام معدوم شود، فعاليتي از متأثر نه و دهد انجام انسـانيكاري هـاي
دارد مياشاره تصوير حالت چند به را آن ميو او گويد:كند.

مي انجام انسان كه كارهايي دارد:،دهدحال حالت چند
مشترك1 چهارپايان با كه آنهايي هـر،دريدن،آشاميدن،خوردنمانند؛اندـ و زدن فريـاد

گردد. صادر غيرانسان يا انسان از است ممكن آنچه
مالئكه2 با انسان كه كارهايي آن استـ كارهاي؛مشترك انجام و علوم از استفاده مانند

است. نيازمند تفكر و تعقل به كه كاري هر و نيك
مي توصيف چنين را نخست دسته ووي ندارد دخالتي هيچ انسان تعالي و رشد در كه كند

نمي را انسان انجام،سازدانسانيت با ميآنهابلكه باقي حيوانيت حالت همان در ماند.انسان
مي تقسيم قسم دو به نيز را دوم كند:دسته

گونه دو خود عقالني كارهاي طرفي از و سليماست... انسان هر از وقوعش آنكه يكي :	
نيستالفطره تجربه و ممارست نيازمند و است ممكن بستن؛اي يا لباس شكاف دوختن مثل:

چـر نيسـت مزيتـي انسان براي نيز كار نوع اين در زخم. روي درپارچه عـاقالن همـه كـه ا
مشترك يـادگيريانجامشان و تكـرار و ممارسـت بـه انجامشان كه است افعالي دوم نوع اند.

مي تقسيم دسته دو به خود نيز نوع اين دارد. شـهرهابستگي سـاكنان بـراي آنكه يكي شود:
ثمره و منفعتي هيچ اينكه ديگر و دارد... نـداردمنفعت وجود انجامشان در مهـارتماننـد:؛اي

آن. امثال و بلند درخت از رفتن باال در انسان
هندو سيستمابن يك در را كارها ضـرورتتقسيم يـك جامعـه نيازهـاي رفع منظور به منظم

مي شهرنشيني در بهمهم نسبت انسان شرافت عامل را امور اين انجام تنها و آنداند از ناآگاه افراد
مي ميجا تأكيد وي خـالقداند. خـداي مطيـع انسـان كـه كارهاست از گونه همين توسط كه كند

سعادتمي امور از برخي به و شده جدا جور صفت از و ميشود نائل انسان مختص گردد.ساز
شكل سيستمايشان در را كارها عقيگيري مزيت انسـانمجزا آفرينش هدف و دانسته ل

و دانسته همين نيز را راعاقل ميآن معرفي آخرت و دنيا سعادت وعامل توضـيحيكنـد. در
مي سيستمي ساختار ضرورت و نويسد:مطلب

نمي تنهايي به فرد يك اينكه به بهخدا نيازمند كس هر بلكه يابد دست امور اين به تواند
است، ديگران همكاري و بودتعاون اشتياق،بنابراين؛آگاه او در و آفريد بالطبع مدني را انسان

داد. قرار ديگران با همكاري و اجتماعي زندگي و شدن مأنوس به
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ت و كرده معرفي انسان سعادت و كمال موجب را جامعه نيازهاي رفع كنـدمـيكيدأايشان
هستند«كه آن دنبال به كه سعادتي افراد همه براي فضا اين مـي،در دست آنبه بـه و آيـد

مي منتهي خود خالق نهايي .»شوندهدف
تشـبيه انسـاني پيكـر بـه را جامعـه آن، اهميـت و سيستمي نظام جايگاه دادن نشان براي ايشان

سازمانمي و كارها برخي اهميت و مـيكند انسان در كبد و مغز قلب، جايگاه و اهميت مانند را دانـدها
مي بيان كهو برخـوردارهمانكند وااليـي اهميت از كارها برخي و است يكي فرمانده بدن در كه گونه

اندام برخي و برخوردارنـداست كمتـري اهميـت از ولي است ضروري وجودشان پيكر آن در گرچه ها
سازمان برخي نيز جامعه در نسبت، همين به ناخن. و مو سازمانمانند مانند نيـرويها و سياسـي نظام

هندو، (ابن برخوردارند بيشتري اهميت از الطالب،انتظامي منهاج و الطب ).5ـ1386:2مفتاح
ويژه اهميت از طوالني بيان اين در استآنچه برخوردار است:اي ذيل نكته چهار ،

سازمانيك: ايجاد و سيستمي بـانظام موافـق و ضـروري امـري جامعه در مختلف هاي
است.ف انسان اجتماعي طرت

تدو كارها بودن خدايي و معنويت و تعالي به توجه سازماني ساختار در است.أ: شده كيد
مـيسه انجـام كـه كاري نوع به نسبت نبايد جامعه افراد و: كـوچكي احسـاس دهنـد،

نظام يك در كه چرا باشند؛ داشته خود كار نسبت جايناچيزي در كارها همه اجتماعي واره
برطرف و اهميت داراي بـهخود را انسـان اندازه همان به كه است اجتماعي نياز يك كننده

مي رشد و رساند.تعالي
سازمانچهار و جامعه اسالمي ساختار در آن: ذاتي معنويت، شكلاست، سـازمانو گيري

شكل بر است.گيريمبتني معنويت
نتيجه
دارد.1 ويژه اهتمام سازمان به نسبت قرآن .
است.2 گرفته قرار توجه مورد روايات در سازمان .
و3 ويژه قيود داراي الهي سازمان رويكرديصرفاً. ميجويانهتعاليبا گردد.تشكيل
معنويت4 تفكيكقدسي. اركان است.ناپذيراز الهي سازمان
رهبر5 است ضروري داده. و معارف به الهي تواناييسازمان و باشد آشنا اسالم دين هاي

باشد. داشته را استنباط و تحليل
بـر6 مبتنـي ايمـان فاكتورهـاي داراي بايد تخصص كنار در لزوماً سازمان اين كاركنان .

باشند. فطري دين
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كـههنگامىواند،آوردهايماناشفرستادهوخدابهكههستندكسانىتنهامؤمنان«]4[
كسـانى،واقـعدر.روندنمى)نزدشاز(نگيرندرخصتاوازتاباشنداوهمراهاجتماعىكاردر
هـرپـس.آورندمىايماناشفرستادهوخدابهكههستندكسانىگيرند،مىرخصتتوازكه
آنـانازكسهربهپسطلبند،مىرخصتتوازخود)زندگىمهمهاى(كاربعضىبراىگاه
....»)ودانىمىصالح(كه

5» مياندر)و(گيرسختكافرانبرهستنداوباكهكسانىوخداستفرستادهaمحمد.
وبخشـشكـهحـالىدربينـى،مـىكنـانسـجده]و[كنـانركـوعراآنـان.مهرورزندخود

ايـن.اسـت]نمايـان[سجدهاثرازهايشانچهرهدرآناننشانه.جويندمىخداازاىخشنودى
بيـرونرااشجوانهكهزراعتىهماننداست،انجيلدرآنانمثالواستتوراتدرآنانمثال

درقرارگيـرد،راسـتخـودهـاىساقهبرپسگرداند،محكموكردهتقويتراآنپسآورده،
كسـانىبهخدا!آوردخشمبهآنانبخاطرراكافرانتاكندزدهشگفتراكشاورزانكهحالى

وعـدهرابزرگـىپـاداشوآمرزشدادند،انجامشايسته]كارهاى[وآوردندايمانكهآناناز
.»استداده

6» زمام. هـممكان بـه را آن كـه اسـت مهـره رشـته ماننـد مملكت حكمران و دين دار
مي پيوند و بگسلد.نمايدگردآورده رشته اگر ميمهره،پس پراكنده و شده جدا هم از ؛شوندها

گونه نگردندبه جمع هرگز كه .»اي
7» مي. اراده باطل آن از كه است حقي است.شودسخن ناحيه:درست از جز حكمي هيچ

نيست مي،خدا آنها نيسـتاما خـدا بـراي جـز حكـومتي و رياست هيچ كـه،گويند حـالي در
م براي نيستگريزي بدكار يا نيكوكار چه امير داشتن از .»ردم
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منابع
قم.1 همكاران، و اصفهاني رضايي محمدعلي ترجمه كريم، تحقيقـاتي:قرآن مؤسسه

دارالذكر، .ش1383فرهنگي
تئوري.2 هنري، تاسي، سازمانال. تهرانهاي پارسائيان، علي ش.1388ترمه،:،
بابويه.3 قمابن الشرايع، علل علي، بن محمد داوري،:قمي، ق.1386كتابفروشي
قم.4 هارون، محمد السالم عبد محقق اللغه، مقاييس معجم احمد، فارس، دفتـر:ابن

اسالمي، ق.1404تبليغات
هندو.5 الطالبابن منهاج و الطب مفتاح حسين، بن علي تهران، تهران،:، ش.1368دانشگاه
سازمان.6 ريچارد، هال، رهاچ و فرآيند ساختار، محمـد: سـيد و پارسائيان علي آوردها،

تهران پژوهش:اعرابي، فرهنگي،دفتر ش.1376هاي
سازمان.7 ريچارد، واسكات، ترجمـه بـاز، و طبيعـي عقاليـي، سيسـتمهاي ها:

تهران اهرنجاني، ميرزايي حسن دكتر ش.1387سمت،:اقتباس
تئوريرحمان.8 حسين، سازمانسرشت، نوينهاي از مديريت نـوينو پسـا تا 	گرايي

تهران دومؤم:گرايي، چاپ هنر، و فن انتشارات فرهنگي ش.1377،سسه
فـييطباطبا.9 الميـزان حسـين، محمد سيد القـرآني، قـمتفسـير انتشـارات:، دفتـر

پنجم،اسالمي، ق.1417چاپ
بيروت.10 العين، كتاب احمد، بن خليل بي:فراهيدي، العربي، التراث احياء تا.دار
الكافي،.11 يعقوب، بن محمد تهـرانتحقيـقكليني، غفـاري، اكبـر الكتـب:علـي دار

چهار چاپ ق.1407،ماالسالميه،
الكـريم.12 القـرآن كلمـات في التحقيق حسن، تهـرانمصطفوي، و:، فرهنـگ وزارت

اسالمي، ش.1374ارشاد
تهران.13 نمونه، تفسير ناصر، شيرازي، االسالميه،:مكارم ش.1374دارالكتب
صبحي.14 تصحيح البالغه، نهج حسن، بن محمد رضي، قمسيد بي:صالح، تا.دارالهجره،
سازمان.15 تئورهاي گولت، ري. سي. و جي هربرت گوئـلهيكس، ترجمه مديريت، و

تهران ش.1386اطالعات،:كهن،
القاموس،.16 جواهر من العروس تاج مرتضي، محمد سيد مشيري،تزبيدي، علي صحح

ق.1414الفكر،دار:بيروت


