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  مقدمه
بینانـه  بنابراین غیر واقـعباشد؛  ناپذیر، بلکه مداوم، تصادفی و پیوسته می امروزه تغییر نه تنها اجتناب

است اگر انتظار گریز از آن را داشته باشیم یا روی یک دوره ثبات، حساب کنیم. در چنین شـرایطی، 
گـاهی منسـجم و بـه روز  بقا نیازمند همراه و همگام بودن با تغییرات و برخورداری از یک دانش و آ

هم  های تفکر سنتی را در که شیوه)؛ ضروری است ١٣٨٩آبادی،  باشد (احمدی و نریمانی زمان می
هـا ممکـن نخواهـد بـود مگـر در  بشکنیم تا تغییر را به نفع خویش به کار گیریم. اما تغییر این شیوه

قواعـدی کـه حـاکم بـر کنند و  آفرینی می صورت شناسایی عناصری که در این محیط متالطم نقش
یک، بـه مـدیریت افکـار و  بدون طرد هیچها بتوان با تلفیقشان با یکدیگر، با شناخت آنهاست؛ تا آن

ایـم  تـر شـده های بزرگ اما فرصت ؛رفتار خویش پرداخت. به عبارتی، "ما وارد دوران خطرات بزرگ
متقابل و پیوند درونی عناصـر  )". در چنین دورانی، پیچیدگی نیز از روابط درونی، اثر١٩٩٧ 1،(هچ

  ). ٢٠٠١ 2،شود (چان می"درون یک سیستم" و "بین یک سیستم و محیطش" ناشی 
) با تمرکز بر معانی ضمنی اجتماعی پیچیدگی، نظریه پیچیدگی را به این شکل ٢٠٠٠( 3مورفی

کنند و در تالشند بـا  عوامل منفرد متعدد که به صورت محلی عمل میۀ تعریف کرده است: "مطالع
روی هم انباشته  های محلی اما این سازگاری ؛وضعیت محیط نزدیک به خود سازگاری حاصل کنند

طور  بـه تـأثیرگذارد و این  می تأثیردهد که بر کل اجتماع  شده و الگوهای کالن مقیاسی را شکل می
تر،  ). به عبارت ساده١٣٩٣و مورفی،  4بینی نبوده است" (گیلپین به شکلی است که قابل پیشغالب 

در یـک چرخـه مـداوم و عناصر موجود در نظریه پیچیدگی شامل کل، اجزاء، جزء و خوِد محـیط، 
بـوم −سازند و یا بـه تعبیـری بـه خـود متکثر آشوبناک با هم به تعامل پرداخته و خود و دیگران را می

هـا و  بـوم سـازماندهی مسـتلزم درک پویـایی−پردازنـد. در ایـن جریانـات، خـود سازماندهی مـی
یستم و محـیط عملکردی س دهی ابعاد مفهومی، ساختاری و های وضعیت و نفوذ و جهت پیچیدگی

). در ایـن ١٣٨٨زاده،  توان از آن با عنوان مدیریت محیط تعاملی یاد کرد (تـرک تعاملی است که می
توانـد بـا نفـوذ در ایـن  مفهوم، به دلیل ارتباطات پیچیده و متنوع عناصر در محیط، هر عـاملی مـی

مـا سـر بزنـد، منجـر بـه هر اقـدامی کـه از  رو از اینقرار دهد،  تأثیرارتباطات، کیفیت آن را تحت 
  تغییراتی در محیط خواهد شد. 

 ١١گونه که خداوند در آیه  تحوالت است. همان از منظر اسالم نیز انسان عاملی فعال در تغییر و
مْ  إِنَّ اهللاَ«فرماید:  سوره رعد می هِ سِ وا ما بِأَنْفُ ُ غَريِّ تَّى يُ مٍ حَ وْ ُ ما بِقَ ريِّ غَ خداوند سرنوشت هیچ قومی ؛ ال يُ

  دارد کـه مقـدرات شـما  ایـن آیـه بیـان مـی ».ا تغییر ندهد مگر آنکه آنها خود را تغییر دهندر
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بختی ونی در خوشـکس، در دست خود شماست و هرگونه تغییر و دگرگ پیش از هرچیز و هر
کند. بنابراین انسان سرنوشـت از پـیش  و بدبختی اقوام در درجه اول به خود آنها بازگشت می

جبر یا زمان یا محیط ندارد، بلکـه عامـل سـازنده تـاریخ و زنـدگی  تأثیرتعیین شده و تحت 
شـود  هایی است که در روش و اخالق و فکر او و به اراده خـودش پیـدا مـی انسان، دگرگونی

) و مسلم است که هر روش اخالقی یا رفتاری نیز به نوبه خود پیامد خاصی دارد و ١٣٩١(نوروزی، 
کند که خداوند متعال برای مدیریت در زندگی بشری، از طرق گونـاگون  از قواعد خاصی پیروی می

  به انسان گوشزد کرده است. 
وص "سیسـتم ، در این پژوهش، پس از بیان توضـیحاتی در خصـگفته پیش با عنایت به مباحث

برآیند مفاهیم مرتبط با پیچیدگی و شرح مختصری از "قواعد سـاده"  عنوان به 1پیچیده سازوارشونده"
هـای پیچیـده سازوارشـونده در جوامـع  سیستم عنوان بهها  سازمان  یکی از بارزترین ویژگی عنوان به

های الهـی)  عنوان سنت امروزی، به تبیین این قواعد و قوانین در رویکرد اسالمی قرآن کریم (تحت
های این  بندی و ذکر داللت پرداخته شده و همگام با ذکر آیات مرتبط با قواعد رفتاری ساده، به دسته

  ها مبادرت ورزیده شده است. آیات برای کاربست در مدیریت سازمان
  

  سیستم پیچیده سازوارشونده
فعـل و   عنوان نتیجـه ای کـه بـه پیچیده های طبیعی و مصنوعی، توسط رفتارهای ظاهراً  بسیاری از سیستم

کند،  های جزء در سطوح مختلف سازمان ظهور می انفعاالت غیرخطی در میان تعداد زیادی از سیستم
شـوند  های پیچیده سازوارشـونده" شـناخته مـی ها، اخیرًا با عنوان "سیستم شود. این سیستم مشخص می

های دیگری  ها اغلب درون سیستم ارشونده، سیستمهای پیچیده سازو ). در رویکرد سیستم٢٠٠١(چان، 
گیرند و همـه بـا  اند که در دو سطح فرا سیستم و خرده سیستم، نسبت به سیستم اصلی قرار می تنیده شده

پیچیـده در   ). افزون بر ایـن، هـر سیسـتم٢٠٠٩ 2هم ارتباطات درونی و بیرونی متقابل دارند (هاپرت،
انـد کـه بـا یکـدیگر  عناصر یا کنشگرهای متنوع و متکثر تشکیل شـده شماری از درون خود از تعداد بی

طور واقعـی پیچیـده باشـد،  ارتباط متعامل دارند. باید عنوان کرد که در این رویکرد، اگر یک سیستم بـه
چیزی بیش از حاصل جمع اجزای خود خواهـد بـود. اگـر بتـوان سیسـتمی را بـا تقلیـل آن بـه اجـزای 

طور کامل توصیف کرد، آنگاه آن سیستم صرفًا بغرنج اسـت و نـه پیچیـده  ت و بهاش به دق دهنده تشکیل
). این چنین ارتباطات متقابل بین اجزا بدین معناست که یک تصمیم یا اقدام ١٣٩٣(گیلپین و همکاران، 

 دهـد؛ امـا نـه بـه صـورت یکنواخـت  در درون سیستم، تمام نقاط مرتبط دیگر را تحت تـأثیر قـرار مـی
  ). به عبارتی، در سیستم پیچیده، همه چیز به نوعی به همه چیز مربوط است. ٢٠٠١(چان، 
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هـم کـنش کنشـگرها بـه مـرور زمـان باعـث تغییـر در سیسـتم خواهـد شـد و  این تعامل و بر
ظهـور خـود بـه خـودی  عنوان بهتواند  دهد. خودسازماندهی می خودسازماندهی در سیستم رخ می

است که  آنتعریف شود. "خود به خودی" در این تعریف به معنای ساختار سراسری ناشی از روابط 
توانـد  عوامل داخلی یا خارجی در کنترل فرایند نیستند و به تعبیری در این سیسـتم، هـر عامـل مـی

). اما باید ٢٠٠٨ 1،حذف شود و یا بدون آسیب رساندن به ساختار، در آن جایگزین شود (هیلیگن
ه، سازگاری متقابل و چندوجهی است؛ بـدان معنـی کـه سیسـتم توجه داشت در یک سیستم پیچید

). در واقـع، یـک سیسـتم ١٣٩٣در خدمت یک محیط بیرونی نیسـت (گیلپـین و همکـاران،  صرفاً 
اش بـا   دهنـده شود، بلکه کنشگرهای تشـکیل پیچیده به صورت منفعالنه با محیط خود سازگار نمی

گیـری، تصـمیماتی  بخشـی از چـارچوب تصـمیم وانعن بهاستفاده از اطالعات دریافتی از محیط، 
شود. بنابراین محیط نسبت به سیستم،  کنند که به نوبه خود تغییراتی را در محیط باعث می اتخاذ می

بلکه در خود سیستم ادغام شـده اسـت. در چنـین فراینـدی، سیسـتم و  ،شود بیرونی محسوب نمی
تواننـد  کنند. با این "هم تکاملی"، عناصـر سیسـتم مـی محیط در تکامل یکدیگر نقش فعال ایفا می

 .یابندمبتنی بر روابطشان با یکدیگر و یا محیط، تغییر 
ای آن است، پیشینه و شـرایط از آنجا که تکامل سیستم نتیجه برهم کنش تکرارشونده بین کنشگره

طور بسیار شدیدی به تغییـرات  ها به کند. به عبارت دیگر، سیستم اولیه آن به تولید رفتار فعلی کمک می
جزئی در شرایط اولیه حساس هستند و با اندکی تغییر در شرایط اولیه، الگوهای مشابهی از یک رفتـار 

شـوند  ه الگوهـای خاصـی جـذب رفتـاری مـیتـوان گفـت بـ دهند یا مـی را در طی زمان نمایش می
 4یـا فراکتـال، 3). اما از آنجایی که تمامی این تأثیر و تأثرات براساس دیدگاه کسـری١٣٩١ 2(جکسون،

بینـی اسـت؛  دهد، تأثیر پیشینه بدین معنا نیست که سیستم قابل پیش در یکایک اجزای سیستم رخ می
شـوند و امکـان بـروز  رشونده و بازتـابی تکـرار مـیهای بین کنشگرها به شکلی تکرا بلکه بر هم کنش

آورد. در این راستا، یک سیستم پیچیده دائمًا در حال تکامل است و  ها را در طی زمان فراهم می تفاوت
به یک جریان مداوم انرژی نیاز دارد. در این وضعیت، ثبات، یک وضعیت مطلـوب نیسـت و در واقـع 

ثباتی نیاز بـه عمـل در  سیستم دیگر پیچیده نباشد. این احساس بیپذیر است که  ثبات تنها وقتی امکان
  ).١٣٩٣نماید (گیلپین و همکاران،  یک فضای عدم قطعیت را بیان می

های پیچیده، کنش بین اجزا نیز غیرخطی است. بدین معنا کـه آثـار آنهـا اغلـب  در دیدگاه سیستم
ر از علـل باشـد، تقویـت یـا بـازخورد مثبـت تـ متناسب با علل آنها نیست. در اینجا، اگر اثرات بزرگ

ای که در ابتدا کوچک اسـت، خـود را تقویـت کـرده و بـرای همیشـه  گیرد، یعنی آشفتگی صورت می
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تر از علل باشد، بـازخورد منفـی رخ  عنوان عامل تغییر قوی تبدیل خواهد شد؛ اما اگر اثرات کوچک به
شود تا زمانی کـه سیسـتم بـه حـالتی از تعـادل  دهد، بدین معنی که آشفتگی به تدریج سرکوب می می

ها، هیچ مکانیسم کنترل متمرکزی که بـر رفتـار سیسـتم  ). لذا در این سیستم٢٠٠٨بازگردد (هیلیگن، 
های فـردی در  عنوان مجموع بخش تواند تنها به حاکم باشد، وجود ندارد و از آنجا که رفتار سیستم نمی

). ٢٠٠١کنند (چـان،  متقابل بین عناصر سیستم، انسجام تولید مینظر گرفته شود، بنابراین خود روابط 
رو کنتـرل، همـان  شـود و از ایـن ، با دستکاری یک جریان اثر، کلیت عوض می در واقع در این سیستم

شوند. تأثیر و تأثرات مداوم و ظرفیت یادگیری ناشـی از آن،  جریانات اثری است که به سیستم وارد می
اسب طبیعی در اجزا خواهد شد و اجزا خود را بـرای بقـا بـه واسـطه سـازگاری و باعث ایجاد نوعی تن

). در چنین محـیط بـه سـرعت ١٣٩٢کنند (یاوری و زاهدی،  همگامی با محیط ناپایدار، متناسب می
هـای ممکنـه را ایجـاد کننـد  ها آنهایی هستند که تنوعی غنی از پاسـخ ترین سازمان متغیری، اثربخش
). به دلیل ارتباطات پیچیده و متنوع عناصر در این محیط، نفوذ هر عـاملی ١٣٩٣ان، (گیلپین و همکار

الشعاع قرار داده و تغییراتی را منجر شود؛ اما این معنا بـه خـودی  تواند کیفیت آن را تحت در محیط می
تـأثیر و تر، هـر  کند. به عبارت ساده ای از قواعد عمل می افتد، بلکه تحت نظر مجموعه خود اتفاق نمی

توانـد نشـانگر  های مشخصی است که کشف آنهـا مـی ها ناشی از علت و معلول تأثری در این سیستم
  ای برای رفتار و نفوذ در سیستم باشد. وجود قواعد و قوانین ساده

  
  های پیچیده سازوارشونده قواعد ساده در سیستم

ی پیچیـده و الگوهـای هـای پیچیـده سازوارشـونده، مطالعـه چگـونگی سـاختارها مطالعه سیستم
کنند  اما قدرتمند، تغییر را هدایت می ؛کنشی ناشی از آشفتگی است که از طریق قواعدی ساده میان
کند بداننـد در  کند که به افراد کمک می هایی را ایجاد می ). قواعد ساده دستورالعمل١٩٩٨ 1،(لوین

کنند چگونـه  واعد تعیین می). این ق٢٠٠۵ 2،کنش چگونه است (هوالدی هر گروهی، کنش و میان
کنند و هر عامل چگونه در محیط خود رفتار خواهد کـرد. در  این عوامل با یکدیگر ارتباط برقرار می

بلکه تنها قوانینی در سطح  ،کننده نیست هیچ سیستمی، این قواعد در سطح روابط و تعامالت تعیین
به بیان دیگر، قواعد سـاده موجـود  ).٢٠١٠ 3،خود عوامل یا شبکه عوامل هستند (اسمیت و شاریز

های منحصر به فـرد خـود، بـا عامـل دیگـری بـا  کنند که هر عامل با ویژگی ها، تبیین می در سیستم
ات تـأثرو  تـأثیراما اینکـه نحـوه روابـط و  ؛خصوصیت متفاوت، چگونه ارتباطی برقرار خواهد کرد

  دهد.  چگونه است را شرح نمی
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های دیگری عنوان گردد. برخی محققان عناوینی چون "هنجارهـا"،  قواعد ساده ممکن است با نام
کنند؛ اما در واقـع هـر کـدام از ایـن عنـاوین، بـرای  ها" را پیشنهاد می "انتظارات"، "باورها" و یا "ارزش

اصطالح  شنوندگان، داللت ضمنی خاصی دارد. هنجارها ممکن است بسیار غیررسمی یا بسیار شبیه
کوتاه شده "انتظارات ایجاد شده برای یک معنا" به نظر برسند؛ انتظـارات ممکـن اسـت در ایـن زمینـه 

هـا نیـز نـوع  تر از قواعد ساده هسـتند؛ باورهـا یـا ارزش کاربرد داشته باشد، اما انتظارات اغلب خاص
کنند (این چیـزی اسـت کـه  متفاوتی نسبت به قواعد هستند، زیرا باورها و ارزش، مفاهیم را عنوان می

دهنـد (ایـن چیـزی  من به آن باور دارم یا برایم ارزش دارد) در حالی که قواعد ساده، رفتار را نشان مـی
روسـت کـه  دهـم). از این است که من در زندگی براساس اعتقادات و باورهای خاص خودم انجام می

رغم چیـزی کـه نـام  د که قواعـد سـاده علـیکنند و لذا این نکته اهمیت دار ها بار معنایی ایجاد می نام
  ).   ٢٠٠۵گرفته، قدرت خود را برای آگاهی و ترغیب رفتار، حفظ کنند (هوالدی، 

های پیچیده سازوارشونده، قواعد ساده، راهنمایی برای تصمیمات دربـاره چگـونگی  در سیستم
تفاده از فهرستی از ایـن کنند و یک سازمان با اس سازگاری هرچه بهتر با تغییرات محیطی، فراهم می

ریـزی، سـودهای  کننـده بـرای رویکردهـای تصـمیم و برنامـه هـای روشـن مکانیسم عنوان بهقواعد 
  آورد: ای به دست می چندگانه
شوند که دیگران انجام خواهند داد، که ایـن منجـر  بینی آن چیزی می افراد بیشتر قادر به پیش −

 ؛گیری خواهد شد تصمیمبه انسجام و استحکام بیشتری در 
گیری انتظار دارنـد. ایـن  سا در تصمیمؤشوند که ر بینی آن چیزی می افراد بیشتر قادر به پیش −

 ؛آورد فهم افزایش یافته، آسایش خاطر و اطمینان بیشتری در کارکنان به وجود می
ن را کننـد تمـام تصـمیمات و احتمـاالت ممکـ ای را که تالش مـی نیاز به طبقات بروکراسی −

 ؛دهد تدوین کنند، کاهش می
ساختارهای سازمانی، اثرات متقابل و رفتارها را در سرتاسر سازمان در هماهنگی بـا قواعـد  −

 کند (همان).  ساده حمایت می
ای پدیـدار  کننـد، الگوهـای رفتـاری گونه که افراد براساس این قواعد عمل می افزون بر این، همان

دهد. لذا با استفاده از مفهوم قواعـد سـاده، یـک رهبـر  مان را شکل میشود که فرهنگ رایج در ساز می
های سازمانی مرتبط در مسیرهای مورد نظـرش و  تواند عناصر اساسی فرهنگ مانند ماهیت، ارزش می

). ٢٠٠۵ایجاد انتظارات سازمانی برای عملکرد و رفتار در چنـین مسـیری، را درک نمایـد (هـوالدی، 
آید پیچیده اسـت؛ امـا قواعـدی  )، اگرچه رفتاری که پدید می١٩٩٨( 1ایزنهارد براساس دیدگاه برون و
  دهد، لزومًا ساده هسـتند. در حقیقـت، سـادگی آنهـا اسـت کـه آزادی بـرای رفتـار  که به آن جهت می
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توانـد شـکل مناسـبی از سـازماندهی باشـد،  کند. این قواعد مـی در محیط سازوار پیچیده را خلق می
 ). ٢٠٠٨ 1کند (ای کیونها و رگو، عدیل تغییرات محیطی و متالطم را تسهیل میچراکه فرایند ت

هـای  توان گفت در فراینـد سیسـتم براساس تشریح مفهوم قواعد ساده در رویکرد پیچیدگی، می
مشـخص، در شـرایط  کـامالً ولی آثار این برخوردها بر عناصِر  ؛پیچیده، برخوردها تصادفی هستند

  ). ٧٠ص ،١٣٧۴آورنـد (مـورن،  قوانین" را به وجـود مـی" و زیربنای نظم شوند معین، ضروری می
در چنین جهانی، زندگی چیزی نیست که بـرای همیشـه ثابـت باشـد بلکـه حاصـل تکامـل اسـت 

توانـد  ). چنین نظم و انتظام و به تبع آن چنین تکاملی در جهان، مسلمًا نمی۴٧ص ،١٣٧۴(مورن، 
، بلکه نمادی از وجود یک نظـام فکـری بلندمرتبـه و دورانـدیش ساخته و پرداخته ذهن انسان باشد

ای مستحکم اسـتوار اسـت. ایـن دیـدگاه کـه از رویکـردی  حاکم بر اجتماع بشری است و بر ریشه
ها است و  ت گرفته است، نیازمند تتبع نظر و واکاوی در عمق بیانات و اندیشهئاسالمی به جهان نش

  کر شواهدی از آن اکتفا نمود.توان به ذ می صرفاً در این پژوهش 
  

  قوانین حاکم بر اجتماع از دیدگاه اسالم 
آیند، بلکه از قانون علـی  در اندیشه اسالمی، رخدادهای اجتماعی و تاریخی تصادفی به وجود نمی

کنند. البته ممکن است رخدادی معلول عللی باشد که از چشمان افـراد عـادی  و معلولی پیروی می
مین امر سبب شود که آن واقعه تصادفی و بدون علـت معـین پنداشـته شـود. از ماند و ه مخفی می

همین روست که خداوند حکیم به مقتضای آثار وضعی و اعتباری اعمال خوب و بد آدمی، سلسله 
قوانینی را در جامعه و تاریخ جاری ساخته که در قرآن کریم از آنان تعبیر به "سنت" شده است (وفا، 

ها هرگونه تغییر و تحولی را کـه در جوامـع بشـری بـه وجـود  کتاب هدایت انسان نعنوا به) و ١٣٩١
گونـه تحـولی در خـارج از ایـن  شود که هیچ دهد و متذکر می های الهی" نسبت می آید به "سنت می

حـال و آینـده  ،ها تغییرناپذیر بوده و بر کل تاریخ بشری در گذشته افتد. این سنت ها اتفاق نمی سنت
لْ «گونه که در قرآن کریم آمده است:  ارد. همانحاکمیت د هَ ونَ إِ يَ فَ ل الّ نْظُرُ نَّةَ اْألَوَّ ـنَّةِ نيَ سُ ِـدَ لِسُ لَنْ جتَ  فَ

بْد هللاِا نَّةِ ايتَ ِدَ لِسُ ْو هللاِالً وَ لَنْ جتَ آیا آنها جز سّنت (الهی دربـاره) پیشـینیان را انتظـار ) ۴٣فاطر، ( ؛الً يحتَ
  ». یابی کشند؟ و تو هرگز برای سّنت خداوند تبدیلی و هرگز برای سّنت خداوند تغییری نمی می

سنت در اصل به معنای راه و رسم، روش، رفتار و جریان امـری اسـت کـه روی ضـابطه معـین 
دستورات دینـی  .١باشد:  این، سنت در اصطالح، دارای دو مفهوم می افزون براستمرار داشته باشد. 

ی که او امور عالم را بر پایـه های ضوابطی که در افعال خداوند وجود دارد و روش .٢الهی؛  و احکام
اسـت از قـوانینی کـه از ترکیـب  های مورد نظر قرآن، عبـارت ). سنت١٣٩١کند (وفا،  ها اداره میآن
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کند به  ز، عواطف، فکر، اندیشه و عملکرد انسان و نحوه ارتباط او با جهانی که در آن زندگی میغرائ
های بشـری بـه  های الهی با آنچه از کاوش ). تفاوت عمده این سنت١٣۶۴آید (جعفری،  دست می

اطمینـان قلـب و عـدم تردیـد در قبـال ۀ دست آمده، خطاناپذیری گروه اول است. این ویژگی زمینـ
  ).  ١٣٧٩زاده،  آورد (قاضی سرنوشت محتوم یا معلق جوامع را فراهم می

هـایی مشـترک و در  ویژگـی ا در هر محدوده، شرایط و موضوعی، معمـوالً ه این قوانین یا سنت
  )١٣٩١ایازی، ( :برخی موارد اختصاصی دارند

اند؛ به این معنا که بیانگر روابطی اتفاقی و کورکورانه نیسـتند و  قوانین کلی و دارای عمومیت− 
 در نتیجه وضعی ثابت و غیرقابل تخلف دارند؛

کیـد و توجـه نمـوده قوانین با آزادی و −  اراده انسان سازگار است؛ قرآن کریم بر این حقیقت تأ
گـذرد،  است که مرکز و کانون حوادث و قضایایی که یکی بعد از دیگری بر این جهـان مـی

 اراده انسان است؛
اند و نه جبـر تـاریخ و  الهی بودن قوانین؛ قانونمندی حاکم بر جوامع، ضوابط و قوانین الهی− 

  کند. براین در طول اراده الهی است و در قلمرو اراده او عمل میمحیط و بنا
 آخرتـی و ایـن«های متفاوتی ارائه شـده اسـت،  بندی های الهی موجود در قرآن تقسیم از سنت

و  ؛»نخستین و ثانوی«؛ »نصوص و استنباطیم«؛ »مطلق و مقید«؛ »تکوینی و تشریعی«؛ »جهانی
  . »اجباری و اختیاری«

هـا و  های آخرتی درباره زندگی آن جهـانی و ابـدی انسـان جهانی: سّنت آخرتی و این های  . سنت١
های این جهانی به زندگی این جهانی آدمیان مربوط است.  پاداش و کیفر آخرتی اعمالشان است و سّنت

ی های این جهانی که بـه رفتارهـا پذیرند. یکی سّنت های این جهانی به نوبه خود به دو قسم تقسیم سّنت
های این جهانی که به رفتارهای فردی اختصـاص نـدارد، یعنـی یـا  فردی اختصاص دارند و دیگر، سّنت

 گیرند؛ اختصاص به رفتارهای اجتماعی دارند و یا رفتارهای فردی و اجتماعی، هر دو، را در بر می
در  از سّنت تکوینی خدا، قوانین ثابت و کلی است که های تکوینی و تشریعی: منظور . سنت٢

در این نوع سّنت تکوینی، یعنی سّنت هدایت و راهیابی کـه  .دل کائنات و ذرات هستی جریان دارد
رسـاند و از درون،  در دل هر موجودی هست، خداوند هر موجودی را به کمال شایسته خویش مـی

ین نوع نامند. ا ها را هدایت تشریعی مینین دیگری نیز وضع شده است که آنقوا .کند آن را شکوفا می
هـا ممکـن ست که انتظام امـور انسـان بـدون آنهدایت، ناظر به زندگی ظاهری، فردی و اجتماعی ا

 ؛)١٣٨٣اند (غفاری،  گونه  ها از این سیاسی اقوام و ملت−نیست. قوانین حاکم بر روند اجتماعی
م و شود که مفهو هایی گفته می های مطلق به آن دسته از سنت سنت های مطلق و مقید: . سنت٣

العمل مردم نیسـت، بلکـه در هـر شـرایطی  مورد آن عمومی و ابتدایی است و معلول رفتار و عکس
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های درست یا نادرست در مقابل تعالیم الهی و اسـتقبال  گیری یابد. از سوی دیگر، موضع تحقق می
هـای  نتهـا بـه سـکنـد کـه از آن های الهی آماده می از راه حق یا باطل، زمینه را برای برخی از سنت

 ؛)١٣٩١اند (وفا،  هایی که معلول رفتار مردم یعنی سنت شود؛ مشروط یا مقید تعبیر می
ای است که در ضمن یک آیـه از آیـات  گونه گاهی سنت بههای منصوص و استنباطی:  . سنت۴

شود؛ و یا از حیث شیوه ذکر و نحـوه اسـتفاده،  قرآن تصریح شده است که به آن "منصوص" گفته می
های تـاریخی و کنـار  ن نزول آیات، زمینهأاستنباطی است. در این شکل، سنت وابسته به مطالعه ش

 ؛هم چیدن آیات و روایات است
دهـد،  آیات سنت گاهی شناخت درجه یک از سنت به مـا مـی های نخستین و ثانوی: . سنت۵

 عنوان بـهخاص اجتماعی یک پدیده و پیامد  عنوان بهکند میان رفتار اجتماعی خاص،  یعنی بیان می
دهد. تفاوت  پدیده دیگر ارتباط وجود دارد. گاهی هم آیات، شناخت درجه دوم در اختیار ما قرار می

آن در این است که نگاه در این نوع سنت، یک نگاه مبنایی و موضوعی است، نـه مصـداقی. سـنت 
 ؛ارندناظر بر مصادیق، سنت نخستین و سنت ناظر بر موضوع، سنت ثانوی نام د

های ذکر شده در قرآن اسـت  سنت اختیاری آن دسته از سنت های اجباری و اختیاری: . سنت۶
توانـد بـا  توانند در تحقق و عدم تحقق آن نقش داشته باشند. در این دسته، انسان می ها می که انسان

ته و یا حتی خیر انداخأتحت کنترل قرار دادن رخداد اول، تحقق رخداد دوم را سرعت ببخشند یا به ت
ها نیسـت و  هایی است که تحت اراده انسان های اجباری، سنت اما سنت ؛منتفی سازندطور کلی  به

 آن منفعل است. برابراراده انسان در 
ها بـه منظـور بـه دسـت آوردن  ها به این دلیل ضرورت دارد که مطالعه سنت بندی ذکر این دسته

دن آن و ارائـه راهکـار عملیـاتی بـرای مـدیریت بهتـر قوانین حاکم بر جامعه و تحت کنترل قـرار دا
هایی باشد که انسـان بتوانـد در تحقـق آن اثـر  جوامع، وقتی میسر است که محور مطالعات، سنت

  ).١٣٨٩بگذارد و با تغییر در الگوی رفتاری، نتایج و پیامدهای متفاوتی دریافت کند (کوشا، 
  
  شناسی پژوهش روش

هـای  ی در قالب روابط علـی و معلـولی میـان متغیرهـا و بـه صـورتهای اله در قرآن کریم، سنت
 متفاوتی مانند جمله شرطیه (تحقق جزا منوط به تحقق شرط)، جمله تعلیلیه (بیان پدیده و علـت آن)،

(بیان رابطه قطعی بین دو چیـز) و  (وابستگی یک پدیده به پدیده دیگر)، جمله رجائیه جمله تفریعیه
غایت چیز دیگر) بیان شـده اسـت. بـا ایـن وجـود، مطالعـات  عنوان بهزی (معرفی چی جمله غائیه

های اجتماعی در قرآن انجام شده است، آنچه که در اغلب این تحقیقـات  فراوانی که در زمینه سنت
خالی است، این است که این تحقیقات، براساس یک الگوی روشـی منظمـی انجـام نشـده اسـت 
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اند و هر پژوهش بـه  ها به صورت پراکنده در قرآن بررسی شده این، سنت افزون بر)؛ ١٣٨٩(کوشا، 
مند  طی روشی نظام افزون بررو ضروری است  تعداد محدودی در کل قرآن اشاره کرده است. از این

هـای قـرآن پرداختـه شـود. در ایـن  تک سوره ها در تک ها، به بررسی تفکیکی این سنت در پژوهش
ج در قرآن کـریم و مجـال انـدک ایـن پـژوهش و در جهـت پژوهش، به دلیل وسعت مفاهیم مندر

در  تر عبارات قرآنی، به بررسـی ادات شـرط، ادات تعلیـل، ادات رجـاء و ادات تفریـع بررسی دقیق
  شود. قدر سوره بقره پرداخته میآیات گران

جزء این کتاب آسمانی را تشـکیل  ۵/٢سوره قرآن است که خود به تنهایی  ترین بزرگسوره بقره 
کنـد کـه پیـامبر  بـن کعـب روایـت مـی بـّی ابوالفتوح رازی، ابوامامه به نقـل از اُ  تفسیردهد. در  می
. در »برای هر چیزی کوهـانی اسـت و کوهـان قـرآن سـوره بقـره اسـت«چنین فرمودند:  اکرم

گرفتـه اسـت و در  اهمیت این سوره همین بس که قسمت اعظمی از احکام قرآن و اسـالم را در بـر
آوری نشده و در واقـع از ایـن سـوره بـه  ی از قرآن، به اندازه این سوره احکام فقهی جمعا هیچ سوره

را بـه خـود گرفتـه » فسـطاط القـرآن«شده است و بدین جهت نام و لقب  خیمه و خرگاه قرآن تعبیر
، از حاضـر بـرای انجـام پـژوهش رو از این. )١٩٢ص ،١، ج١٣٨٠، االتقان فی علوم القرآناست (

  منتخب قرآن، بهره گرفته شده است.  عنوان بهمطالعه این سوره 
شده است، نگارنـدگان بـا  ارائه، با توجه به تعریفی که از قواعد ساده و قوانین الهی این مقالهدر 

 کاوش در آیات سوره مبارکه بقره و جستجوی ادات شرط (ِان، َمن، َمهما، َمتی، َاینما، َاّنا، حیُثمـا، ِاذا)،
) و ادات تفریع (فاء) به شناسـایی قواعـد سـاده  ادات تعلیل (َکی، ِمن، َعلی، ِاذ)، ادات رجاء (لعلَّ

گیـری از روش  رفتار در نظام اسالم پرداختند. پس از فهرست کردن آیاتی بـا ایـن شـروط و بـا بهـره
از ادات ذکـر  یـک آیه از سوره مبارکه بقره که از نظر محتوا و کـاربرد هـر ٣۴ تحلیل محتوای کیفی،

شده، با محتوای پژوهش تناسب داشتند، تفکیک شده و پس از آن براساس اصـل تشـابه و تناسـب 
بندی، فرصت ادامه کار با رویکرد کاربردی  دسته تقسیم شدند. با این دسته ٨مفاهیم با یکدیگر، به 

  هر قاعده در رفتار سازمانی مهیا گردید.
  

  قواعد ساده الهی در قرآن کریم
 بنـدی و بیـان تمـامی آیـات مـرتبط بـا  جهت رعایت اختصـار در ایـن مقالـه، از ذکـر فهرسـتبه 

 گانـه رفتـاری در سـوره مبارکـه بقـره  مرحله تفکیک محتوایی، اجتناب گردیـد و لـذا قواعـد هشـت
  بدین شرح استخراج شد:
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 قاعده هدایت الهی (قاعده هدایت). ١
به معنای نشان دادن راه درست برای رسـیدن بـه مقصـد و » ه د ی«هدایت در مقابل ضاللت از ریشه 

هدایت، راه نمودن با نرمی و لطـف اسـت و «است. راغب اصفهانی هدایت را چنین معنا کرده است: 
). واژۀ هدایت در قرآن کریم به کـار ١٣٩١شهری،  (محمدی ری» هدیه نیز از همین برگرفته شده است

  قسم است: ۴بندی، هدایت الهی به  رفته است. در یک تقسیمکار  بار به ٣١۶نرفته، اما مشتقات آن 
 نبـات و حیـوان اسـت و اساسـاً  هدایت شامل تمامی اشـیا از جمـاد، این نوع هدایت تکوینی:

چیزی و هماهنگی او با طبیعت در اثر همین هدایت است. در ایـن نـوع هـدایت، هـر  پایداری هر
  موجودی جایگاه خاص خود را در طبیعت دارد. 

هدایت تکوینی، انسان را به نوع دیگر از هدایت ممتاز کـرده و  افزون برخداوند  هدایت عقلی:
آن هدایت عقلی است. خداوند با دادن چشم و زبان و سایر اعضای بـدن همـراه بـا عقـل، قـدرت 

  کند، به انسان موهبت کرده است. تشخیص و ارزیابی آنچه از طریق همین اعضا دریافت می
یع این نوع هدایت را خداوند با ارسال رسل و انزال کتب برای بشر ارزانی داشـته  ی:هدایت تشر

هـا در آن را به آنچه خیر و صـالح واقعـی آن ها اند و انسان است. آنها راه سعادت را به بشر نشان داده
  من و کافر است. ؤاند. این نوع هدایت الهی شامل حال تمام افراد بشر از م است، هدایت کرده

وقتی کسی با اختیار و آزادی که دارد راه انبیا را انتخـاب نمـود و بـه یت مخصوص مؤمنان: هدا
خدا و آیین او ایمان آورد و دل خود را در معرض تابش نور الهی قرار داد، در چنین صورتی خداوند 

 لبـرد و بـه مراحـ دهد و او را بـاال مـی ای را نوازش می های خاص خود چنین بنده فیاض با هدایت
  رساند.  عالیه می 

نْهـا مجَ «سوره بقره چنین بیان شده اسـت:  ٣٨قاعده هدایت الهی در آیه  بِطُـوا مِ ا اهْ نـَ لْ ـا يقُ إِمّ ـا فَ عً
نّ كُ نَّ يَ أْتِ يَ  دا یمْ مِ بِعَ هُ نْ تَ مَ  فَ دً لَ  یَ هُ فٌ عَ وْ مْ يْ فَال خَ مْ وَ ال هُ ْ هِ نُونَ حيَ م جملگـی از یفرمـود ؛)٣٨(بقره،  زَ

شـان یننـد بـر اکروی یـتم را پیه هداکتی رسد، آنان ید. پس اگر از جانب من شما را هداییآن فرود آ
  ».ن نخواهند شدیست و غمگیمی نیب

 ای، منظـور از بـه اعتقـاد عـّده«سوره بقره آمـده اسـت کـه  ٣٨، ذیل آیه مجمع البیاندر تفسیر 
انـد  برخـی نیـز گفتـه سیم راه درسـت زنـدگی اسـت وبیان و تر هدایت و رهنمود، همان راهنمایی،

پـذیرش  در پـی. اما در هر دو صـورت »آوران خدا و بعثت آنان برای ارشاد مردم است مقصود، پیام
که  کند کنند. در همان تفسیر بیان می چنین هدایتی از جانب خداوند را دوری از بیم و غم عنوان می

و معنای حـزن و انـدوه، انـدوه از دسـت دادن عمـر و معنای خوف و هراس، هراس روز رستاخیز «
کارهای شایسته و فراهم آوردن پاداش و ثواب برایشان نخواهد بود؛ گرچه ممکن اسـت  نانجام داد

  .»بر اثر رخدادهای این جهان زودگذر، به مشکل و اندوه گرفتار آیند
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 قاعده جزاء ایمان و کفر (قاعده پیروی). ٢
مرتبه در آیات قرآن به کار رفته است که در دو دسـته مـورد  ۵٠٠تش بیش از واژه کفر با دیگر مشتقا

   :گیرند بررسی قرار می
الف) آیاتی که واژه کفر و مشتقات آن در مفهوم پوشانندگی نعمـت، گناهـان و... بـه کـار رفتـه 

  ؛است و به معنای ناسپاسی است
و در نقطه مقابل ایمان به کار رفتـه  ب) آیاتی که واژه کفر و مشتقات آن در مفهوم انکار خداوند

  .)١٣٩٠آذرنوش و قاسم احمد، ( است
اعتمـاد  :مانند ،اند کرده بیاناست که برای آن معنای متعددی  »َاَمَن «اصل کلمه ایمان نیز، ماده 

ار رفتـه کـبـار در قـرآن بـه  ٩٠٠به  یکنزد» امن«کردن، ایمن گردانیدن و تصدیق کردن. مشتقات 
). ایمان در اصـطالح، بـه معنـای تصـدیق مطلـق ١١٨−١٠٣ص ،١٣۶۴ ،المفهرسمعجم است (

است و آن عبارت است از تصدیق وجود و صفات خداونـد و همچنـین تصـدیق انبیـا و پیـامبران و 
انـد و تصـدیق کتـب الهـی و آنچـه در کتـب اسـت.  هـا آورده آنچه از طرف خداونـد بـرای انسـان

رجـا، شـکر، صـبر، محبـت، معرفـت، یقـین، خضـوع و...  ها، آثار ایمان را شامل خوف، پژوهش
  ).١٣٨٨دانند (وحیدی مهرجردی،  می

ها در زندگی دنیوی و اخـروی ان ایمان، کفر و آثار ناشی از آندر قرآن کریم، آیات متعددی به بی
دهند، این آیات در سـوره مبارکـه بقـره شـامل  اند. جستجوها در این پژوهش نشان می بشر پرداخته

هستند که به چند نمونه از  ٢٧٧و  ٢۵٧، ٢١٧، ٢٠٨، ١٨۶، ١٢۶، ١١٢، ١٠٨، ٩٨، ۶٢، ٢١آیات 
  کنیم. ها اشاره میآن

قْ أَ  زُ نًا وَ ارْ ا آمِ عَلْ هذا بَلَدً بِّ اجْ رِ قالَ وَ إِذْ قالَ إِبْراهيمُ رَ مِ اْآلخِ مْ بِاهللاِ وَ الْيَوْ نْهُ نَ مِ نْ آمَ راتِ مَ نَ الثَّمَ لَهُ مِ هْ
هُ إِىل طَرُّ ليالً ثُمَّ أَضْ هُ قَ تِّعُ أُمَ رَ فَ فَ نْ كَ صريُ   وَ مَ مَ ذابِ النّارِ وَ بِئْسَ الـْ و چـون ابـراهیم گفـت:  )؛١٢۶(بقـره،  عَ

هـر کـس از آنـان کـه بـه خـدا و روز −ردمش را ] را شهری امن گردان، و مـ پروردگارا، این [سرزمین«
] هـر کـس کفـر بـورزد، انـدکی  و[لـی«، فرمـود: »ها روزی بخـش از فرآورده −بازپسین ایمان بیاورد

کشانم، و چه بـد سـرانجامی  کنم، سپس او را با خواری به سوی عذاب آتش دوزخ می برخوردارش می
انیم: به هر حال خداوند در پاسخ ایـن تقاضـای خو ، در شرح این آیه چنین میتفسیر نمونهدر  ».است

» اند، بهره کمی (از این ثمرات ) به آنهـا خـواهم داد اما آنها که راه کفر را پوییده«ابراهیم چنین فرمود: 
همان رحمـت عامـه پروردگـار » رحمانیت«این در واقع صفت  طور کامل محروم نخواهم کرد). (و به

گیرند، و از خزانه غیبش خوبان و بـدان وظیفـه خـور  مه بهره میدریغش ه است که از خوان نعمت بی
 . باشند، ولی سرای آخرت که سرای رحمت خاص او است، رحمت و نجاتی برای آنها نیست
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َ ا أَ ي« لُـوا فـِيا الَّذهيُّ خُ نُوا ادْ ـ ینَ آمَ مِ السِّ ـكَ لْ طُـواتِ الشَّ ـوا خُ تَّبِعُ ـةً وَ ال تَ ـهُ لَ يْ افَّ ـطانِ إِنَّ بـكُ وُّ مُ ـدُ    نيٌ مْ عَ
اید، همگان به اطاعت درآییـد و پـای بـه جـای پـای شـیطان  ای کسانی که ایمان آورده )؛٢٠٨(بقره، 

دارد، مـراد از پیـروی خطـوات  بیـان مـی المیـزاندر تفسـیر  ».مگذارید که او دشمن آشکار شماست
کنـد و بـاطلی را  عنوان دین دعوت می شیطان، پیروی کردن از او در طریق ایمان است، چون شیطان به

دهد و وقتی بر مسلمانان دخول در اسالم واجب است، قهرًا هـر طریقـی کـه در جهـت  حق جلوه می
در شیطان گـام بـه گـام آمده است  تفسیر نمونه. در خالف اسالم باشد از خطوات شیطانی خواهد بود

  های نخستین، در برابر او ایستاد تا به مراحل خطرناک نرسد. کند و باید در همان گام انسان نفوذ می
نْ  وَ « نْ يَ مَ دْ مِ تَدِ نْ دكُ رْ وَ يَ نِهِ فَ يمْ عَ تْ وَ هُ أُولئِ كمُ بِطَ  کَ افِرٌ فَ مْ فِ حَ امهلُُ نْ  یتْ أَعْ ةِ وَ أُولئـِيالدُّ ـرَ  کَ ا وَ اْآلخِ

مْ ف حابُ النّارِ هُ ونَ يأَصْ   ن خـود برگردنـد و در حـال یـه از دکـسانی از شما کو  ؛)٢١٧(بقره،  ها خالِدُ
شـان اهـل آتشـند و در آن مانـدگار یشود، و ا ا و آخرت تباه مییشان در دنیردارهاکرند، آنان یفر بمک

فرمایند: اگر کسی از دین اسالم برگردد و بدون توبـه  در ذیل این آیه می المیزانتفسیر  .»خواهند بود
افتادن است  تأثیرشود، حبط به معنای باطل شدن و از  و در حال کفر بمیرد، همه اعمال او حبط می

 که نفخ کند و شکمش بترکد، طوری هخوری حیوان، بحبط) است به معنای پرگویند ریشه آن ( و می
. بـه تعبیـر شود عمل، باطل و هالک و نـابود شـود و این حال عمل باطل است که ارتداد باعث می

ای از مسلمانان بر اثـر تبلیغـات  های الهی این است که اگر عده یکی از سنت تفسیر تسنیمدیگر در 
ن در های عادی آنا سوء مشرکان، از دین خدا برگردند، همه اعمال عبادی، سیاسی، خدماتی و تالش

روشـن اسـت  .ماننـد انـد و دائمـًا در آن می شود و آنان صـحابه آتش اثر می دنیا و آخرت حبط و بی
، افـراد مرتـد از همـه ایـن آثـار محـروم آثاری در دنیا دارد و هم در آخرتاعمال نیک هم برکات و 

ا گردنـد و شود که تمام آثار ایمان برچیده شـود همسرانشـان جـد شوند به عالوه ارتداد سبب می می
 ).تفسیر نمونهاموالشان به ارث به بازماندگان آنان برسد (

أَلَ « باد کَ وَ إِذا سَ نّ  یعِ إِنّ  یعَ ر یفَ لْ يبٌ أُجيقَ اعِ إِذا دَعانِ فَ ةَ الدّ وَ عْ تَجيَ بُ دَ نُوا بيُ وَ لْ  یبُوا ليسْ مِ مْ  یؤْ هُ لَّ لَعَ
ونَ يَ  دُ شُ م، و دعـای یکمن بپرسـند، [بگـو] مـن نـزدگاه بندگان من، از تو درباره و هر ؛)١٨۶(بقره،  رْ

د فرمان مرا گردن نهند و بـه ی] با نم، پس [آنانک اجابت می −ه مرا بخواندکبه هنگامی − ننده راکدعا
کننده به حقیقت دعا زمانی که دعاآمده است  المیزانتفسیر در  .»ابندیه راه کمان آورند، باشد یمن ا

اش باشد، بدون هـیچ قیـدی دعـای او  خواسته أفطریش منشکند و قلب و زبانش یکی باشد و علم 
شود. پس دعایی که به اجابت نرسد یکی از دو امر را فاقد است، یا دعا، دعای واقعی  مستجاب می

خواند، در زبان خـدا  خواهد ندارد و یا در دعایش خدا را نمی نیست و علم به حقیقت چیزی که می
ه اسباب ظاهری و مادی و وهمی است، پس این چنین دعایی اما در دل همه امیدش ب ؛کند خدا می
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لْ «شود.  مستجاب نمی تَجيَ فَ نُوا بيُ وَ لْ  یبُوا ليسْ مِ مْ  یؤْ هُ لَّ ونَ يَ لَعَ ـدُ شُ پـس بایـد آنـان نیـز دعـوت مـرا ؛ رْ
از آن  کـه کـس : پـس اسـالم بـرای هـر»اجابت کنند و باید به من ایمان بیاورند تا شاید رشد یابند

 .گمراه شده است کس دشوار بیاید همانا شد است و بر هرتبعیت کند ر
َ ا أَ ي« وا رَ هيُّ بُدُ قَ  یمُ الَّذكُ بَّ ا النّاسُ اعْ لَ بْلِ يمْ وَ الَّذكُ خَ نْ قَ لَّ كُ نَ مِ تَّقُونَ كُ مْ لَعَ ای مـردم،  ؛)٢١(بقـره،  مْ تَ

ه بـه کـد باشد ینکده است، پرستش یاند آفر ش از شما بودهیه پکسانی را که شما، و کپروردگارتان را 
ها و هـدف از  ذیل این آیه آمده است که چون هدف از آفرینش انسان تفسیر راهنما. در »دییتقوا گرا

ساز نیل  باشد و پرستش خداوند، زمینه لزوم عبادت، رسیدن به تقواست، نیل به تقوا نیز ضروری می
به تقواپیشگی است. در واقع، پرستش خداوند، آدمـی را از گرفتـار شـدن در ورطـه کفـر و نفـاق و 

  دارد.  پیامدهای آن دو مصون می
  

 قاعده عاقبت فسق و گناه (قاعده مجازات). ٣
هایی نظیـر  گناه در لغت فارسی به معنای بزه، جزم، خطا و نافرمانی آمده است. در قرآن کریم، واژه

"اثــم"، "ســیئه"، "خطیئــه"، "فســق" و امثــال آن بــدین مفهــوم اشــاره دارنــد. ایــن واژگــان و  "ذنــب"،
بـار در قـرآن آمـده  ١۶۵مثال سـیئه  عنوان بههای آن بارها و بارها در قرآن تکرار شده است.  مترادف

نه ). علمای اسالم از قدیم، براساس آیات قرآن و روایات، گناهان را بر دو گو١٣٩٢است (پایداری، 
  اند.  بندی کرده گناهان کبیره و گناهان صغیره تقسیم

  دارد:  ، از گناه با تعبیر سیئه یاد شـده اسـت و عاقبـت آن را چنـین بیـان مـی٨١در سوره بقره آیه 
نْ   بَىل« بَ سَ كَ مَ طيِّ سَ أُولئِ يئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَ مْ ف کَ ئَتُهُ فَ حابُ النّارِ هُ ونَ يأَصْ دُ آری،  ؛)٨١(بقـره،  هـا خالـِ
سـانی اهـل آتشـند، و در آن کن یرد، پس چنیان گیه بدی به دست آورد، و گناهش او را در مکسی ک

از ارتکـاب عمـل  پـسخطیئه به معنای آن حالتی است که  المیزاندر تفسیر  .»ماندگار خواهند بود
پس احاطه پیدا  ،شود زشت و استمرار آن بدون ترس یا استغفار یا توبه، برای نفس انسان حاصل می

آنچه موجـب جـاودانگی  رو یناز ا شود. های نجات و هدایت می کردن خطیئه موجب قطع تمام راه
 گیری از گناه و توبه کـردن از آنسـت و شود همانا خاضع نشدن در برابر حق و عدم کناره آتش می در

  .کافر باشد شود که مشرک و یا احاطه خطیئه هم فقط در مورد کسی فرض می
  

 ستیزی) قاعده مواجهه با ظالمان (قاعده ظلم. ۴
ظلم در نظر اهل لغت و بسیاری از علما عبارت است از قرار دادن چیزی در غیر جای خـود، خـواه 
  به نقص یا افزایش باشد، یا با عدول از زمان یا مکـان خـاص آن چیـز؛ و دارای اقسـامی اسـت کـه 



 ٨٩                                                                                           ... عد ساده رفتار از منظر قرآن کریم (مطالعه موردی سوره بقره)قوا

 

ظلـم در اخـالق و ظلـم در عمـل بیـان  ظلم در عقیـده، توان آن را در سه قسم به صورت فشرده می
  ). ١٣٨٩ت (گیوی، داش

دَ اوَ « ساجِ نَعَ مَ َّنْ مَ مُ ممِ لَ نْ أَظْ ـعىيرَ فكَ ذْ يُ أَنْ  هللاِمَ هُ وَ سَ مُ ا اسْ ـا أُولئـِ یفـ  هَ راهبِ مْ أَنْ ـانَ لَـكـمـا  کَ خَ هُ
لُوها إِ يَ  خُ مْ فِ ـ لَ نيَ خائِف الّ دْ نْ  یهُ زْ يالدُّ مْ فـِـوَ لَ  یٌ ا خِ ـذابٌ  یهُ ةِ عَ ـرَ ظـ اْآلخِ سـت کیو  ؛)١١۴(بقـره،  مٌ يعَ
  وشـد؟ کرانـی آنهـا بیه نگذارد در مساجد خـدا، نـام وی بـرده شـود، و در وکس کدادگرتر از آن یب

ا یـن دنیـنـد. در ایگویند که] آنان حق ندارند جز ترسان و لرزان در آن [مسجد]ها درآ [و به مردم می
بر جماعـت «فرماید که  اضافه می المیزانتفسیر  .»شان را خواری، و در آخرت عذابی بزرگ استیا

باشـد،  مؤمنان است که این ظالمان را خوار و ذلیل کنند، و برای آنان در آخرت نیز عذابی بزرگ می
  .»اقامه شعائر الهی جلوگیری کردند چون آنها به جنگ با خدا برخاستند و از

  
  قاعده پاداش عمل خیر (قاعده پاداش). ۵

سوره بقـره اسـت، مـوارد  ٢۶٢ و ٢۵۴، ١٩۵، ١٧٧، ١۵٨ه دربرگیرنده آیات در این دسته از آیات ک
نیکی را شامل اعمال مستحبی، انفاق، برپاداشتن نماز، پرداخت زکات، وفـای بـه عهـد، بردبـاری، 

  اند.  صداقت و پرهیزکاری دانسته و آثاری را بر آن مترتب دانسته
عَ خَ « نْ تَطَوَّ ً مَ إِنَّ اريْ لرٌ كِ شا هللاَا فَ نـد، خـدا کی یکـار نکضه، یه افزون بر فرکهر  ؛)١۵٨(بقره،  مٌ يعَ
 ) هـر دو ازدارد کـه (شـاکر) و (علـیم بیان می در ذیل این آیه المیزانتفسیر  .»شناس و داناست حق

اسمای حسنای الهی هستند و شکر به معنای مقابلـه نیکـی بـا نیکـی اسـت و خـدای سـبحان کـه 
ه به کسی بکند از احسان و نیکی اوست و احدی حقی به عهده ، هر احسانی کاالحسان است قدیم

اینکـه  شکر آن را به جا آورد، ولیکن در عین حال خودش اعمال صالحه بندگانش را با او ندارد تا او
نده بـه خـودش خوانـده و خـود را احسان اوست به آنان، مع ذلک آن را احسان ب همان هم ناشی از

 است. ه و این خود احسانی است مزید و فوق احسانکارش نامیدزار بنده نیکوگشکر
وهَ يْ لَ «فرماید:  و یا در آیه دیگری می جُ لُّوا وُ َّ أَنْ تُوَ قِ وَ الْ ـمْ قِبَلَ الْ كُ سَ الْربِ ِ رشْ بِ وَ لـمَ رِ غْ َّ كـِمَ نَّ الْـربِ

نَ بِا نْ آمَ رِ وَ الْ يَ وَ الْ  هللاِمَ مِ اْآلخِ الئِ ـوْ ىلنيَ يِّ وَ النَّبِ  تابِ كِ ةِ وَ الْ كَ مَ وِ    وَ آتَى املْالَ عَ بِّهِ ذَ بـى یحُ رْ وَ   تـامىيَ وَ الْ   الْقُ
ساـالْ  بكنيَ مَ ائِلي وَ ابْنَ السَّ الةَ وَ آتَـى الزَّ  ی وَ فِ نيَ لِ وَ السّ قابِ وَ أَقامَ الصَّ مْ إِذا ـاةَ وَ الْـكـالرِّ هِ ـدِ هْ وفُونَ بِعَ مُ

ابِر وا وَ الصّ دُ اءِ وَ ح الْبَأْساءِ  ینَ فِ يعاهَ ّ وا وَ أُولئـِيالَّـذ کَ  الْبَأْسِ أُولئِ نيَ وَ الرضَّ قُ ـدَ ـمُ الْـ کَ نَ صَ تَّقُونَ ـهُ  مُ
ه کـد، بلیـا] مغـرب بگردانیـه روی خود را به سوی مشـرق و [کست یاری آن نکویکن ؛)١٧٧(بقره، 

مـان آَوَرد، یامبران ای] و پ تاب [آسمانیکن و فرشتگان و یسی به خدا و روز بازپسکه کی آن است یکن
مانـدگان و   ان و در راهیـنوایمـان و بیتیشـاوندان و یرا با وجوِد دوست داشتنش، به خو و مال [خود]
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ه چـون کـات را بدهـد، و آنـان ک] بندگان بدهد، و نماز را برپای دارد، و ز ردنکان و در [راِه آزاد یگدا
سـانی کانند آناننـد یباکیگام جنگ شان، و به هنیعهد بندند، به عهد خود وفادارانند و در سختی و ز

جـای ه این آیـه بـ دهد که در شرح می تفسیر المیزان ».زگارانندیاند، و آنان همان پره ه راست گفتهک
نماید، تا اشاره کنـد کـه مفهـوم  آنکه توصیف نیکی و (بر) را بنماید توصیف نیکوکاران (ابرار) را می

سانی هستند کـه خداونـد آنـان را بـا سـه مشخصـه از فضیلتی ندارد. ابرار ک خالی از مصداق اثر و
در عمـل کـه ؛ دوم، در اعتقاد که آنان دارای مرتبه چهارم از ایمان هسـتند ،کند، اول دیگران جدا می

 ؛دارنـد پـا مـیزکـات را برکنند و نمـاز و  برده در آیه انفاق می های نام نیکوکاران از مال خود به گروه
بندند تا نظام جامعه برقرار ماند و در برابر مشکالت صبور  خود پایهد در اخالق که آنان به ع ،سوم

  .هستند و آن مرتبه کمال نفس است
  

قواعد حاکم بر روابط اجتماعی (قاعده وضع قوانین) و عمل به احکام الهی (قاعده تابعیت . ۶
 دستورات الهی)

 ینیازهایشان گردیده است. نیازهـاها برای رفع ریزی اجتماعات بین آن ها منجر به پایه تفاوت انسان
 موجـب همگی شود، مطلع می آن از تدریج به بشر و یابد می افزایش روز به روز که انسان مختلف

 آن شـدن متالشـی و از بخشـد و اسـتحکام اسـتقرار را آمـده پدیـد اجتماع طبیعی طور به گردد می
ری طبیعی بدانیم، وجود قـوانینی کـه بنابراین اگر زندگی اجتماعی را برای جامعه ام .کنند یجلوگیر

). خداونـد ١٣٩١بتواند روابط بین اجزای آن را نظم بخشد نیز امری گریزناپذیر خواهد بود (ایازی، 
، ١٧٨ای از این قوانین را در سوره بقره در آیـات  حکیم نیز، به حسب مقتضیات روابط بشری، نمونه

 فرماید: ه میک گونه همانبه بشر تعلیم داده است.  ٢٨٢و  ١٩٣
مُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْىل« لَيْكُ تِبَ عَ نُوا كُ َا الَّذينَ آمَ بْدِ وَ اْألُنْثى  يا أَهيُّ بْدُ بِالْعَ رِّ وَ الْعَ حُ رُّ بِالـْ حُ ـنْ   بِاْألُنْثى  الـْ فَمَ

نْ أَخيهِ شَ  یَ لَهُ مِ فِ تَد یْ عُ نِ اعْ َةٌ فَمَ محْ مْ وَ رَ بِّكُ نْ رَ ْفيفٌ مِ سانٍ ذلِکَ ختَ وفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْ عْرُ مَ اتِّباعٌ بِالـْ دَ   ءٌ فَ بَعْ
ذابٌ أَليمٌ  لَهُ عَ ]  ایـد، دربـاره کشـتگان، بـر شـما [حـّق  ای کسانی کـه ایمـان آورده )؛١٧٨(بقره،  ذلِکَ فَ

بنده عوض بنده و زن عوض زن. و هر کـس کـه از جانـب بـرادر  قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و
]  به او گذشت شود، [باید از گذشت ولّی مقتـول  ]، چیزی از حق قصاص ]اش [یعنی ولّی مقتول [دینی

تخفیـف و   بهـا را] بـه او بپـردازد. ایـن حکـم ] احسان، [خون طور پسندیده پیروی کند، و با [رعایت به
  ».ست پس هر کس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وی را عذابی دردناک استرحمتی از پروردگار شما

َ ا أَ ي« فرماید: مینیز و یا در جای دیگر  نُوا إِذا تَدايا الَّذهيُّ دَ يَ نَ آمَ ـلٍ   نٍ إِىليْ نْتُمْ بـِ ـا أَجَ ـمى فَ سَ تُبُوهُ وَ كْ مُ
لِ وَ ال كمْ كُ نَ يْ تُبْ بَ كْ يَ لْ  دْ هُ اكَ تُبَ كْ يَ اتِبٌ أَنْ كأْبَ يَ اتِبٌ بِالْعَ لَّمَ لْ  هللاُام عَ لِلِ الَّذيُ تُبْ وَ لْ كْ يَ فَ لَ  یمْ قُّ وَ ـهِ الْـيْ عَ حَ
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هُ وَ ال  هللاَتَّقِ ايَ لْ  بَّ نْهُ شَ يَ رَ سْ مِ إِنْ يْ بْخَ لَ  یانَ الَّذكئًا فَ فـهِ الْ يْ عَ قُّ سَ عيحَ ا أَوْ ضَ ا أَوْ ال يهً ـتَطيَ فً ـوَ يُ عُ أَنْ يسْ ـلَّ هُ مِ
لْ  لِ يُ فَ لِلْ وَ هيُّ مْ وا شَ دُ هِ تَشْ لِ وَ اسْ دْ جالِ يْ دَ يهُ بِالْعَ نْ رِ ْ كُ نِ مِ إِنْ ملَ لَ كُ يَ مْ فَ جُ ِ ونا رَ نَ نيْ ـوْ ضَ َّنْ تَرْ أَتانِ ممِ رَ لٌ وَ امْ جُ رَ  فَ

لَّ إِ  داءِ أَنْ تَضِ هَ نَ الشُّ تُذَ مِ ا فَ دامهُ ركِّ حْ ا اْألُخْ َ دامهُ ـوَ ال   رَ إِحْ وا أَنْ يَ ـئَمُ ـوا وَ ال تَسْ عُ داءُ إِذا مـا دُ ـهَ أْبَ الشُّ
غكْ تَ  لِهِ ذلِ   ا إِىلريً بكَ ا أَوْ ريً تُبُوهُ صَ نْدَ اكُ أَجَ طُ عِ سَ ةِ وَ أَدْنى هللاِمْ أَقْ هادَ مُ لِلشَّ وَ تابُوا إِ  الّ أَ   وَ أَقْ رْ ةً  ونَ كُ أَنْ تَ  الّ تَ ـارَ جتِ

ةً تُد َ ا بَ يحارضِ وهنَ لَ كُ نَ يْ رُ لَ يْ مْ فَ ناحٌ أَ كُ يْ سَ عَ باكْ تَ  الّ مْ جُ وا إِذا تَ دُ هِ تُمْ وَ ال يَ تُبُوها وَ أَشْ ارَّ يُ عْ هكضَ دٌ ياتِبٌ وَ ال شَ
وقٌ بِ  هُ فُسُ إِنَّ لُوا فَ عَ فْ وا اكُ وَ إِنْ تَ قُ مُ يُ وَ  هللاَمْ وَ اتَّ لِّ ل یْ شَ لِّ كُ بِ  هللاُوَ ا هللاُمُ اكُ عَ سـانی کای  ؛)٢٨٢(بقـره،  مٌ يءٍ عَ

د. و یسـید، آن را بنویـردکگر معاملـه یدیکن، با یدی معیگاه به وامی تا سررسید، هرا مان آوردهیه اک
د از یای نبا سندهیچ نویسد. و هیان شما بنویاساس عدالت، مای [صورت معامله را] بر یسندهد نویبا

ه کـسـی که خـدا او را آمـوزش داده اسـت. و کـ]  رانه آنک[و به شـ گونه همانند کنوشتن خودداری 
د، و از یـه پروردگار اوست پروا نماکسد. و از خدا ی] بنو سندهینو[ند، و او کد امال یار است باکبده

تواند امـال  ا خود نمییا ناتوان است، یه یه حق بر ذمه اوست، سفکسی کاهد. پس اگر کزی نیآن، چ
د، یـد و دو شاهد از مردانتان را بـه شـهادت طلبی] عدالت، امال نما تیاد با [رعیند، پس ولّی او باک

د [گواه یت داری] رضا ه [به عدالت آنانکان گواهانی یپس اگر دو مرد نبودند، مردی را با دو زن، از م
ند. و چون گواهان کادآوری یگر، وی را ی] د رد، [زِن ک] فراموش  ی از آن دو [زنیکاگر] [د]، تا یریبگ

د، تـا یا بزرگ، ملول نشـوی] چه خرد باشد  د خودداری ورزند. و از نوشتِن [بدهییاحضار شوند، نبا
تـر، و بـرای شـهادت اسـتوارتر، و بـرای  ] شما، نزد خدا عادالنه ن [نوشتِن یدش [فرا رسد]. ایسررس

آن را ه کـه داد و سـتدی نقـدی باشـد کتر است، مگر آن یکاط] نزدید [به احتینشو که دچار شکنیا
ید. سـیه آن را ننوکست ین صورت، بر شما گناهی نید در اینک ] برگزار می دست به دست[ان خود یم

ند، و اگر یان ببید زیسنده و گواهی نبایچ نوید. و هیرید گواه بگیردکگاه داد و ستد ] هر و [در هر حال
] بـه شـما آمـوزش  گونـه نید، و خدا [بدینکد، از نافرمانی شما خواهد بود. و از خدا پروا ینکن یچن
ایـن آیـه یـادآوری «نویسـد:  در ذیل این آیـه مـی تفسیر نور .»زی داناستیدهد، و خدا به هر چ می
دهد؛ امـا  لیم مینماید که خداوند آنچه مورد نیاز شما در زندگی مادی و معنوی است به شما تع می

  .»گیرد است که همچون آینه علوم و حقایق را می اتقواین قلب پاک و با
گونه که اشاره شد، بیشترین احکام فقهی در قرآن در سـوره بقـره ذکـر شـده  این، همان افزون بر

آیـه در ایـن دسـته قـرار  ۶، با جستجوی ادات عربی مرتبط، یاد شدههای  بندی دسته به جزاست که 
  یز به نوعی ذکر شده است.گیرد که در پایان هر آیه، جزاء احکام ن می

لَ « مَ عَ رَّ مَ وَ لَ يْ مَ ـمُ الْ كُ يْ إِنَّام حَ نْزـتَةَ وَ الدَّ ِ مَ اخلْ لَّ بِهِ لِغَ يحْ ِ رِ وَ ما أُهِ طُرَّ غَ  هللاِ اريْ نِ اضْ مَ َ فَ  باغٍ وَ ال عادٍ فَال ريْ
لَ  مَ عَ ح هللاَهِ إِنَّ ايْ إِثْ ورٌ رَ فُ ه کـو آنچـه را  کخداوند، تنها مردار و خون و گوشت خـو ؛)١٧٣(بقره،  مٌ يغَ



                        ١٣٩۵ ابستانتهار و ب/ ٩و  ٨ ش/ ۵س/ اسالم و مدیریت   ٩٢

ه [بـرای کسی ک]  ده است. [ولییر خدا بر آن برده شده، بر شما حرام گردانی] نام غ دنی[هنگام سر بر
بـر او گنـاهی ه ستمگر و متجـاوز نباشـد کحفظ جان خود به خوردن آنها] ناچار شود، در صورتی 

 ».را خدا آمرزنده و مهربان استیست، زین
نْ يّ أَ « مَ وداتٍ فَ دُ عْ ا مَ نْ كامً ركُ انَ مِ ىليمْ مَ ا أَوْ عَ نْ أَ   ضً ةٌ مِ عِدَّ رٍ فَ فَ ـىلَ الَّـذيّ سَ رَ وَ عَ ـهُ فِدْ يطيُ نَ يامٍ أُخَ ونَ ـقُ ةٌ يَ

سْ  عَ خَ كنيٍ طَعامُ مِ نْ تَطَوَّ مَ ً  فَ وَ خَ ريْ هُ ٌ ا فَ وا خَ ريْ ومُ ٌ  لَهُ وَ أَنْ تَصُ ـونَ كُ مْ إِنْ كُ  لَ ريْ لَمُ عْ روزه  ؛)١٨۴(بقـره،  نْتُمْ تَ
  ا در سـفر باشـد، یـمـار یس از شـما بکـ] هر  [ولی ؛] در روزهای معدودی [بر شما مقرر شده است

فرساسـت،  طاقـت  ه روزهکـسانی کگر [را روزه بدارد]، و بر ی] تعدادی از روزهای د شماره[به همان 
نـد، پـس آن کی یکـشتر نیل خود، بیس به مکی است. و هر ینوایدادن به ب که خوراکای است  فارهک

  .»د، روزه گرفتن برای شما بهتر استیبرای او بهتر است، و اگر بدان
رُ الْ « هْ رِ ـالشَّ هْ رامُ بِالشَّ رامِ وَ الْ ـالْ حَ تَدـحَ نِ اعْ مَ ماتُ قِصاصٌ فَ رُ لَ   حُ لَ كُ يْ عَ وا عَ تَـدُ اعْ ـا يْـمْ فَ ثْـلِ مَ هِ بِمِ
تَد لَ   اعْ وا اكُ يْ عَ قُ وا أَنَّ ا هللاَمْ وَ اتَّ لَمُ عَ الْ  هللاَوَ اعْ تَّقـمَ ن ماه حرام در برابر آن ماه حـرام یا ؛)١٩۴(بقره،  نيَ مُ

ه بـر شـما کـ گونـه همانرد، کـس بر شما تعّدی کپس هر  ها قصاص دارد. ] حرمت کاست، و [هت
تفسـیر  .»شـگان اسـتیه خدا با تقواپکد ید و بدانید و از خدا پروا بدارینکرده، بر او تعّدی کتعّدی 
کیدکه  کند ذیل این آیه مطرح می نمونه کیـدشده،  بیانتقوا  ی که در ذیل آیه دربارۀتأ ی اسـت بـر تأ

جـویی بـه خـود گیـرد، همـان  دیگر، مقابله به مثل نباید شـکل انتقـام عدم تجاوز از حد و به تعبیر
، اشاره به این است که آنهـا شناسد و خدا با پرهیزکاران است انتقامی که حد و مرزی برای خود نمی

دهد، زیرا کسی که با دیگـری اسـت در مشـکالت بـه او  گذارد و یاری می را در مشکالت تنها نمی
 .نماید دشمن او را حمایت می کند و در برابر کمک می

َ ا أَ ي« وا ايا الَّذهيُّ قُ نُوا اتَّ قِ وَ ذَ  هللاَنَ آمَ وا ما بَ با إِنْ  یَ رُ نَ الرِّ نكُ مِ مِ ؤْ ه کـسـانی کای  ؛)٢٧٨(بقـره،  نيَ نْتُمْ مُ
 .»دید، آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید و اگر مؤمنینکد، از خدا پروا یا مان آوردهیا

با ال كُ أْ يَ نَ يالَّذ« ونَ إِ يَ لُونَ الرِّ ومُ الَّذيَ ام كَ  الّ قُومُ بَّطُهُ الشَّ يَ  یقُ نَ الْ يْ تَخَ سِّ ذلِ ـطانُ مِ ُمْ قـالُوا إِنَّـامَ  کَ مَ بِأَهنَّ
لَّ يْ الْبَ  با وَ أَحَ ثْلُ الرِّ تَهىيْ الْبَ  هللاُا عُ مِ انْ هِ فَ بِّ نْ رَ ظَةٌ مِ عِ وْ هُ مَ نْ جاءَ مَ با فَ مَ الرِّ رَّ هُ إِىلَ ا  عَ وَ حَ رُ لَفَ وَ أَمْ هُ ما سَ لَ وَ  هللاِفَ

أُولئِ  نْ عادَ فَ مْ ف کَ مَ حابُ النّارِ هُ ونَ يأَصْ خورنـد، [از گـور]  ه ربـا مـیکسانی ک ؛)٢٧۵(بقره،  ها خالِدُ
ن بـدان یـرده است. اکَسَرش  طان بر اثر تماس، آشفتهیه شکسی کزند مگر مانند برخاستِن یخ برنمی

ه خدا داد و ستد را حـالل، و کو حال آن »مانند رباست صرفاً داد و ستد «ه آنان گفتند: کسبب است 
د، و [از یس، انـدرزی از جانـب پروردگـارش بـدو رسـکـده اسـت. پـس، هـر یـربا را حـرام گردان

که [به سانی کشود، و  ارش به خدا واگذار میکستاد، آنچه گذشته، از آِن اوست، و ی] باز ا رباخواری
 ».گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود] باز رباخواری
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َ ا أَ ي« نُوا يا الَّذهيُّ لَ كُ نَ آمَ ىلَ الَّ كُ ام كَ امُ يمُ الصِّ كُ يْ تِبَ عَ بْلِ يذتِبَ عَ نْ قَ لَّ كُ نَ مِ تَّقُونَ كُ مْ لَعَ  ؛)١٨٣(بقـره،  مْ تَ
ش از شما یه پکسانی که بر ک گونه هماند، روزه بر شما مقرر شده است، یا مان آوردهیه اکسانی ک ای

  .»دینکزگاری یه پرهکمقرر شده بود، باشد  [بودند]
  

 قاعده شکر و کفران بر نعمت (قاعده سپاس و قدردانی). ٧
لغت به معنی سپاسگزاری کردن، سپاس داشتن، ثنا گفتن بـر احسـاس کسـی و همچنـین  شکر در

هـایی را کـه  ن خدا نعمتکشف و اظهار سپاس است. در اصطالح، شکر نعمت آن است که بندگا
اند. شهید مطهـری  ها بخشیده است در همان راهی مصرف کنند که برای آن به وجود آمدهخدا به آن

کنند (سـلیمانی  بندی می دسته شکر قلبی، شکر جوارحی و شکر لسانی دستهمراتب شکر را در سه 
شناسـان، پوشـانیدن  ). کفر نعمت و کفران آن در مقابل شکر بوده و از نظر لغت١٣٩٢سروستانی، 

تـوجهی بـه آن و  نعمت به واسطه ترک شکر آن و در اصطالح عبارت است از نشناختن نعمت و بـی
دهنده به آن راضـی اسـت.  به آن و مصرف نکردن آن در موردی که نعمتاظهار نکردن و شاد نبودن 

زدگی، مقایسه کردن خود با سایر افراد، آرزوهـای  دهد غفلت، جهل، غرور، رفاه ها نشان می بررسی
). ١٣٩٢باشند (طـائبی اصـفهانی و زارعـان،  دراز و نداشتن توفیق از جمله عوامل کفران نعمت می

 گیرند:  آیه در این دسته قرار می ۴ندگان، های نگار براساس یافته
ن« لْ بَ ائ یسَ نْ آيْ مْ آتَ كَ لَ يإِرسْ مْ مِ نْ يِّ ةٍ بَ يَ ناهُ ةَ ايُ نَةٍ وَ مَ مَ لْ نِعْ إِنَّ ا هللاِبَدِّ هُ فَ تْ دِ ما جاءَ عْ نْ بَ د هللاَمِ  دُ الْعِقابِ يشَ

م و هـر یـهای روشن به آنـان داد ه چند از نشانهکبپرس  −عقوبی− لیاز فرزندان اسرائ ؛)٢١١(بقره، 
  .»فر استکی] خدا سخت  هکد دگرگون سازد، پس [بداند یه به او رسکه نعمت خدا را پس از آنک

كْ « ِ نَ الْكِتـابِ وَ احلْ مْ مِ لَيْكُ لَ عَ مْ وَ ما أَنْزَ لَيْكُ تَ اهللاِ عَ وا نِعْمَ رُ ا وَ اذْكُ وً زُ وا آياتِ اهللاِ هُ ذُ ـمْ ال تَتَّخِ ـةِ يَعِظُكُ مَ
وا أَ  لَمُ یْ بِهِ وَ اتَّقُوا اهللاَ وَ اعْ لِّ شَ ليمٌ  نَّ اهللاَ بِكُ آیات خدا را به شوخی و ریشخند مگیرید، و )؛ ٢٣١(بقره،  ءٍ عَ

نعمتی را که خدا به شما ارزانی داشته و آنچه را از کتاب و حکمت بر شما فرو فرستاده است که شما را 
 ».ناستدهد به یاد آرید، و از خدا پروا کنید و بدانید که خدا به همه چیز دا بدان پند می

جاالً أَوْ رُ « رِ تُمْ فَ فْ إِنْ خِ اذْ كْ فَ نْتُمْ فَ إِذا أَمِ ا فَ وا اكُ بانً مَ كَ  هللاَرُ لَّ ْ تَ كُ ام عَ ـونَ كُ مْ ما ملَ لَمُ عْ  ؛)٢٣٩(بقـره،  ونُوا تَ
اد یـد خـدا را یشد منید، و چون اینکا سواره نماز یاده ید، پیم داشتی] ب ا خطرییپس اگر [از دشمنی 

 .»د آموختیدانست ه به شما آنچه را نمیکد، به پاس آنینک
نْ « نا عَ وْ فَ مَّ عَ دِ ذلِ كُ ثُ عْ نْ بَ ونَ كُ مْ تَشْ كُ لَّ لَعَ  کَ مْ مِ م، باشـد یسپس از آن بر شما بخشود ؛)۵٢(بقره،  رُ

  .»دینکرگزاری که شک
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 قاعده رحمت الهی (قاعده رحمت). ٨
حيمِ «تفسیر ل یذ تفسیر المیزاندر  نِ الرَّ محْ مِ اهللاِ الرَّ  یخاصـ تـأثر: رحمـت انفعـال و  آمده اسـت »بِسْ

صه طرف وادار یاج و نقیشخص را به رفع احتشود و  یدن محتاج عارض قلب میه در وقت دکاست 
ن معنـا خداونـد سـبحان بـا یگردد و به هم یمیض باز ل به عطا و فین معنا به حسب تحلیند. اک یم

شـود.  یب بنـدگان میه نصـکـشود  یگفته م یبه مواهب اله » نعمت«اما  ؛شود یف میرحمت توص
فت رحمت یکی از این صفاتی اسـت . ص از رحمت است یتوان گفت نعمت تنها بخش ین میبنابرا

  ). ١٣٨۵آیه از آن سخن به میان آمده است (رحمانی،  ۵٠٠که در بیش از 
نُوا وَ الَّذيإِنَّ الَّذ«فرماید:  می ٢١٨سوره مبارکه بقره در آیه  وا ينَ آمَ رُ وا فـنَ هاجَ دُ ـب یوَ جاهَ  هللاِلِ ايسَ

َتَ ايَ  کَ أُولئِ  محْ ونَ رَ جُ ح هللاُوَ ا هللاِرْ ورٌ رَ فُ انـد و  اند و آنان که مهاجرت کـرده مان آوردهیکسانی که ا ؛مٌ يغَ
در واقـع،  .»د دارند و خدا آمرزنده و مهربـان اسـتیاند، به رحمت خدا ام در راه خدا جهاد، نموده

کس امید  هر«خوانیم:  ۀ کهف میدر آخرین آیه سور که چنانیست. امید بدون عمل، آرزویی بیش ن
آری، ». به لقای پروردگار و رسیدن به مقـام قـرب را دارد، پـس بایـد عمـل خالصـانه انجـام دهـد

  .)تفسیر نوررا فراهم کند (  آن امیدی است که انسان مقّدمات رسیدن به آن» رجاء«
  

 ساده رفتاری در قرآنها با الهام از قواعد  مدیریت در سازمان
در دیدگاه اسالمی، بشریت امروز به سـه چیـز نیازمنـد اسـت: تعبیـری روحـانی از جهـان، آزادی 

جهانی که تکامل اجتماع بشـری را بـر مبنـای روحـانی  تأثیرروحانی فرد و اصولی اساسی و دارای 
سـازمان باشـند،  ). اگر این اصـول یـا قـوانین، راه زنـدگی و تکامـل در١٣٧٠توجیه کند (مطهری، 

ویای راستایی قواعد سازمان و مدیریتی خود با تحوالت پ ها به شکلی نیازمند بازنگری و هم سازمان
های اسالمی مرتبط با حـوزه کـاری خـویش بـرای  ارچوب آموزهمحیطی از یک طرف و عمل در چ

رار یـک اما روشن است که توسعه و استق ؛پاسخگویی به محیط خاص خود از طرف دیگر، هستند
افتد، بلکه مستلزم رهبری اثربخش و مدیریت یکپارچـه در  سیستم رفتاری به خودی خود اتفاق نمی

رود  افتد. در چنین وضعی انتظار می تمام قلمرویی است که توسعه و استقرار سیستم در آن اتفاق می
کیدنگر و با  جانبه مدیران با رویکردی همه دیریت نماینـد. ایـن ها، سیستم خـود را مـ بر نوپیدایی تأ

سـاز و  ها، نقشـی جهـتها و یا هدایت مستقیم آن پیچیدگیمدیریت در واقع به جای کاهش یا مهار 
  ).١٣٨٨زاده،  کند (ترک زای سیستم به سمت و سوی مناسب ایفا می تحولی با هدایت درون

اشته باشد که ای وجود د برای توسعه سیستم اسالمی در این راستا، باید تغییرات سیاستی و رویه
دهـی  کند، اطمینان در پاسـخ قواعد ساده را تلفیق کرده و برای هر فردی که از این قواعد استفاده می
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هـا را و نحوه استفاده از آن  انین سادهای از قو حاصل کند. برای این کار، مدیران در ابتدا باید مجموعه
بـه  ).٢٠٠۵قرار بخشـند (هـوالدی، ، اسـتبرای بهبود استانداردهای عملکرد افراد و خود سـازمان

کیدمعنای دیگر، مدیران باید با الهام از قواعد رفتاری  شده در منـابع و متـون اسـالمی، قواعـدی  تأ
نمـوده و بـه تعقیـب  اما قدرتمند در مجموعه سازمانی تحت نظارت خویش، تعیـین ؛هرچند ساده

اجرای برآینـدهای آن در سـازمان خـود های چندالیه و پیگیری  کنش  ها از طریق برهمسازی آن پیاده
با یکدیگر  ی از تعامالت متنوع و متکثر اجزاهای ناش بپردازند. به عالوه، واقعیت آن است که چالش

ای اسـت.  های قابل مالحظـه ها و در عین حال فرصت ها، محدودیت و با محیط، متضمن دشواری
توانند راه حل چالشی که از آن  ی شوند، میبردار ها اگر به درستی و به موقع کشف و بهره این فرصت
  ). ١٣٨۵، زاده و صباغیان ترکهای دیگر باشند ( اند یا چالش زاییده شده

های پیچیده، قواعدی ساده هستند کـه  که گفته شد، قواعد رفتاری در سیستم گونه بنابراین همان
آورنـد، امـا چنـین قواعـدی  آرایی نظم خود، الگوهای رفتاری متنوعی در سازمانی پدیـد مـی با باز
ها پیش از سوی مدیر عالم هستی در قرآن کریم، یادآور قوانین رفتاری بایسته و شایسـته حـاکم  قرن

ای، سرمشق هر مدیر سازمانی قرار گیـرد.  سازگارانه کامل طور بهتواند  بر جوامع بشری است که می
هـا، الگـوی  تـاری بـا ورود بـه سـازمانیک جزء رف عنوان بههای ساده باید  در واقع این دستورالعمل

قرار داده و با ترتیب دادن الگوی سازمانی جدید، بر کلیـت و  تأثیرمختلف را تحت  یارتباطی اجزا
. بـا توجـه بـه )١٣٨٨زاده،  به: ترک ک(ر.گذار باشند تأثیرکیفیت سیستم در راستای اسالمی شدن، 

دو وجه مدیر و پیروان بیان شده  ای در سازمان با کرد که هر قاعدهتوان مشاهده  شده، می بیانقواعد 
ای دوسـویه  بین مـدیر و پیـروان رابطـه است و شاید بتوان گفت به تعبیری، به فرموده امام علی

است که از یک طرف مدیر حقی بر گردن پیروان دارد و از طرف دیگر، پیروان حقی بر گردن مـدیر. 
عینی در قالب دستورات و قـوانین قـرآن مشـاهده  طور بها توان همین عبارت ر با نگاهی گذرا نیز می

کرد و از سوی دیگر لطف و رحمت مدیر باید همواره بر غضب و جنبه تنبیهی وی غلبه کنـد و لـذا 
  شود: قواعد رفتاری مدیران و کارکنان در سازمان به شرح زیر خالصه می

  
  ارکه بقره: قواعد رفتاری دوجانبه در سازمان از منظر سوره مب١جدول 

  قواعد رفتاری کارکنان قواعد رفتاری مدیران
  قاعده پیروی قاعده هدایت
 قاعده رحمت / پاداش  قاعده سپاس و قدردانی ستیزیقاعده مجازات / ظلم

  قاعده تابعیت قاعده وضع قوانین سازمانی مبتنی بر اسالم
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سـازی  ها، نیازمند متناسـب سازمانگانه و ساده قرآنی در  هشتبرای تحقق کاربردی این قواعد 
 رو از ایـنهـا در جوامـع امـروزی هسـتیم و  های بنیادی، بـا سـطح سـازمان این مفاهیم و سیاست

تواند در جدولی بـه شـرح  ها براساس آیات مورد بررسی در این پژوهش، میآنهای سازمانی  داللت
 زیر توصیف و تبیین شود:

  
  ها با مطالعه سوره مبارکه بقره رآن در سازمان: کاربرد قواعد ساده رفتاری ق٢جدول 

  های سازمانی داللت  شرح مختصر  قواعد  

راهنمایی و بیان و ترسیم  قاعده هدایت  ١
  راه درست زندگی

 .قاعده هدایت باید در سازمان اعمال گردد 
 .هدایت، وظیفه اصلی مدیر سازمان است 
 گردند.مند  همه اعضای سازمان باید از هدایت مدیر بهره 
 .هدایت باید در تمام سطوح فکری و عملی ارائه شود 
 های فردی اعضا، باشد. هدایت باید متناسب با تفاوت 
 .نتایج و کارکردهای هدایت مدیر باید واضح و مشخص باشد  

 تصدیق و تبعیت از هدایت  قاعده پیروی  ٢

 .کارکنان موظف به پیروی از قاعده هدایت هستند 
 شود. انکار، دو نوع رحمت عام و خاص مطرح می در قبال اهل تصدیق یا 
  افراد موظفند نسبت به خطرات احتمالی که آنان را از مسیر تبعیت خارج

گاهی یافته و حساسیت نشان دهند. می  کند آ
 گاهی دادن به کارکنان، نسبت به گام های تدریجی انحرافات  مدیران وظیفه آ

 را برعهده دارند.
  احل مختلف نفوذ آن، متفاوت خواهد بود.مواجهه با انحرافات در مر 
  اگر کارکنان بر اثر تبلیغات سوء، از هدایت مؤمنانه مدیر روی برگردانند، همه اعمال

 شود. اثر می های عادی آنان در حبط و بی عبادی، سیاسی، خدماتی و تالش
 پردازند، الزامی است.های کارکنانی که به تبعیت از هدایت میاجابت خواسته  

قاعده   ٣
  مجازات

مجازات در مقابل خطا و 
  انحراف فردی

 .در مقابل هر خطا و انحرافی مجازات باید در سازمان اعمال گردد 
 شود. خطاها در سازمان به دو دسته بخشودنی و نابخشودنی تقسیم می 
 شود که مطمئن باشد فرد خطاکار از  خطا در صورتی با مجازات شدید پاسخ داده می

 شود. ورزد و به راه راست متمایل نمی ته، بدان استمرار میمسیر خطا بازنگش
 .عواقب و مجازات خطا باید از قبل تعیین شده باشد  

قاعده   ۴
  ستیزی ظلم

مجازات در مقابل خطا و 
  اجتماعی انحراف

  با هر نوع خطا و انحرافی که به اجتماع افراد در سازمان لطمه وارد نماید باید
 برخورد صورت گیرد.

  جلوگیری از بروز و شیوع شعائر الهی، ظلمی آشکار به اعضای سازمان تلقی
 شود که باید به شدت با آن برخورد شود. می

 ستیزی حتمًا باید در معرض دید عمومی صورت گیرد تا بدکار نسبت به  ظلم
 عمل خود ناامید و نیکوکار نسبت به عمل خود امیدوار گردند.

 براین در هر موضوعی که به نحوی با اجتماع ظلم جنبه اجتماعی دارد و بنا
تواند صورت گیرد، لذا ظلم به سه قسم ظلم در عقیده، در  درگیر است می

  شود.اخالق و در عمل تقسیم می
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  قاعده رحمت  ۵
امید به رحمت مدیر 

همواره باید در دل کارکنان 
  وجود داشته باشد

  استفاده نماید.مدیر نسبت به تمامی کارکنان باید از قاعده رحمت 
 .کارمندان باید به رحمت مدیر امید داشته باشند 
 .رحمت شامل افرادی خواهد شد که افزون بر امید، مقدمات آن را نیز فراهم آورند 
 .مالک عمل برای مشمول رحمت شدن، باید مشخص شده و متناسب باشد  

سپاس و قدردانی مدیر  قاعده پاداش  ۶
  نسبت به پیروان

 قدردانی مدیر نسبت به پیروان امری الزامی در سازمان است.سپاس و 
 .مصادیق عمل نیک باید در سازمان مشخص باشد 
 .آثار مترتب بر هر عمل نیک باید برای افراد سازمان آشکار باشد 
 پذیر است. عمل نیک از فریضه و وظیفه واجب بر اعضای سازمان تفکیک 
  گاه باشد.مدیر به شخصه باید از اعمال و کردار زیر  دستان آ
  عمل نیک باید در اعتقاد و عمل و اخالق فرد نمایان باشد، لذا ظاهرسازی و

 تواند مالک پاداش قرار گیرد. ریا نمی
 .ارائه مصداق عینی بر مفاهیم نیکی و عمل خیر، الزم است 
 .پاداش فقط مادی نیست، بلکه ممکن است روانی یا معنوی باشد  

قاعده سپاس   ٧
  و قدردانی

تشکر و قدردانی پیروان 
نسبت به راهنمایی و تدبیر 

امور توسط مدیر و 
  شکرگزاری نسبت به خدا

  هم کارکنان نسبت به مدیر و خداوند و هم مدیران نسبت به مدیران ارشد و
 خداوند وظیفه تشکر و قدردانی را برعهده دارند.

  درست و مورد اگر کارمندی موهبت رسیده از جانب مدیر را در جایی غیر از راه
 رضایت مدیر به مصرف رسانید، مدیر حق دارد او را مورد بازخواست قرار دهد.

 عنوان امانت و نعمتی در اختیار آنهاست که  مقام و جایگاه مدیر و کارکنان به
موظفند نسبت به آن پاسخگو بوده و خیانت در امانت نداشته باشد تا شکر آن 

 را به جای آورده باشند.

٨  
وضع قاعده 

قوانین و تابعیت 
 دستورات الهی

لزوم برقراری قوانین در 
سازمان مبتنی بر حاکمیت 
دستورات الهی و الزام به 

  تابعیت از آنها

  در هر سازمان باید قوانینی مبتنی بر دستورات الهی وضع گردیده و همگی
 اعضای سازمان ملزم به رعایت آن شوند.

  تعیین شده باشند.احکام سازمانی باید با ریز جزئیات 
 .تمامی موارد و شرایط استثنا از قانون باید برای همگان در متن قانون تعبیه شود 
 .آثار مترتب بر هر حکم و قانون باید به اطالع اعضا رسانیده شود 
 .انحراف از قوانین مجازات در پی دارد 
 جویی به خود بگیرد. مجازات سرپیچی از قوانین نباید حکم انتقام 
 ن باید احساس کنند در صورتی که در مواجهه با قوانین دچار مشکل کارکنا

 شوند، مدیر حامی و پشتیبان آنهاست.
  احکام باید به نفع کارکنان صادر شود تا آنها بدین باور برسند که اگر فراتر از

 اند. آن قوانین عمل کنند، بیشترین نفع را خودشان برده
  احکام الهی تدوین شود.احکام سازمانی باید کامًال منطبق با 
 .قوانین سازمانی باید مشتمل بر اصول مادی و معنوی زندگی افراد باشد  

  
  گیری نتیجه

ها در محیط متنوع، پیچیـده و پـرتالطم امـروزی کـه  با پیشرفت روزافزون جوامع و حضور سازمان
نظمـی قـرار داده اسـت، متوسـل شـدن بـه نظـامی  ها را همواره در لبه آشوب بین نظم و بی سازمان

خـالق  عنوان بـهاسالمی و پایدار که به دلیل متصل بودن به منبع الیزال الهی و مدیر عالم امکان کـه 
منبعی سرشار از معنای  عنوان بهتواند  ها را همواره مد نظر داشته است، می بشر، خیر و صالح انسان
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ها نیازمند داشتن دانش  سازی مدیریت اسالمی در سازمان اما پیاده ؛ها قرار گیرد پایدار برای سازمان
هـا اسـت و  ها با سازمانآن  سازی های اسالمی و متناسب و نگرشی اسالمی نسبت به محتوای آموزه

  های عمیق و دقیق در منابع ناب اسالمی. شود مگر با کاوش این مهم محقق نمی
عد رفتاری در قرآن نیز قواعد پیچیده و مبهمی نیستند آید قوا میاسالمی برکه از مفاهیم  همچنان

رفتاری پی  ۀتوان به قواعد ساد بلکه با اندکی کنکاش می ،که قابلیت اجرا در سازمان را نداشته باشند
یابی به حیات طیبه و تعامالت زندگانی بشر در جهت دست برد که خداوند متعال برای بهبود روابط و

توانـد بـه معنـای  ی قرار داده است. چنـین قواعـدی بـرای مـدیران مـیسعادت بشری، در اختیار و
ای جامع از شیوه عملکرد در سازمان خود به شمار رود کـه در نهایـت بـا تحقـق  دسترسی به نسخه

جانبه افراد بشری نیـز یـاری رسـاند. ایـن پـژوهش بـا  اهداف الهی سازمانی، به رشد و توسعه همه
کیداده رفتار در سازمان از منظر قرآن کریم و با رویکرد فوق، به بررسی قواعد س بر مفاهیم سـوره  تأ

قاعـده هـدایت، پیـروی، مجـازات،  هشـتمبارکه بقره پرداختـه اسـت. نتـایج حاصـل نشـان داد 
سـتورات الهـی و لـزوم قدردانی و وضـع قـوانین مبتنـی بـر د−ستیزی، رحمت، پاداش، سپاس ظلم

ارکه بقره برای مدیران و کارکنان سـازمان اسـت. بـا اتکـا بـه ها، از رهنمودهای سوره مبتابعیت از آن
 بیـانمستقیم یـا غیرمسـتقیم  طور بهکاربردهای سازمانی این قواعد که در آیات مرتبط با هر قاعده، 

هـای قرآنـی، بـه دلیـل رویکـرد جـامع و  شده است، و همچنین کشف این قواعـد در سـایر سـوره
هـا در  تـوان بـه کیفیـت کلیـت سـازمان ها، می راه زندگانی انسانکتاب  عنوان بهنگر قرآن  جانبه همه

های کـاربردی ایـن قواعـد در  گیری از داللت . بهرهکردراستای اسالمی شدن، کمک شایان توجهی 
هـای انضـباطی و  مشـی  هـا و خـط قابل توجهی بر تـدوین سیاسـت تأثیرها، در وهله اول  سازمان

عنای دیگر، وضع قوانین و مقرراتی که اصول مادی و معنوی اخالقی در سازمان خواهد داشت. به م
ملموس و از قبـل تعیـین شـده بـرای همـه اعضـای  طور بهرا در خود لحاظ کرده باشد و نتایج آنها 

بخشـد و همچنـین  سازمان مشخص باشد، نتیجتًا رعایت اخالق، نظم و انضباط کاری را بهبود می
هـای پـاداش  ای مبتنی بـر پـاداش و تنبیـه مـدیران (سیسـتمهای عملیاتی برای ِاعمال رفتاره مالک

های حقـوقی و  های پاداش، تمامی اعضا از حمایت سازمانی) را فراهم خواهد نمود. در این سیستم
تمرکز  افزون برهای سازمانی  برند. به تعبیر دیگر، در تدوین سیاست معنوی مدیر و سازمان بهره می

اعمال پاداش و مجازات الزم، اعضای سازمان به این باور خواهنـد بر حسن انجام وظیفه کارکنان و 
رسید که رحمت مدیریت در سازمان بر کل فراینـدهای سـازمانی غلبـه داشـته و هرگونـه حمایـت 

کاربرد تواند مورد استناد و  نامه سازمان تعبیه شده است که در موارد الزم می قانونی و معنوی در نظام
و  ستمی، استانداردهای عملکردی و معیار خطـا و انحـراف تعیـین شـده اسـتقرار گیرد. در چنین سی
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گـاهی وی از تمـامی پیـروان  های راهمدیر و از  از سوینظارت به شخصه  گوناگونی که منجـر بـه آ
مشـی و سیاسـتی، افـزایش یـادگیری سـازمانی را در پـی   گیرد. اعمال چنین خط گردد، صورت می

هـای دهـا، از کارکرعملکـرد دیگـران و نتـایج متنـاظر آنمشاهده  خواهد داشت. اعضای سازمان با
بهبـود  افـزون بـرکنند و بـا خودمـدیریتی رفتارهـای سـازمانی خـویش،  صحیح اطالع حاصل می

  خواهند داد.تأثیر قرار ای خود، عملکرد کل سازمان را تحت  عملکردهای حرفه
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