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 چکیده

هنر را با علوم اجتماعی، ارتباطات، آراید، وفرهنگ ومی فرهنگیهای هعلمی است که دانش مدیریت را به مولف ،مدیریت فرهنگی

سازد و کاربرد فلسفی و زیبایی شناسانه آن را از حیطه نظری، احساس و ادراک می سیاست، فرهنگ، اقتصاد و دیگر دانش ها مرتبط

 یهدهد. برای توسعه فرهنگ نظم وانضباط باید هممی هنری سوق-فردی به حیطه عملی، اداره امور جامعه و تولیدات فرهنگی

الزمه هر گونه تالش برای تقویت فرهنگ، نظم وانضباط، شناخت اهداف  .نهادهای فرهنگی نقش خود را به طور کامل ایفاء کنند

وبرنامه ها، سازمان دهی مدیریت منابع وامکانات و نظارت مستمر بر آنهاست. در قرآن کریم نیز، نه تنها مدیریت اجتماعی ومادی مد 

ای های آن برمعنوی و راهنمایی به سوی اهداف واال نیز مطرح است. بخش عظیمی از دستورها و سفارش نظر است، بلکه مدیریت

لهی ی قوانین و مقررات ادر بارهی آیاتی که منظم کردن افکار، گفتار و کردار پیروان آن آمده است. مفسران قرآن کریم معتقدند همه

عدالت اجتماعی که نظم و برنامه را در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان برقرار  و گی،شده است، مانند تأکید بر اشتراکات فرهننازل 

 شود.می کند موجب توسعه نظم و انضباطمی
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 مقدمه

بشری و عامل اصلی پویایی، نشاط و تداوم حیات جوامع است. فرهنگ و در کنار آن نظم و انضباط بزرگترین نیاز جامعه 

فرهنگ، و به نوعی نظم و انضباط اجتماعی بستر بازیابی و تکامل همه توانایی ها، ارزش ها، هویت ها، باورها، هنجارها، 

 سنت ها، اسطوره ها، و نمادهای بشری است.

کند، بی نظمی در کارها و می رار داده، وآن را خدشه داراز جمله عواملی که شخصیت اجتماعی انسان را تحت الشعاع ق

در برخورد با دیگران است، اگر نظم و قانون مراعات نشود به اصطالح سنگ روی سنگ بند نمی شود، از این رو، هر 

یز به هی ناجتماعی باید قانون الزم االجرا داشته باشد تا شکل بگیرد و به حیات خویش ادامه دهد، بخش مهمی از ادیان ال

نظم و انضباط اختصاص یافته، اما در هیچ مکتبی چون اسالم بر این مسئله تأکید نشده است. شاید بتوان گفت دین برای 

اجتماعی و در رابطه اش با خود و خدا -برقراری نظم وانضباط در سراسر زندگی بشر آمده است، تا او را در زندگی فردی

 باعث توسعه نظم و انضباط در همه شئون زندگی شود. و مردم منضبط و دقیق بار بیاورد و

 مفهوم شناسی نظم و انضباط -3

لغت شناسان، نظم را به معناى آراستگى، هماهنگى، پیوستگى ترتیب زمانى یا عددى یا مکانى، رشته مروارید، میزان  الف(

/ 12ج ق،1146؛ ابن منظور،6/182 ،ق1111،؛ فراهیدی11/22262 ش،1732،دهخدا) اند.کردن، قاعده قانون،... دانسته

 ( 236ص

هایى انضباط نیز در لغت، به معناى استوار شدن، نگاه داشتن، رعایت قوانین و مقررات و نیز وفاى به نظم است. کلمه ب(

،  ش1732دهخدا، ) هاى نظم اندمانند صف، حد و حدود، تدبیر، اقتصاد و میانه روى و اتقان، بیان کننده جلوه

 (.7281/ص7ج

از این رو، انضباط راهنمایى تمایالت و غرایز فطرى به سوى هدفى ویژه است. انضباط، قانون زندگى است و از گذر آن، 

یابد که چه گونه باید زندگى کند و چه گونه از اوقات آید و هر کس در مىاى خاص در مىها و رفتارها در ضابطهفعالیت

 خود به گونه شایسته بهره جوید.



 هاى نظم و انضباطوتتفا -2

باشد و  باید خویشتندارانضباط، آن است که انسان در درون خود، خویشتن را به قاعده گیرد و ضبط کند و بپذیرد که مى

، شود که خود به خودبر خود و اعمال و احوالش غالب آید. وقتى این توانایى و تسلط در او پا گیرد، فردى منضبط مى

گیرد، ولى نظم آن است که انسان را با شود و جز حالت و حرکت شایسته در او صورت نمىىجز درستى از او صادر نم

دیگران، در حرکت جمعى همسو کند و براى فعالیت گروهى آمادگى بخشد. در این جا، غالبا سازگارى مطرح است و 

این همسویى، همیشگى باشد باید ممکن نیست همه افراد، همواره به نظم و همکارى در جمع خشنود باشند. اگر بخواهیم 

، ش1761فروید، ) مانند جوامع غربى این افراد را از عاطفه و استقالل فردى جدا سازیم، ولى ما این روش را ناروا مى دانیم.

73) 

انضباط اجتماعى یعنى افراد در همه کارهاى اجتماعى خود را در چارچوب قانون شرع و عقل و مقررات عرفى نگه دارند 

 (.31، ش1731جمعی از نویسندگان، ) یچ تخلفى از آنان سر نزندتا ه

 فرهنگ مفهوم -1

لغت، دارای ریشه اوستایی است که از دو جزء های فارسی میانه( و یا به نقل از برخی فرهنگ) واژه فرهنگ از زبان پهلوی

س کند و مایه کمال و تعالی نفمی لیبارقه الهی است که بر دل انسان تج« فره»یا « فر»تشکیل شده است. « هنگ»و « فر»

گر ساختن است. با این توضیح به معنی برآوردن و جلوه« هنجیدن»یا « هیختن»از مصدر « هنج»یا « هنگ»گردد و می

 (22، ش1761آشوری،) باشد.فرهنگ تجلی کمال و تعالی در انسان و جامعه می

ارائه  Cultureدانند. معروفترین و شاید جامعترین تعریفی که از ( در زبانهای اروپایی میCulture) فرهنگ را معادل لغت

ها، ای است که دربرگیرنده دانستنیاست که مطابق با آن فرهنگ مجموعه پیچیده TYLORگردیده است، متعلق به ادوارد تایلر 

 ن به عنوان عضو جامعه کسباعتقادات، هنرها، اخالقیات، قوانین، عادات و هر گونه توانایی دیگری است که بوسیله انسا

 (78-72 ،1761آشوری، ) شده است.

هاست که به طرزی گسترده در میان مردم مشترک ها، و دانشها، ارزشفرهنگ نظامی از نگرش»از نظر رونالد اینگلهارت 

ی است، مشود. در خالی که طبیعت انسانی از لحاظ زیست شناختی فطری و عمواست و از نسلی به نسل دیگر منتقل می

 (11، 1767اینگلهارت، ) «ای دیگر تغییر کند.فرهنگ اکتسابی است و ممکن است از یک جامعه به جامعه



ی اند و در فرهنگهای قومها گرچه در لغت و ادبیات از یکدیگر بیگانه : انساننویسدمی آیت اهلل جوادی آملی در این باره

هنگ انسانی که همان فرهنگ فطرتِ پایدار و تغییرناپذیر است، با هم مشترکند و اقلیمی نیز با هم اشتراکی ندارند، اما در فر

گوید، مخاطب آن فطرت انسانهاست و رسالت آن شکوفا کردن فطرتهاست و قرآن کریم با همین فرهنگ با انسانها سخن می

 (.1/77، 1766جوادی آملی، ) و از این رو، زبانش برای همگان آشنا و فهمش میسور عمومِ بشر است.

رهنگ نیز کند.عناصر فبنابراین در تعریف فرهنگ باید گفت خصوصیتی است که یک جامعه را از سایر جوامع متمایز می

 شامل؛ هنر، ادبیات، خصوصیات رفتار عمومی، ارزشها، باورها، حقوق اساسی پذیرفته شده در هر جامعه است.

 های مدیریت فرهنگیابعاد و چارچوب -4

اند. شهید مطهرى دینی مفهوم جدیدى از مدیریت را با توجه به قرآن کریم و منابع اسالمى، عرضه کردهصاحب نظران 

 کند؛ ولىشناسد، از حدود رهبرى در مسائل اجتماعى و ماده تجاوز نمىمعتقد است مدیریت و رهبرى که بشر امروز مى

مادى مدنظر است، بلکه مدیریت معنوى و راهنمایى به تنها مدیریت اجتماعى و  از دیدگاه قرآن کریم، در مدیریت، نه

گیرد و سامان مى« ایدئولوژى»از « مدیریت»دیگر عبارت ( به114، بی تامطهری، ) سوی اهداف واال نیز مطرح است.

نظر  ( به همین خاطر مدیر و رهبر از12، بی تامکارم شیرازی، ) گیرد.سرچشمه مى« بینیجهان »همیشه از « ایدئولوژى»

 فرماید:رو، قرآن کریم مىهاى مدیر موفق را تعیین کند؛ ازاینقرآن کریم باید به دست خدا انتخاب شود و او مالک

(؛ او کسى است که در میان جمیعت درس نخوانده رسولى از خودشان 2،جمعه) ... هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیینَ رَسُولًا مِنْهُمْ

 برانگیخت.

 فرماید:یگری میو در آیه د

 و انتخاب( کرده است. ) را براى زمامدارى شما مبعوث« طالوت»(؛ خداوند 213،بقره) ... إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً

بنابراین ابعاد مدیریت باید بر مبناى فلسفه بعثت انبیاء و دستورات الهى باشد وگرنه مدیریت همان خواهد شد که در 

 سر از رسوایی درآورده است.« الئیک»هایکشور

 تکثرگرایی فرهنگی -4-3

یکی از الزامات مدیریت فرهنگی پذیرش کثرت فرهنگهای مختلف است. الگوی تکثرگرایی فرهنگی در پی رشد و 

در های موجود فرهنگ عرض به وجود آمد. در این الگو خرده صورت هم ها در کنار یکدیگر و بهفرهنگخرده  گسترش



آورد. در جوامعی که به تکثرگرایی فرهنگی ها را فراهم میشوند و جامعه امکان رشد و بقا آنجامعه به رسمیت شناخته می

ها و اصولی که ارزش و قداست قطعی داشته باشد، در گرایی فرهنگی حاکم است و ارزشدهند، نوعی نسبیتن در می

فرهنگ یا ارزش و و نسبی است. بنابراین، جامعه برای هیچ خرده  این جوامع وجود ندارد. هر چه هست در عرض هم

رسد اتخاذ چنین الگویی بسیار مشکل و دارای تبعات اصول عامی اهمیت برتر قائل نیست. البته در عالم واقع به نظر می

طور کامل ه رهنگی خود بتوان یافت که در سیاست فای را میفراوان باشد. در جوامع بسیار پیشرفته غربی نیز کمتر جامعه

 این الگو را پذیرفته باشد.

 طورکلی، امکان توفیق الگوی تکثرگرایی فرهنگی بسیار کم است. این امور در مورد کشورهای جهان سوم درحال به

توسعه بیشتر صادق است، زیرا این کشورها اغلب دچار مشکل مزمن ضعف انسجام اجتماعی هستند، هنوز در ابعاد 

اند و به لحاظ موقعیتشان در نظام جهانی و وجود نیروهای ه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نهادینه نشدهچهارگان

حدود ها نسبتاً ضعیف، مپذیرند. این کشورها از اجتماع متنوع قومی برخوردارند، وفاق اجتماعی در آنگریز از مرکز آسیب 

تنها به تحکیم در چنین شرایطی، اعمال گزینه تکثرگرایی فرهنگی نه و شکننده است و صحنه سیاسی تقریباً قومی است.

کند، بلکه با توجه به شرایط فراملی و ضعف نهادهای داخلی این امکان بالقوه همیشه وجود دارد وحدت نمادی کمک نمی

عمال این گزینه که ااین عالوهثباتی اجتماعی گردند. بهسرعت تبدیل به اختالفات سیاسی و بیهای فرهنگی به که تفاوت

 حتی در برخی از کشورهای نسبتاً پیشرفته نیز نتایج چندان مطلوبی از خود نشان نداده است، نمونه بارز آن کشور کاناداست

 (. 3/173، ش1761چلپی، )

 امع بهوکند تجزیه است. همه جترین خطری که معموالً جوامع دارای الگوی سیاست فرهنگی تکثرگرا را تهدید میبزرگ

ی اجتماع واحد عمل کند و مثابهتواند به نوعی به وحدت نیاز دارند. جامعه در صورت نداشتن وحدت و انسجام نمی

د. جامعه دهنده آن باشناپذیر بین اجتماع تشکیل  قادر به اتخاذ و اجرای جمیع تصمیمات یا تنظیم و حل منازعات اجتناب

واند کانونی را برای خودآگاهی جمعی ایجاد کند، احساس تعلق مشترک و شهروندی به وحدت و انسجام نیاز دارد تا بت

را اعتال بخشد و روحیه هویت مشترک ملی را تقویت کند. اعضای جامعه در نبود این موارد، فاقد اعتماد و حس نیت 

 (12، ش1767پارکه، بیکهو ) متقابل و عالقه به فداکاری و پذیرش مصالحه برای پیگیری خیر همگانی خواهد بود

بین است و تأکید مضاعف دارد که غایت خوش رغم این نگاه به عقل آدمی در معرفت حقایق نظری به قرآن کریم به 

انسان باید تنها و تنها از راهی برود و از هدفی پیروی کند که نسبت بدان علم و آگاهی قطعی و روشن داشته باشد؛ و از 

و راه رسیدن به شناخت و آگاهی قطعی و یقینی را نیز دو راه حس و عقل معرفی  بپرهیزد؛ پیمودن مسیر مشکوک و مظنون



(؛ در پی آنچه بدان 78،اسراء) « وَالَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا»کند. می

 اند. چه، گوش و چشم و دل همه مسئولعلم نداری نرو، 

شمارد؛ شناخت عقالنی را از نظر درستی و که زندگی و پیمایش راه گمانی را مردود میدر این آیه مبارکه افزون بر آن

مَاوَات لْغَنِیُّ لَهُ مَا فِی السَّقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ ا»دارد: شنوایی و بینایی( اعالم می) واقع رسانی همانند شناخت حسی

(؛ گفتند که پروردگار فرزندی برگزیده 86،یونس) « وَمَا فِی األَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ

ها و آنچه در زمین است همه از آن ر آسماننیاز است. آنچه دباشد. او از همگان بیها مبرّا میاست؛ خداوند از این نسبت

 هید؟!دسلطان( ندارید. آیا آنچه بدان علم و آگاهی ندارید به خداوند نسبت می) اوست. شما بر این ادعای خود دلیل قطعی

دینی است. و اصوالً از منظر قرآن کریم، به خدا و خداشناسی ظنی در زمره خدانشناسی و بی نسبت دادن صفات مشکوک

ند، کویژه در معرفت مسائل اعتقادی هیچ ارزش و اعتباری ندارد و انسانی را که از ظن و گمان پیروی می ن و گمان بهظ

 «لُونَمَا يَفْعَوَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِالَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ الَ يُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَیمٌ بِ»: کندنابینای تهی از خرد معرفی می

 کند.نیاز نمیکنند، با آنکه ظن و گمان کسی را از حق بی(؛ بیشتر آنان جز از گمان خویش پیروی نمی78،یونس)

گمراهی و محروم شدن از هدایت، برآیند قطعی روش و رفتاری است که انسان نسبت به حقانیت و درستی آن علم و 

 آگاهی قطعی ندارد.

لزومات پذیرش تکثر فرهنگی در میان مردم، پرهیز از ظن و گمان است. طوری که قرآن کریم با همان از این رو، یکی از م

دهد، به تفکر، تدبر، نظر و تعقل در طبیعت، تاریخ، ها را از ایستادن بر پل لرزان ظن و گمان پرهیز میتأکید که انسان

تواند به این مقصود باشد که هرچند خرد آدمی دبر هرگز نمیخواند. این فراخوان به اندیشه و تآفرینش و پدیدارها فرامی

م چنین کند؛ زیرا قرآن کریرسد بازهم باید بیندیشد از آن باب که فعل و غایت باهم انطباق پیدا میبه واقعیت و حق نمی

اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَالَ آبَاؤُنَا وَالَ حَرَّمْنَا مِن سَیَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء »دهد: منطقی را به مشرکان عنود و حق گریز نسبت می

زودی مشرکان خواهند گفت اگر خدا خواسته بود ما مشرک  (؛ به116،انعام) «... شَیْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم

ر فخ) ا خواست خدا تخلف نداردشمردیم؛ زیرشدند و نه چیزی را بر خود حرام میگشتیم و نه پدران ما مشرک مینمی

 (.86،بی تارازی، 

بنابراین از منظر قرآن کریم و دیانت اسالمی، گرویدن به اسالم سرنوشت حتمی و گریزناپذیر بشر است. پیشگویی این 

 رماففرجام در حالی است که قرآن کریم تکثر فرهنگی اقوام و ملل را در همان زمان که دین یگانه بر سراسر جهان حکم



(؛ او کسى 77،توبه) «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»کند:باشد نفی نمی

 رکان خوشاست که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند هر چند مش

 نداشته باشند.

 وحدت در کثرت فرهنگی -4-2

های مختلف را در چارچوب نمادی مشترک، مجاز فرهنگاین الگو ضمن تأکید بر اشتراکات فرهنگی، امکان تکثر خرده 

ن ای سؤاالت بنیادی در خصوص جهان، انسان، خدا، غایت، وظیفه انساای مجموعهدیگر، در هر جامعهعبارتداند؛ بهمی

الذکر فراهم هایی که هر جامعه برای سؤاالت کلیدی فوق ها مطرح است. پاسخها و ارزش و قداست آننسبت به آن

یافته باشند که بتوانند به کمک زبان مشترک ملی، نقطه اتکا وحدت نمادی و یا به  چنان کلی و تعمیمنماید، باید آنمی

که این چارچوب فرا گفتمانی بتواند دربرگیرنده انواع  طوریدهند، به عبارتی چارچوب فرا گفتمانی جامعه را تشکیل 

ای متنوع باشد. معموالً جوامع و رویه های شناختی، ارزشی، هنجاریای و گفتمانهای قومی، زبانی، حرفهفرهنگخرده 

عه با ویژه با مراج گیرند. به توانند از باورها و سنن انسانی؛ مذهبی و ملی خود بهرهگویی به سؤاالت فوق میدر پاسخ 

شناختی ، حسن تأکید بر فصل مشترک سنن انسانی، مذهبی و ملی در آن است که فصل مشترک آنها از لحاظ جامعه 

 (.173، 1761چلپی، ) بیشترین آحاد جامعه باالترین اشتراک عقلی و عاطفی را برای فصل مشترک حائزند

ژگی ها و تکثرهای فرهنگی ویحال به رسمیت شناختن تنوعها و درعیندن آنتأکید بر این فصول مشترک، برجسته نمو

 بارز الگوی وحدت در کثرت فرهنگی است.

که در ابعاد چهارگانه اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی  -توسعه نظیر ایران در حال حاضر برای کشورهای درحال

عقلی و عاطفی با مراجعه به فصول مشترک ابعاد انسانی، مذهبی و  مرحله اول تأکید باید روی اشتراکات -پذیرند آسیب

ها قرار گیرد و های جمعی آنکه هویت اجتماعی اکثر آحاد در رأس سایر هویتطوریملی در سطح جامعه باشد، به

 (112، 1761چلبی، ) اکثریت افراد داوطلبانه در سایه چتر مفاهمه فرهنگی بایستند.

های چند در مورد انسان و اجتماع انسانی است؛ مفروضاتی که بر مبتنی بر تصورات یا دریافتالگوی وحدت در کثرت 

های فرهنگی در جهت رسیدن به انسجام نوع سیاست و مدیریت، و استراتژی مدیرتی و چگونگی کاربرد آن در حوزه

 اجتماعی تأثیرگذار است.



میت دارند. به عقیده پارکه، غایت ما نباید مفهومی چنان برای رسیدن به یک فرهنگ مطلوب، وحدت و کثرت هر دو اه

ای برای بالندگی نیابد. عالوه بر این ما نباید کثرتی چنان شدید و عمیق گسترده و عمیق از وحدت باشد که کثرت زمینه

رهنگی تنها در ثر فای مؤثر پیگیری کند. جامعه متکگونهبرگزینیم که موجب تجزیه جامعه شود و نتواند منافع عمومی را به

تواند وحدت و کثرت را باهم دیگر آشتی دهد که وحدت را با همسانی خلط نکند و خواهان همسانی فراگیر صورتی می

فرهنگی بین اعضای خود نباشد. جامعه باید از رهگذر تشویق اجتماعات فرهنگی به تشکیل فرهنگ متکثر ملی، که بازتاب 

طور مستمر تحول ت، وحدت را در بطن کثرت ایجاد کند. این فرهنگ مشترک که بههاساین اجتماعات و فراتر از آن

راهم ها فبخشد و زمینه مطمئنی را برای رشد آنیابد و دارای ساختار متکثر فرهنگی است، به اجتماعات وحدت میمی

با آنها هستند و  به همدلی اند، قادرسازد. از آنجا که اجتماعات مختلف به خلق این فرهنگ مشترک یاری رسانیدهمی

به  های زندگی را فراگیرد وتوان انتظار داشت به آن احساس تعلق و مباهات کنند. فرهنگ ملی متکثر باید همه عرصهمی

 (12، 1767بیکهو پارکه،) عادات کلی آن شکل ببخشد.

کند و به مبدأ ه خالق جهان معطوف مىها را برود و از درون، نگرشها مىباره نخست به سراغ اندیشه قرآن کریم دراین

(؛ و فرمانروایى آسمانها 16،مائده) «وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَینَهُما وَ إِلَیهِ الْمَصِیرُ»فرماید: رساند و مىواحدى مى

 باشد از آن خداست و بازگشت ]همه[ به سوى اوست. و زمین و آنچه میان آن دو مى

ها، این بینش، نظام آفرینش با تمام تنوعش بر وحدت و یگانگى مبتنى است و شاگرد این مکتب در متن همه کثرتبا 

ساید که کل عالم هستى را گویان سر بر آستان واحدى مىبیند که هر موجودى تسبیح کند و مىوحدت را مشاهده مى

 «.نَإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِ راجِعُو»گردند. اند و به او برمیچشمه گرفتهتحت سیطره و هدایت دارد، بنابراین همه موجودات از او سر

 سوره بقره(128بخشی از آیه )

 بر اساس آیات قرآن توسعه فرهنگ نظم و انضباط -5

ی های قرآن کریم برای منظم کردن افکار، گفتار و کردار پیروان خویش است. همهبخش عظیمی از دستورها و سفارش

شده است، نظم و برنامه را در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان برقرار ی قوانین و مقررات الهی نازل در بارهآیاتی که 

کند و ی صحیح و منظم دعوت میکند و بیانگر آن است که قرآن کریم همواره پیروان خویش را به داشتن یک برنامهمی

نظیم ای که خدا برایشان تپایبند به اصول و موازین الهی بوده و طبق برنامهخواستار آن است که مسلمانان در زندگی خود 

ند، شوگاه از حدود و مقررات الهی گام فراتر ننهند که اگر فراتر نهند به ستم آلوده میکرده است، زندگی کنند و هیچ

حد و مرزها تجاوز نکنند، در  کند به اینمی خداوند یک سری حد و مرزی برای خود قائل است، که به انسانها سفارش



غیر این صورت دچار بی نظمی در کارها خواهند شد، و اگر این حدود را رعایت کنند در واقع نظم و انضباط را گسترش 

 اند.هداد

 گرند.(؛ کسانی که از حدود االهی تجاوز کنند، ستم221،بقره) «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَاُولئِكَ هُمُ الظّالِمُون»

یله، نظم و وسیافته است و بدین  های منظم اختصاصبخش دیگری از آیات قرآن کریم نیز به ستایش و تمجید از انسان

ع( و هُدهُد آمده است، ) عنوان نمونه، در داستان حضرت سلیمان عنوان یک ارزش مطرح نموده است. بهانضباط را به 

اى ندارد جز اینکه تمام فعل و انفعاالتى را که در محیط کشور و قلمرو ، چارهیک حکومت سازمان یافته و منظم و پر توان

شود زیر نظر بگیرد، و حتى بود و نبود یک پرنده، یک مامور عادى را از نظر دور ندارد، و این یک درس بزرگ او واقع مى

 است.

ایى که ه پرندگان، تا چه رسد به انسان سلیمان براى اینکه حکم غیابى نکرده باشد، و در ضمن غیبت هدهد روى بقیه 

 ،1763مکارم شیرازی،) هاى حساسى بر عهده داشتند اثر نگذارد افزود من او را قطعا کیفر شدیدى خواهم داد. پست

12/112) 

-24،نمل) «يداً اَوْ الَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَیَاْتِیَنّی بِسُلْطانٍ مُبینٍوَ تفقَّدَ الطَّیرَ فقالَ مالِیَ ال اَرَی الْهُدْهُدَ اَمْ كانَ مِنَ الْغائِبینَ الَعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَد»

ی من[ بینمش؟ ]بلکه بدون اجازه(؛ و سلیمان از پرندگان خبر گرفت. سپس گفت هُدهُد کجا شد که به حضور نمی21

 وشن برایم بیاورد.که حجتی رغیبت کرده است؟ هرآینه او را به عذابی شدید عذاب کنم و یا او را بکشم، یا آن

خداوند در جای دیگر افرادی را که در امور اجتماعی خودسر نبوده و منظم، هماهنگ و با اجازه رهبری جامعه عمل 

 ستاید، و به خصوص در کار مهم نظم و انضباط اجتماعی را مراعاتها را میکنند، در زمره مؤمنان قرار داده است و آنمی

 کنند.می

اند (؛ مؤمنان آنان82نور/) «مِنُونَ الَّذينَ امَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اِذا كانُوا مَعَهُ عَلی اَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتّی يَسْتَأْذِنُوهُاِنَّما الْمُؤْ»

 .رونداند نمیکه به خدا و رسولش ایمان آوردند و چون با پیامبر در کاری همگانی باشند، تا از او رخصت نطلبیده

شوند، مورد عالقه و ای دیگر، افرادی را که در میدان نبرد، منظم و محکم و استوار وارد پیکار میخداوند متعال در آیه

 دهد. انسجام، وحدت، باعث شکل گیری نظم و انضباط در تمام امور سیاسی، اقتصادی، نظامی و ...دوستی خود قرار می

 شود:می



(؛ خداوند دوست دارد کسانی را که در راه او در 1،صف) «يُقاتِلُونَ فی سَبیلِهِ صَفّاً كَاَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الَّذينَ»

 جنگند.صفی، همانند دیواری که اجزایش را با سرب به هم پیوند داده باشند، می

ن وقت معی ی مسلما نان در آناست تا همه های اسالمی، وقت و برنامه تنظیم کردهقرآن کریم همچنین برای انجام عبادت

ی هر روز را معلوم ی شروع و انتهای روزهی، ماه رمضان را معلوم کرده و لحظهمثال روزه عنوانبه عبادت بپردازند. به

وسعه ت نموده است، یعنی روزه را در ماه معینی قرار داده است، که به نوعی به نظم و انضباط اسالمی تأکید دارد، و باعث

 شود. آیات ذیل بر این نکته تأکید دارد:می آن

اید، روزه (؛ ای کسانی که ایمان آورده167،بقره) «يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیامُ كَما كُتِبَ عَلَی الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»

 اند مقررشده بود.دهداشتن بر شما مقرر شد، همچنان که بر کسانی که پیش از شما بو

(؛ و بخورید 163،بقره) «صِّیامَ اِلَی الَّیْلِوَ كلُوا وَاشرَبُوا حَتّی يَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ االَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ االْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا ال»

 شب برسانید. و بیاشامید تا رشته روشن صبحدم در تاریکی شب آشکار شود و روزه را به

 أَقِمِ الصَّالَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا»فرماید: ی وقت ادای نماز میدر بارهو 

دار و نیز نماز صبحگاه را. امام  رسد نماز را بر پایکه تاریکی شب فرا می (؛ از هنگام زوال خورشید تا آنگاه36،اسراء) «

النهار( است و غسق الیل به معنی  ی نصفاز دایره) فرماید: دلوک شمس به معنای زوال آنع( در تفسیر این آیه می) باقر

ها را برای مردم قرارداد و توقیت، نمود. و قرآن فجر اشاره به نماز ص( آن) شب است. این چهار نماز است که پیامبرنیمه 

 (.12/227 ،1763مکارم شیرازی، ) صبح است

 بر اساس آیات قرآن توسعه فرهنگ تعاون و کار جمعی -9

یکی دیگر از راهکارهای قرآن کریم برای مدیریت فرهنگی جامعه، توصیه به تعاون، همکاری جمعی و به تبع آن دست 

ى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَتَعَاوَنُواْ عَلَیابی به نظم اجتماعی است. در این باره آمده است: 

(؛ و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعدى دستیار هم نشوید 2،مائده) إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

 کیفر است.و از خدا پروا کنید که خدا سخت 

، ویژه علوم تجربی در بین دانشمندان اسالمی سابقه چندانی ندارد. پس از رشد علوم، به« کار جمعی»و « تعاون»بحث از 

ها در امان نماند. در گونه نگرش های اجتماعی شدت گرفت. در این میان، دین هم از اینرویکرد کارکردگرایانه به پدیده



ها از درستی و نادرستی آن بود، ولی در دنیای امروز، نگرش جویانه و پرسشها به دین نگرش حق گذشته، نگرش انسان

، از آثار شودمطرح می« انتظار بشر از دین»عنوان  هایی هم که بهبه دین، نگرش کارکردگرایانه و سودجویانه است. پرسش

ها به ای غربی و ورود آن نظریهههای مربوط به تعاون و کار جمعی در نظریهشدن بحث و منافع آن است. پس از مطرح

خورد. های اندیشمندان اسالمی نیز به چشم می، این بحث کما بیش در نوشته«علوم اجتماعی»کشورهای اسالمی در قالب 

 ند.اهایی که جامعه شناسان غربی و عمدتاً سکوالر ارائه کردهها عمدتاً نقدی بوده بر نظریهدر حقیقت، طرح این بحث

، گیری آن باهم متفاوت استتعاون و کار جمعی و چگونگی شکل در بارههایشان ه شناسان غربی که نظریهبرخالف جامع

نوعی مکمّل همدیگر است. به عنوان نمونه علمای اسالم در این بحث، چندان اختالفی باهم ندارند و نظریات آنان به 

 نظریات دو اندیشمند مسلمان به شرح ذیل است:

جویی گیری اجتماع بشری روحیه بهرهنظر دارند که اولین عامل برای شکل  و شهید مطهری بر این امر اتفاق علّامه طباطبائی

 انسان به لحاظ طبیعی بوده است. 

 ی عنایت اسالم به اجتماعدر بارهدیدگاه شهید مطهری  -9-3

ولی برای رهایی از شر درندگان و انسان ا»بیان شهید مطهری، در خصوص عنایت اسالم به اجتماع، کامالً شیواست: 

نشست و هر محذوری را تقریباً با ضد آن ها میکرد و باالی درختان یا در شکاف کوهدشمنان خود، میان آب زندگی می

با بخار،  از آن از آن با فلزات، پس های تیز برنده، پسداد. انسان احتیاجات صناعی خود را نخست با سنگپاسخ عملی می

برداری از آن... انسان همه گونه بهره کند و پسکرده و مین با برق و مغناطیس، سپس با شکافتن اتم تأمین میازآپس 

کند. انسان هر جور تصرف در گوشت و استخوان و خوراکی و دوایی و پوشاکی و نشیمنی از گیاه و درخت و چوب می

یرد. گهای گوناگون از کار حیوانات میاید. انسان نتیجهنمخون و پوست و شیر و پشم، حتی در مدفوعات حیوانات، می

یک گیرد و با کبوتر پکند، با گربه موش میدهد و شکار میبندد و با سگ پاس میشود و بار میبر اسب و االغ سوار می

شود! ا میپید آور خارج از پندارفرستد و راستی، اگر تنها کلیات تصرفات انسان در خارج شمرده شود یک رقم سرساممی

رو شود به فکر استفاده از اکنون آیا این موجود عجیب با نیروی اندیشه خود، اگر با یک همنوع خود انسان دیگر روبه

شبهه، چنین نیست؛ زیرا این وجود او و از افعال او نخواهد افتاد و در مورد همنوعان خود استثنا قائل خواهد شد؟ بی

وش ناخواه این ر توان غیرطبیعی شمرد و خواهباشد، نمیگیر افراد انسان میپیوسته دامنخوی همگانی یا واگیر را، که 

 .(8/171، بی تامطهری، ) «مستند به طبیعت است.

 شهید مطهری با طرح دو موضوع اینچنین ادامه داده است:



ر ز تشکیل اجتماع، به فکر استخدام همدیگها پس اسوی اجتماع کشانده است، یا اینکه انسان ها را بهانسان« استخدام». آیا 1

ر ها با مشاهده همنوعان خود، اول به فکدیگر، آیا استخدام بال واسطه مقتضای طبیعت است یا انسان عبارتاند؟ بهافتاده

ا ان رافتند که دیگردهند و در ادامه مسیر، افرادی به فکر میجمعی افتاده، یک زندگی تعاونی تشکیل میزندگی دسته

 استثمار کنند؟

شتر به ها بیاند؟ آیا انسانها مجبور به برگزیدن زندگی اجتماعی شدهاظ فطری، اجتماعی هستند یا آنها به لح. آیا انسان2

ها سوی زندگی جمعی کشانده است. انسان ها را بهبوده که انسان« استخدام»رسد تعاون میل دارند یا به استثمار؟ به نظر می

اند ن به دست آوردن سود خودشان درگرو سود دیگران بوده، مجبور شدهاند، اما چودر مرحله اول، به دنبال سود خود بوده

 در رفتارهای خود مالحظاتی داشته باشند. 

اعتبار استخدام( و برای سود خود، سود همه ) خواهدانسان با هدایت طبیعت و تکوین، پیوسته از همه سود خود را می»

اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم( و درنتیجه، ) خواهداجتماعی را میاعتبار اجتماع( و برای سود همه، عدل ) خواهدرا می

متراقیه  گونه کینه خصوصی با طبقهنماید قضاوت عمومی است و هیچفطرت انسانی حکمی که با الهام طبیعت و تکوین می

تعدادات تسلیم و اس کند، بلکه حکم طبیعت و تکوین را در اختالف طبقاتی قرایحندارد و دشمنی خاصی با طبقه پایین نمی

. آیة اللّه مصباح نیز بر (173، بی تامطهری، ) «خواهد هرکسی در جای خودش بنشیند.برده، می داشته و روی سه اصل نام

آورد و عضویت آن ای روی میفرد برای تحصیل و تأمین منافع و مصالح خویش است که به جامعه»همین عقیده است: 

 رفیع) (. به قول فرامرز رفیع پور، هدف ارضای نیاز است و روابط اجتماعی وسیله727، ش1736مصباح، ) «پذیرد.را می

 (.146، ش1736پور، 

گانه انسان، وی را به زندگی اجتماعی مجبور ساخته است: شود، نیازهای سهالبالغه استفاده مینهج  27گونه که از خطبه آن

. عدم توانایی در برطرف کردن نیازهای زندگی خویش. به 7به محبت؛  . نیاز شدید2. احتیاج آدمی به دفاع از خویش؛ 1

 (.242، ش1732برزگر کلیشمی، ) دیگر، زندگی اجتماعی معلول نیازهای طبیعی انسان استبیان 

 ی عنایت اسالم به اجتماعدر بارهدیدگاه عالمه طباطبایی  -9-2

کند، ولی چون انند سایر موجودات در راه منافع خویش استخدام می، انسان همنوعان خود را نیز معلّامه طباطبائی از نظر

هاست، ناچار باید یک سازش و همکاری بین افراد بشر هر فردی درصدد استفاده از دیگری و کار کشیدن از سایر انسان

وم تمدّن و وجود لز در بارهمند گردند و این همان قضاوتی است که بشر برقرار شود تا در سایه آن، همه از همه بهره

حقی به حقش برسد، و روابط کند، و الزمه آن این است که اجتماع به نحوی تشکیل شود که هر ذیاجتماع تعاونی می



مند شود که آن دیگری نیز از او به همین مقدار بهره افراد با یکدیگر عادالنه باشد و هر کس از دیگری به میزانی بهره

 ( 2/187ش،1764طباطبائی، ) است« تماعیعدل اج»برد، و این قانون می

بنابراین، لزوم اجتماع مدنی و عدالت اجتماعی امری است که بشر ناچار از پذیرش آن است و اگر این اضطرار و ناچاری 

انسان طبعاً مدنی است و به لزوم عدل اجتماعی قضاوت »شود: رفت. و معنای اینکه گفته مینبود هرگز زیر بار آن نمی

ناچار به آن تن در داده و برای همین است که  است که بشر به« استخدام»همین است؛ زیرا این قانون زاییده اصل « کندمی

(. پس اگر انسان مدنی و 2/187،  ش1764طباطبائی، ) کنندای نیرومند شوند، کمتر رعایت زیردستان را میهر موقع دسته

نه به طبع اوّلی؛ زیرا طبع اولی انسان این است که از هر چیزی که  تعاونی است در حقیقت، به طبع ثانوی چنین است،

 (.14/766 ش،1764طباطبائی،) تواند، انتفاع ببردمی

آید. در جوامع بدوی، قوانین شود: عامل ثبات و نظم اجتماعی در عمل کردن به قوانین پدید میاز آنچه گذشت، روشن می

ین جوامع متمدن از ثبات نسبی برخوردار است، و هرقدر جامعه پیشرفته باشد، شده ثبات کمتری داشتند، اما قوانتدوین

تری تدوین کند. ضامن اجرای قوانین، هم درونی است و هم بیرونی، که همان حکومت است. تواند قوانین مستحکممی

. بائی به این پرسش منفی استاما آیا هر قانونی قادر است نظم اجتماعی مطلوب را در جامعه ایجاد کند؟ پاسخ علّامه طباط

 یافت؛ چراکه:توان به حد مطلوب نظم اجتماعی دست ازنظر ایشان، با این قوانین نمی

قانون حقیقی در تمدن عصر حاضر، عبارت است از: نظامی که بتواند خواست و عمل افراد را تعدیل کند، و  اوالً،»

 ند که اراده و عمل کسی مانع از اراده و عمل دیگری نگردد.ها را از میان برطرف سازد، و طوری مرزبندی کمزاحمت

 شود.قوانین عصر حاضر متعرض معارف الهیه و مسائل اخالقی نمی ثانیاً،

این طریقه ضمانت اجرایی ندارد؛ به این معنا که آن قدرت مرکزی اگر از حق منحرف شد و مرز قانون را شکست  ثالثاً،

نت شخص خود کرد و در نتیجه، اراده دلخواه او جای قانون را گرفت، هیچ قدرتی و سلطنت جامعه را مبدّل به سلط

تواند حفظ قانون را در ظاهر نیست که او را به مرز خود برگرداند و دوباره قانون را حاکم سازد. عالوه، قوّه مجریه تنها می

گیرد از حیطه قدرت و مسئولیت هانی صورت میها پنشکنیحال جامعه تعهد و ضمانت کند، و در مواردی که احیاناً قانون 

 (.1/131، ش1764طباطبائی، ) «مجری خارج است.

اند. از نظر اسالم، نظم کند فراتر از نظمی است که دیگران بیان کردهمطرح می« نظم اجتماعی»آنچه اسالم در خصوص 

 «عدالت اجتماعی»ی نرسد. از سوی دیگر، های فردی آسیباجتماعی باید طوری باشد که در سایه آن، به حقوق و آزادی



کارهای آنان برای نظم اجتماعی توانند ادعا کنند که راههای بشری نمییک از مکتبدر اسالم، یک اصل اساسی است. هیچ 

شود. جامعه باید بستر رسیدن افراد به سعادت دنیوی و اخروی را فراهم کند. چنین منجر به اجرای عدالت اجتماعی می

هایی ای به قوانین دقیقی نیاز دارد و مسلماً تدوین چنین چیزی از توان بشر خارج است. بشر با توجه به محدودیتعهجام

تواند به قوانین فرازمانی و فرامکانی دست یابد، مگر از طریق اتصال به منبع مافوق بشری. در واقع، اسالم که دارد، نمی

این، هایشان دست یابند و بنابرتوانند به خواستها در سایه زندگی اجتماعی، مینیز با این نظر موافق است که افراد تنه

اند و به هر صورتی که شده است، باید در جامعه به زندگی اجتماعی تن درداده ولی با اختیار ها از روی ناچاریانسان

دی و اجتماعی دفاع کنند، ممکن نظمی برقرار باشد و برقراری این نظم بدون کسانی که از اجرای قوانین و حقوق فر

کند و هم برای مجریان قانون، شرایطی قائل نیست. پس قانون به مجری نیاز دارد. اما اسالم، هم قوانین خاصی عرضه می

 است و احراز این شرایط در مواردی در دست بشر نیست.

ت. به یین نظم اجتماعی، بسیار تأثیرگذار اسگیریم که نگاه متفاوت مکاتب به انسان و ماهیت او در تباز اینجا نتیجه می

که دارای  اجتماعی زندگی کند و دارای اجتماعی آباد شود، مگر وقتی تواندجامعه انسانی هرگز نمی»تعبیر علّامه طباطبائی، 

ه اجماالً کاصولی عملی و قوانین اجتماعی باشد... اما اینکه گفتیم اصولی عملی داشته باشد، این اصول عبارت است از این

حقیقت زندگی دنیا را بفهمد و آغاز و سرانجام انسان را در نظر بگیرد. چون اختالف مذاهب در همین سه مسئله، باعث 

یز طرز حقیقت زندگی دنیا و ن در بارهتر بگویم: طرز تفکر افراد اجتماع شود سنن آن اجتماع نیز مختلف بشود. واضحمی

 «طور خواهد بود.شود، همانهایی که در آن اجتماع وضع میسنت هر قسم باشد تفکرشان در آغاز و سرانجام جهان

 (.18/268 ش،1764،طباطبائی)

شکی نیست که افراد بشر از لحاظ خصوصیات »گوید: عوامل بر هم زننده نظم در جامعه می در بارهعلّامه طباطبائی نیز 

اند و بعضی از حیث قوای بدنی و روحی بر است، مختلف آفرینش و منطقه زندگی و اخالق و عاداتی که مستند به آن

دیگران برتری دارند، نتیجه توأم شدن این اختالف با قریحه استخدام این است که اجتماع، تعادل و توازن خود را 

، دهندهره میاز اندازه ای که به ایشان ب داده و دچار انحراف از جاده عدالت گردد؛ یعنی نیرومندان از ناتوانان بیشازدست

کار، دست به حیله و تزویر زده و با تمامی سود ببرند... و از طرفی، رنجبران و زیردستان برای خالصی از حریفان ستم

نیرویی که در اختیاردارند، بکوشند تا بر آنان مسلط شده و انتقام خود را از ایشان بکشند. بنابراین، بروز این اختالفات 

و مرج  اندازد و مردم را دچار هرجوضع اجتماع ایجاد کرده و امنیت و سعادت آن را به خطر میهای وحشتناکی در طوفان

-2/181 ش،1764طباطبائی،) «شود.نماید و باالخره، موجب هالک انسانیت و فنای فطرت و زوال سعادت میو ناامنی می

181.) 



های ت اجتماعی، عمل کردن به قوانین اجتماعی، و آزادیاز دیدگاه عالمه طباطبائی توسعه نظم و انضباط اجتماعی با عدال

 شود.یم مشروع است، همچنین احتیاج افراد به یکدیگر باعث شکل گیری اجتماع و توسعه فرهنگ تعاون و کار جمعی

 از دیدگاه قرآن مصادیق نظم و انضباط اجتماعی -1

 :پردازیممی اینک به دو مصداق بر اساس آیات قرآن

 تشکیل احزاب حزبگرائی و منعتقبیح  -1-3

کند گیری احزاب و حزبگرایی است. قرآن کریم به شدت از تشکیل آن نهی میاز موانع مهم در طریق تکامل جامعه، شکل

ها به آن خواند. چراکه گاهی ریشه تفرقه و پراکندگی، احزاب هستند که افراد و گروهو تعدّد حزب را حجاب وحدت می

 کنند:ها و مواضع خود دلخوش میاهگرفتارند و به دیدگ

(؛ اما آنها کارهای خود را در میان خویش به پراکندگی 27،مؤمنون) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَینَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیهِمْ فَرِحُونَ

 وشحالند!که( هر گروه به آنچه نزد خود دارند خو عجب این) کشاندند و هر گروهی به راهی رفتند؛

با این وجود، این به معنای نفی نظم و انضباط اجتماعی یا عدم سازماندهی افراد در جامعه نیست، بلکه افراد جامعه با هر 

 (. 213،ش1761جوادی آملی، ) حزبی باید به مقوله نظم و انضباط اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشند.

پذیری که تنها در موجود مختار متصوّر است، علل و عی یا روحیه قانون اطاعت از قانون و تسلیم در برابر مقررات تشری

شکنی پذیری، هراس از خطرات قانون شکنی، امید به آثار قانونعوامل گوناگونی دارد؛ مانند: ترس از مجازات قانون 

قید ز از قانون، همانا آزادی بیدر حالی که علت اصلی گری و ...گذار  پذیری، محبّت و عالقه به قانوندیگران، روحیه نظم

 «بَلْ یُرِیدُ الْإِنسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ * یَسْأَلُ أَیَّانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ»وری ناروا و مانند آن است: طلبی، بهرهخواهی و افزونوبند، زیاده

از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه  خواهد آزاد باشد و بدون ترس(؛ انسان شک در معاد ندارد بلکه او مى3-8 ،قیامت)

 پرسد قیامت کى خواهد بود.رو مىکند* از این

نظر دارد  ای و بین المللیها از لحاظ محلّی، منطقهشود، غالباً به نظم و انضباط میان انسانقوانینی که با فکر بشر جعل می 

قوانینی که به صورت شرایع الهی از طرف خداوند مندی همه افراد از حقوق متعارف و عادالنه، هدف است. اما و بهره

 ها، به رابطه انسان با خود و تقرّب وی به خدا نیز نظر دارد.شود، افزون بر روابط انسانجعل و ابالغ می



قوانین الهی بدون تردید، حکیمانه و عادالنه است، اما تضمینی به خردمندانه و عادالنه بودن همه قوانین بشری نیست.  

( پذیرای قانون حق بوده، 6،شمس) « فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا»سالم انسانی که به فجور و تقوای خود مُلهَم است:  فطرت

 (. 7/723 ش،1766جوادی آملی، ) در برابر آن تسلیم است.

 و استقامت و پشتکار انضباط کاری -1-2

ت که ترین آداب انسانی استی و نظم و ترتیب و آراستگی از عمدهدارا بودن انضباط کاری به معنای پرهیز از هرگونه سس

سازد اسالم بسیار بر آن تأکید دارد. رفتار کسالت آمیز و عدم رعایت انضباط اخالقی، نه تنها حقوق دیگران را ضایع می

 (. 711،ش1714جوادی آملی،) بلکه سبب تباهی عمر در دنیا و پشیمانی و درماندگی در آخرت خواهد شد.

 فرماید:می قرآن کریم در این باره

اى ایستادگى (؛ پس همان گونه که دستور یافته112،هود) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَالَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

 دهید بیناست.نجام مىکن و هر که با تو توبه کرده ]نیز چنین کند[ و طغیان مکنید که او به آنچه ا

 چرا که موفقیت در هر کار به استقامت نیاز دارد. استقامتی که خالی از افراط و تفریط و زیاده و نقصان باشد. 

ا و سازد بلکه سبب تباهی عمر در دنیآمیز و عدم رعایت انضباط اخالقی، نه تنها حقوق دیگران را ضایع میرفتار کسالت 

علیه السالم( در منشور حکومتی خطاب به مالک اشتر ) آخرت خواهد شد. امیر بیان امام علیپشیمانی و درماندگی در 

( چنین فرمود: همواره به فکر مشکالت مردم باش و از آنان روی بر مگردان: کارها را با دقت 27نهج البالغه، نامه ) نخعی

د. برای هر فردی باید کاری خاص تعیین و و در زمان خاص خود انجام ده، زیرا هر زمانی کاری مخصوص به خود دار

تعریف شود، چون واگذاری امور کلّی و مبهم برای شخص، سبب انحراف و فساد اخالقی خواهد شد برای هر فردی از 

خدمتکاران خود عملی را تعیین کن که او را با آن مواخذه کنی، زیرا چنین کاری سزاوارتر از آن است که هر یک در 

 (. 724، ش1714جوادی آملی، ) نه اعتماد بر دیگری وظیفه را ترک کند.خدمت تو به بها

( صحیفه سجادیه، دعای نهم) علیه السالم() هایی از کالم گهربار امام سجادبلندترین معنا در ادب انضباط کاری در بخش

 آمده است: 

بِنَا ، وَ حَرَكَاتِ أَعْضَائِنَا وَ لَمَحَاتِ أَعْیُنِنَا ، وَ لَهَجَاتِ أَلْسِنَتِنَا فِي مُوجِبَاتِ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ اجْعَلْ هَمَسَاتِ قُلُو

صلی ) مدح؛ خدایا! بر محمد و آل منَسْتَوْجِبُ بِهَا عِقَابَكَ ثَوَابِكَ حَتَّى لَا تَفُوتَنَا حَسَنَةٌ نَسْتَحِقُّ بِهَا جَزَاءَكَ ، وَ لَا تَبْقَى لَنَا سَیِّئَةٌ



های ها و به کار افتادن زبانهای جوانح و حرکات اعضا و جوارح و گردش چشماهلل علیه و آله سلم( درود فرست و جنبش

ای که شایسته پاداش توست از ما ما را به اموری اختصاص ده که ما را به ثواب و پاداش تو رساند؛ تا آنجا که هیچ حسنه

 توجب کیفر توست در اعمال ما ضبط و ثبت نشود. ای که مسفوت نگردد و هیچ سیئه



 هنتیج

از دیدگاه قرآن کریم، در مدیریت نه تنها مدیریت اجتماعی و مادی مد نظر است، بلکه مدیریت معنوی و راهنمایی به 

 سوی اهداف واال نیز مطرح است.

، م در حال توسعه بیشتر صادق استامکان توفیق الگوی تکثر گرایی فرهنگی کم است، این امور در کشورهای جهان سو

 کند،می زیرا اغلب دچار مشکل مزمن ضعف انسجام اجتماعی هستند. بزرگترین خطری که این گونه جوامع را تهدید

 تجزیه است.

برای رسیدن به یک فرهنگ مطلوب وحدت و کثرت هر دو اهمیت دارند، به عبارت دیگر تأکید بر اشتراکات فرهنگی، به 

 ن تنوع ها و تکثرهای فرهنگی ویژگی بارز الگوی وحدت در کثرت فرهنگی است.رسمیت شناخت

ی قرآن کریم برای منظم کردن افکار، گفتار و کردار، پیروان خویش است، همههای بخش عظیمی از دستورها و سفارش

 اجتماعی مسلمانان برقرارقوانین و مقررات الهی نازل شده است، نظم و برنامه را در زندگی فردی و  در بارهآیاتی که 

 شود.می کند، در واقع عمل به قوانین به قوانین باعث توسعه نظم و انضباطمی

فردی آسیبی نرسد، از سوی دیگر های از نظر اسالم نظم اجتماعی باید طوری باشد که در سایه آن به حقوق و آزادی

رسیدن افراد به سعادت دنیوی و اخروی را فراهم کند، عدالت اجتماعی در اسالم یک اصل اساسی است، جامعه باید بستر 

 شود.می احتیاج افراد به یکدیگر باعث شکل گیری اجتماع و توسعه فرهنگ تعاون و کار جمعی
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