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  چكيده
و براي دستيابي بـه اهـداف     هاي بشري، در سازمان و تالش  امروزه بخش بزرگي از زندگي انسان

ها به بستري مناسب براي سعادت ابدي انسان و شايسته است سازمان رو از اينشود،  آن صرف مي
و مبنـاي ايـن    أي مبـد جسـتجو آرامگاه امروز او مبدل شوند، براي حركت به ايـن سـو بايـد در    

داشـته باشـد، بـا    را سـازمان  ها، فرايندها و رفتارهـاي  گيريقابليت تغيير جهت تابود  ونيدگرگ
و (انداز رهبر سازمان  را در چشم موضوعزيادي اين  اندازهتوان تا مروري در ادبيات مديريت مي

كرد، بر اين اساس، در مقالـه   جستجو) عهده دارند بريا مديران عالي سازمان كه نقش رهبري را 
مـورد   يمقرآن كرانداز سازماني با رويكرد توحيدي و از منظر  مفهوم چشم شد كهحاضر تالش 

هـا و   بدين منظور در مرحلـه اول، پـس از عرضـه مفـاهيم، اسـتعاره     . قرار گيرد بررسيتحليل و 
هـايي كـه    ، واژهتسـنيم و  انالميز هاي فسيربه ت مراجعه ، بايمقرآن كرانداز به  كاركردهاي چشم

باشند شناسـايي شـد، سـپس در     يمقرآن كر ديدگاهانداز از  توانند، نمايانگر نظام مفهومي چشممي
نفـر از مـديران صـنايع مختلـف كشـور       يـازده مرحله دوم تحقيق، با كمك نتايج مرحله اول با 

ا كمك روش تحليـل  ساختار يافته صورت گرفت و نتايج كدگذاري و ب مصاحبه اكتشافي و نيمه
تم، بررسي شدند، در مرحله سوم، نتايج در قالب پرسشنامه دلفي به خبرگان پژوهش عرضه شـد  

انـداز سـازماني و    و در صورت نياز مورد اصالح و بازبيني قرار گرفت، در نهايت مفهـوم چشـم  
الـب  ماهيت آن با كمك چهار استعاره قرآني و مفاهيم اقتباس شـده از مصـاحبه خبرگـان در ق   

  .يك مدل مفهومي بازسازي شد
  . انداز سازمان فراباورها، چشم ي،شناخت يساختارها يت،نور، هدا يد،توح :كليدي گان واژ
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  مقدمه. ١

ها حواس ما را از کار انداخته و توان بینشی و  سازمان"در زندگی امروز،  )١٣٧١( 1به تعبیر مینتزبرگ
افزونی  روز ۀمسائل جاری زندگی اجتماعی را برایمان به گونوجودمان رانده و نجات از  اشراقی را از

و  هـا هـای او، در سـازمان زندگی انسان و تـالش ، بخش بزرگی از، حال آنکه"مشکل ساخته است
ها باید برای منـافع و سـعادت پایـدار رو سازمان شود، از اینبرای دستیابی به اهداف آنها صرف می

ر غیر این صورت، انسان شاغل در آنها دچار خسران خواهد شد؛ بـر ریزی کنند، دافراد خود برنامه
در علم سـازمان و مـدیریت ضـرورت  ا بینشی فراتر از روندهای متدوالهایی باین اساس، پژوهش

هـا و یابد و بدیهی است که با تغییر مبانی فلسفی و متافیزیکی علم؛ تغییراتـی در اهـداف، روشمی
گیرد که ما چگونـه شکل می پرسشها در پاسخ به این این پژوهش. شودحتی موضوعات آن ایجاد 

و به بیان دیگـر، مـا چگونـه  ؟توانیم سازمانی داشته باشیم که منافع پایدار انسان را تضمین کنندمی
ها باشند؟ بدین منظور یکـی هایی باید داشته باشیم تا بستری برای کسب منافع پایدار انسانسازمان

ایـدئولوژی،   بینـی، ها بررسی شوند، تفاوت در جهانموضوعاتی که باید در سازمانترین  از اساسی
مختلف متفـاوت  های کتباست که در مشناسی مدیریت عریف سازمان و روششناخت، انسان، ت

در (بینی توحیدی  ها و مبانی معرفتی در سازمانی که در بستر یک جهاندیگر فلسفه سخنبه . است
های معمول در دنیای امروز متفاوت اسـت و همـین سازمان ۀ، با فلسفگرفتهشکل ) نگرش اسالمی

ایـن  ۀکننـد، سرچشـمدگرگـون مـی آن راشوند و تفاوت در فرایندها و رفتارهای سازمانی جاری می
، )نقش رهبری سـازمان را دارد که(انداز رهبر یا مدیر عالی سازمان باشد  تواند چشم آبشار تغییر می

 خـود  عـالیمـدیران  ۀهـا، مـنعکس کننـدکنند که سازماننظران اذعان می ی از صاحبکه برخچرا
هـای رهبـران  و در عین حال یکی از برجسـته تـرین ویژگـی) ١٩٨۴ 3،و ماسون 2همبریک(هستند 

انداز  دهنـد کـه چشـم انداز است، مطالعات کلیدی مدیریت نشـان مـی استراتژیک خلق یک چشم
  ). ١٩٨۵ 7،و نینوس 6؛ بنیس١٩٨٣ 5،و لورش 4دونالدسون(ثر است ؤمهای رهبران  یکی از ویژگی
کنون تعریف روشـن، رسد، تادر سازمان، به نظر می انداز اهمیت روشن موضوع چشم با وجود

انداز در  چشـم ۀهای موجود در حـوزدیگر تئوری سویواضح و واحدی از آن ارائه نشده است و از 
رو در این  ادبیات مدیریت بدون توجه به معنویت و با رویکردهای سکوالر شکل گرفته است، از این

 دیـدگاهقـرار گیـرد، و از  مورد تبیـین یمقرآن کرسازمان در  انداز تا موضوع چشم شدپژوهش تالش 
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فْ «: فرمایدمی یمقرآن کر. آن نگریسته شود به یمقرآن کر َّ دْ رصَ ـلِّ وَ لَقَ ـنْ كُ اسِ مِ آنِ لِلنـّ ـرْ ا الْقُ نا فی هذَ
ثَـلٍ  که هر اتفـاقی کـه در عـالم در هـر زمـانی و  کردتوان این چنین برداشت  می شدهد یا آیهاز  1،»مَ

اسـت، بنـابراین بـه منظـور  یمقـرآن کـرای از افتد، تأویلی از آیات یا آیهمکانی برای هر انسانی می
مراجعه کرد، به عبارت  یمقرآن کردر  یتناظر به واقع یاتآتوان به می تشریح و تفسیر حقیقی وقایع

و استقبال افراد  یرشخاص وجود دارد که مورد پذ ییانداز با کارکردها به نام چشم یاگر مفهوم یگرد
شـده  یـینتب یمقـرآن کـردر  یستبا یمفهوم م یندارد، ا یدر جامعه قرار گرفته است و وجود خارج

 یکـار بـا مشـکالت یـنشـود، ا ییمفهوم شناسا ینشده است تا ا یمقاله سع یندر ا رو ایناز باشد، 
 آنهاست، تفسیر و تعبیردیگر و  یاتآ ینا یافتن در ابتداآن،  یها یچیدگیپ ینتر است، از مهم رو به رو

 اسـت، بسـط و بحـث و شـرح نیازمنـدهایی است که  مونمضمشتمل بر  مقاله این موضوع چراکه
 مـذاهب و علـوم نظـران صـاحب از کـه هسـتند مـواردی انداز چشم −توحید− باور چون یمضامین
 وجـود آنهـا بـه یکسانی های نگرش و تعریف و است پرداخته آنها به خود ظن به کسی هر مختلف
 کرده سرکشی بشر زندگی های کوچه پس کوچه تمام در و مختلف متون در مباحث این طرح ندارد،
 تقریــرات عملــی و نظــری اجتمــاعی، و فــردی ظــاهری، تــا بــاطنی های همقولــ آن ۀگســتر و اســت

 اینکـه عـین در بنـابراین نـدارد، بررسـی و تبیین برای مشخصی مرز و است فراگرفته را صاحبنظران
 از اسـت، خـاص معنـایی هـای حوزه و تعاریف تعابیر، به مباحث این بندی مرز به ناچار پژوهشگر
 از برگرفتـه حاضـر مقالـه کـه اسـت ذکـر شـایان .شـد غافل نباید آن اثرگذاری و معنایی گستردگی

 *.شوند می مطرح خالصه کامالً  ای گونه به مطالب و است ارشد کارشناسی نامه پایان

  
   نظری ادبیات. ٢

  انداز چشم ماهیت. ١−٢

 تعریـف مستقل یعنوان با را انداز چشم ماهیت) ١٩٨٨( ساشکین محققان، میان در رسدمی نظر به
 بـا برخـورد" ۀزمین سه با محتوایی یکلید های جنبه شامل انداز چشم ماهیت یو نظر از. است کرده
 و ینظـر چـارچوب یک قالب در که است" یکدیگر با افراد یهمکار" و" آل ایده یها هدف" ،"تغییر
 طـرح ،انداز چشـم هـای ویژگی و آثار براساس نیز دیگر محققان ،یابد می معنا یکدیگر با ارتباط در

 بـاقی ابهـام ای از پرده در همچنان انداز چشم ماهیت اما ؛اندداده ارائه انداز چشم ماهیت از ایاولیه
 که اندپرداخته انداز چشم تبیین به شماری های بی زاویه از مدیریت متفکران حقیقت در است، مانده

                                                           
 .54 کهف، .١
انشـکده د نامه کارشناسی ارشد، ، پایانانداز سازمان های توحیدی مدیران بر چشم تأثیر باور، )١٣٩٣(نقوی، محمدحسین  *

 .مدیریت دانشگاه تهران
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   در هـانگـرش و هـا ریفتع ایـن از برخـی اسـت، شـده مفهوم این تعریف در هایی تفاوت به منجر
  .است شده داده نشان ١ جدول

  
  متفکران برخی منظر از انداز چشم ماهیت :١ جدول

  نام دانشمندان اندازتعریف یا ماهیت چشم  ردیف
  ٢٠٠۵ 1مامفورد و استرانگ، »مدل ذهنی«و»ساختار شناختی«  ١
  ٢٠٠٨ 4و الوتون، 3هاروی 2فینکلستین، راهنمای کسب و کار»فلسفه«یا»ایدئولوژی«  ٢
  ٢٠٠۵ 5ون استین، )قابل تعبیر به یک باور قدرتمند(»تصویر ذهنی«  ٣
  ٢٠٠۵ون استین،  برای ارزیابی افعال»چارچوب ذهنی«  ۴
  ١٩٨۴بنیس، نیت و قصد  ۵
  6١٩٨٢یوکل، بیان آرمانی مقصود و اهداف  ۶
  ١٩٨٨هاول، )یابی به اهداف آینده سازماندرباره دست(یک طرح و برنامه  ٧
  ١٩٨٨ 8و برایسون، 7بوئل )ها و اهداف سازماندربرگیرنده ارزش(تصویری از آینده  ٨
  ٢٠٠٢مامفورد و استرانگ،  )یابی به آینده مقصوداز نحوه عمل و تعامل افراد برای دست(مجموعه باورها  ٩
  ١٩٨۴بنیس، تصور مبتنی بر اطالعات و دانش  ١٠
  ١٩٨٨ 10و هینینگز، 9گرینوود  )که براساس یک الگوی بصیر از سازمان باشد(سازمانیهاییک الگو از ارزش  ١١
  ١٩٨١ 11ماکوبی، یک بستر برای خلق قدرت، تأثیر و نفوذ  ١٢
  ١٩٩۶ 12لیپتون، های محوری، مأموریت و استراتژیحاصل تلفیق عناصری از ارزش  ١٣

  
 انداز چشم کارکردهای و ها استعاره .٢−٢

 دینی متن به آن عرضه و انداز چشم ماهیت تبیین بررسی، حاضر مقاله اهداف از یکی که آنجایی از
 ،کـرد جسـتجو به صورت عینی دینی متن در تواننمی را بشری ساختگی دست های ریفتع است،
 منظـر از را آن معـادل معانی یا ماهیت مفهوم، یک هایویژگی و کارکردها براساس بایستمی بلکه
 مفهـوم ایریشـه و مبنـایی بررسـی به که پژوهش ادبیات از بخش ایندر  رو این از. کرد ردیابی دین
  .است اهمیت حائز بسیار ،پردازیممی ادبیات در انداز چشم

 ایـن بـه پاسـخ در آن پـردازش و انداز چشـم مفهـوم درک کلیـد) ٢٠٠٩( 13هلـم نظر براساس
 چگونـه چیسـت؟ انداز چشـم کارکردهـای کند؟می عمل چگونه انداز چشم: است نهفته ها پرسش

   و پایـدار آن یـابی دسـت بـرای را رفتـار کنـد،مـی ترسـیم آل ایـده آینـده یک که هاییایده مجموعه
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 امـا ؛نـدارد وجـود ها پرسـش ایـن بـرای قطعی پاسخ یک که است آشکار کامالً  کنند؟می تحریک
 کمـک مـا بـه انـدازچشـم هـایموفقیت و هامحدودیت درک برای که دارند وجود متعددی عناصر
 انـواع تمـام او ۀعقید به. است نهفته انداز چشم مبانی در ها الؤس این پاسخ هلم، دیدگاه از. کند می

 یـک براساس...) و سیاسی شخصی، تجاری، یا و سازمانی آرمانی، جامعه یا انسانی( اندازها چشم
 یـا و بگیرنـد شـکل متفـاوتی بسـترهای در چـه اگـر کننـد،مـی عمـل مشترک بنیادین اصول سری
 و مصور یا و شفاهی مختصر، و کوتاه یا و باشند تفصیلی و شفاف( باشند داشته متفاوتی های شکل

 کارکردهـای رودمی انتظار انداز چشم از آنچه و...) و باشند آرمانی یا و شعارگونه باشند، مکتوب یا
 و است انداز چشم کارکرد چگونگی درک بحث این طرح از هدف. آن محتوای و شکل نه است، آن

 .شوند گرفته کار به حوزه این در توانند می نظری های دیدگاه چه اینکه
  

  انداز چشم های استعاره. ١−٢−٢
  ره اسـتعا تـرین مهم باشد، انداز چشم کارکرد درک در گام اولین توانندمی متعدد هایاستعاره معرفی

 ۀآینـد سوی به را حال زمان جذاب، یینیرو طریق از که رباست آهن یک انداز چشم است، 1ربا هنآ
 مطـرح مبنـا همین با نیز 2نگر پیش هایسیستم ایده ،)٢٠٠۴ ،٢٠٠۵ هلم،( کندمی جذب متصور
 نقـش بـر کیـدأت که زمانی شود، تکمیل یدیگر چیز با تا دارد نیاز ربا آهن). ١٩٨۵ 3،روزن( گردید
 آینـده. شـود نامیـده" خـالق تنش یا و تحول تنش" تواندمی چیز آن است، فرایند این در انسان فعال
 و حـال بـا مخـالف قطـب در و تضـاد در اینکـه مگر داشت نخواهد کارکردی ربا آهن یک عنوان به

 توانـدمـی آنچـه" و" هسـت آنچـه" بـین دیالکتیک ۀرابط یک راه ازبه سخن دیگر تنها . باشد گذشته
 گیردمی شکل مطلوب و دیگر آرامشی و گرایی آل ایده و موجود وضع التهاب و اضطراب بین ،"باشد

 هـر. شـوندمـی هـدایت تـاریخی جـایگزینی یک سوی به اندازها چشم عبارتی به ،)٢٠٠٩هلم، (
 اضـطراب حال، هر در چراکه شد، خواهد جایگزین تر مناسب انداز چشم یک با زمانی انداز، چشم

 توسـط تـنش این بود، خواهد آینده از جدید آلایده یک سوی به محرکی موجود، وضعیت هراس و
  ).٢٠٠٠ جانوف، و ویزبورد( شد معرفی 5جانوف ساندرا و 4ویزبورد ماروین
 توانـدمـی انداز چشـم یک. کنند کمک انداز چشم پردازش درک به توانندمی نیز ها استعاره سایر

 مسـیر تغییـر تنـد و هـایمـوج بـر سوار کشتی که زمانی( شود گرفته نظر در 6نما قطب یک عنوان به
 عوامـل تمـام بـرای مشـترک بسـتر یـک انداز چشـم( باشـد، 7بنیـادین بستر یک یا ،)است ناگهانی

                                                           
1  . Magnets   2. Anticipatory Systems  
3  . Rosen   4. Weisbord  
5  . Janoff   6. Compasses  
7  . Platforms 
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 را سازمان انرژی ۀهم انداز چشم( شود گرفته نظر در 1اهرم یک عنوان به تواندمی یا) است گذار تأثیر
  ).٢٠٠٩ هلم،) (کندمی همگرا نقطه یک در

 اشـتباه بـه انداز چشـم درک در را مـا موارد برخی در است ممکن و هستند اقتضایی هااستعاره این
 و مغز تبیین منظور به بنابراین نیست اهرم یا و نما قطب ربا، آهن یک سادگی به انداز چشم یک. ندازندبی

 در. کنیم تبیین را نیز دیگری ادارکی های الیه و مفاهیم که دارد ضرورت آن، پردازش و انداز چشم هستۀ
  .ببریم پی کند، تحریک را آن باید انداز چشم که 2"تحول تنش" حقیقت به خواهیممی ما واقع

  
  انداز چشم کارکردهای. ٢−٢−٢
 وجـود بـه را تحـول تـنش چگونـه انداز چشـم یعنی است، آن آمد پی درک تحول تنش درک های راه از
 انداز چشـم کـه دارنـد اقـرار مسـئله ایـن بـه 3بصیر مدیریت و رهبری دربارۀ هانگارش همۀ آورد؟ می

 نکتـه ایـن در آنچـه. شـودمی تر دقیق و متمرکزتر هدایت و بیشتر بخشی الهام تر،قوی انگیزش موجب
انگیـزه و  توانـدمـی کـه کندمی خلق تحول برای ای بیانیه انداز چشم یک که آنست است اهمیت حائز
  .است مشکل بسیار کند، می را کار این چگونه اینکه تحلیل اما کند؛ هدایت را افراد و باشد بخش الهام

 ممکن بالقوه صورت به تحول مثال برای و گردد بازمی انداز چشم هر محوری پیام به بخشی الهام
 بخشـی الهـام ،اینکـه دادنـد نشان بصیر رهبران برای مینتزبرگ و وستلی که آنچه براساس اما ؛است
 افـراد شخصـیت بـه بسـیار ،کنـد رشـد تدریجی صورت به یا و شود وارد ناگهانی ضربه یک مانند
 بـه 4،انداز چشـم پـردازش کمـک با رهبران وسیله بدین ،)١٩٨٩ مینتزبرگ، و وستلی( است وابسته
  .سازند می 6توانمند را آنان و بخشیده 5انرژی پیروان

 دهـیم انجـام باید آنچه دیگری رویم، می که جایی و مقصد یکی دارد، اشاره موضوع دو به هدایت
 شـده اشـاره آن بـه تـاکنون که است انداز چشم کارکردی بعد ترین گسترده هدایت. برسیم نقطه آن به تا

 تـنش یـک خلق راه از هدایت انداز، چشم یک هدِف  شود، اشتباه اهداف با نباید انداز چشم اما است؛
 انداز چشم که منطقی مسیرهای سری یک با نه ولی است؛ »باشد تواندمی آنچه« و »هست آنچه« بین
 انداز چشـم یـک بنـابراین). است انتظار مورد 7طرح یک از آنچه مانند نه( کند واقعیت یک به تبدیل را

 بـالقوه افعال واسطه به که کندمی فراهم ذهنی چارچوب یک واقع در کرد، باید چه که کندنمی تشریح
  ).٢٠٠٩ هلم،( شوند می مردود یا پذیرفته افعال آن و شوند، ارزیابی ضمنی صورت به توانندمی

                                                           
1  . Crowbars   2. Transformational tensions  
3  . Visionary    4. Envisioning  
5  . Energizing   6. Enabling  
7  . Plan 
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  پژوهش شناسی روش. ٣

 نیـاز مـورد های داده شود، می محسوب کیفی ،روش به لحاظ و بنیادی هدف، حیث از پژوهش این
  :ندشد گردآوری شیوه سه از ریگی بهرها ب پژوهش این برای
 ؛کریم قرآن آیات ظاهر به استناد. ١
 ایـن در) داشـتند آیـات بـاطن تبیـین و تفسـیر بـه نیاز که آیاتی در( محور مفسر هرمنوتیک. ٢
 مراجعه شد؛ تسنیم و المیزان تفسیرهای به قسمت

 سوم مرحله( مصاحبه ساختار تشکیل و تبیین برای دوم و اول مرحله های داده از که است گفتنی
 .گردید استفاده) ها داده گردآوری
 در گیـری نمونه( کشور مختلف صنایع مدیران از نفر یازده شامل پژوهش خبرگان با مصاحبه. ٣
 .)گرفت صورت برفی گلوله تکنیک کمک با و هدفمند مرحله، این

 و ،دنگردید تحلیل مضمون، تحلیل روش استفاده با و شدند کدگذاری ها داده گردآوری، از پس
 ییـدأت منظور به گرفت، شکل تحلیلی و ترکیبی رویکرداز  استفاده با انداز، چشم شده بازنگری مدل
 سه گردید، درخواست همکار یک از و شد، گرفته بهره کدگذار دو توافق روش از ها کدگذاری روایی

 درصـد ۶۵ آزمون باز پایایی نهایی نتیجه و نماید، کدگذاری را تحقیق های مصاحبه بین از مصاحبه
  . شوند می محسوب پایا ها مصاحبه کدگذاری است، درصد ۶٠ از بیش چون و گردید ارزیابی
 از نفـر ٣٨ بـه دلفـی پرسشـنامه قالب در موردنظر الگوی نهایی، مدل روایی ارزیابی منظور به
 رانـد دو از پـس و کردنـد شرکت پژوهش راند دو در خبرگان از نفر ١۵ شد، عرضه موضوع خبرگان
 و ییـدأت الگـو کلیـت گرفـت، شـکل موضوع خبرگان از درصد ٨٠ از بیش اجماع و برگشت و رفت
 ضـروری اصـالحات و گرفت قرار توجه مورد که شد داده تشخیص اصالح نیازمند آن، از یاتیئجز

 ییدأتبه  موضوع خبرگان از برخی توسط توزیع، از پیش نیز، پرسشنامه) اعتبار( روایی. گردید اعمال
 پرسشـنامه پایـایی ییدأت برای دند،ش توزیع و طرح باز یاه الؤس قالب در هاپرسشنامه سپس ،رسید
 نـود از بـیش گردیـد، ارائـه خبرگـان از نفر سه به بار دو روز ١۵ زمانی بازه یک در پرسشنامه دلفی،
 تحلیـل و آوری جمـع بـرای شـده طـی فراینـد. بود پایدار دهندگان پاسخ عقاید و هاپاسخ از درصد
  . است شده داده نشان ١ شکل در ها داده
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  تحقیق های یافته به یابیدست و ها داده تحلیل و گردآوری روند: ١ شکل

 

   پژوهش های یافته. ۴

   قرآنی های یافته. ١−۴

  قرآنی های فرض پیش. ١−١−۴
 هـای  ریفتع ابتـدا بنابراین، .است توحیدی انداز چشم های ویژگی به یابی دست پی در حاضر مقاله
 سـپس شـوند، ردیـابی کـریم قـرآن در آن مشابه مفاهیم تا دش بررسی ادبیات در انداز چشم موجود

: قرآن کریمشناخت توحیدی و چارچوب بینشی:ادبیات پژوهش

:هافرض پیش
  است قرآن کریمهر واقعیت در عالم تأویلی از آیه یا آیاتی از. 
 زمان و مکان ویژگی عالم ماده است.  
 کتاب تعمیر  قرآن: (آخرت باطن دنیا است و اصالت با آخرت است

  ).مادیات نیست
  استوجود وابسته به حرکت. 
  طولی است قرآن کریمحرکت حقیقی در.  
 توان با وجود انسانی متناظر دانست وجود سازمانی را می.  
 انداز اکتشافی است  چشم(معناست  ت بدون واجد آن بیهر فضیل

  .)و وابسته به صاحب آن است

انداز چشم: ادبیات پژوهش

 :انداز کارکردهای چشم
 ،انگیزش 
 بخشی الهام  
 هدایت  

  :انداز های چشم  استعاره
 جذب موجود به سمت مطلوب: ربا آهن  
 دهی در امواج تغییر جهت: نما قطب  
 تجمیع نیروهای سازمان در یک نقطه و یک مسیر: اهرم  
 بستر همه افعال سازمان: بستر بنیادین  

به منظور شناسایی  قرآن کریمعرضه به 
 کنندهایی که این معانی را ارزانی می واژه

 منا، وجه، رجا، زینت، اسوه، اراده، فطرت، نور: هایی چونشناسایی واژه

ها  هارزیابی واژ
براساس 

 ها فرض پیش

  تسنیم و المیزانهای  بررسی تفسیر
انداز در  نظام مفهومی چشم: اولین یافته
  :های قرآنی پرتو استعاره

 وجه، اراده، رجا، نور

نفر از  ١١اکتشافی با  انجام مصاحبه
 :مدیران صنایع کشور

 ادامه تا اشباع نظری: تعداد مصاحبه ها
هدفمند و راهبردی با : انتخاب نمونه

  کمک تکنیک گلوله برفی

گیری از نتایج این مرحله برای بهره
 ها طراحی مصاحبه

: ١کد گذاری سطح 
 کدگذاری باز

 :٢کد گذاری سطح
 ظهور مفاهیم

  : ٣ری سطح کد گذا
 ظهور مقوله ها

ظهور مدل تحلیلی 
 انداز چشم

تدوین گویه های  
پرسشنامه دلفی بر اساس 
نتایج موجود و توزیع آن 

 در دو راند

بررسی پایایی ها پاالیش داده

 گیری بحث و نتیجه
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 انداز، چشـم بـرای موجـود هایاستعاره و انداز چشم از انتظار مورد هایویژگی و کارکردها براساس
 دلیل و أمنش اند، شده همراه کارکردها این با کریم قرآن در که مفاهیمی تا گردید؛ بررسی کریم قرآن
 کـریم قرآن در مفهومی هر اما ند؛دیگرد اقتباس کریم قرآن دیدگاه از آن کارکردهای و هااستعاره این
 گـردد، بررسـی کـریم قرآن خود بینشِی  چارچوب در و کریم قرآن نگاه و فلسفه براساس بایستمی
 بـه ورود بـرای هستند آسمانی کتاب این آیات به مستند که قرآنی های فرض پیش برخی منظور بدین

  :از عبارتند خالصه طور به موارد این رسد،می نظر به ضروری ،موضوع
 و زمـان محـدودیت قرآنـی بینش در رسد می نظر به و است، ماده عالم ویژگی مکان و زمان. ١
 ؛گذارند می جا به خود از آثاری ها زمان همه در و جا همه در شر و خیر و ندارد وجود مکان
 و اسـت قائـل انسـان بـرای نیـز بـاطنی و اخـروی حیات دنیایی حیات برافزون  کریم قرآن. ٢
 قـرآن بـه دنیـا خـواهش با توان نمی رو از این کند،می منظور آن به را انسان ابدی سعادت و اصالت
این  کریم قرآن اثرگذاری و تربیتی ابعاد درباره  خمینی امام داشت، کارآمدی توقع و کرد مراجعه
  :دکن میبیان  چنین

 کنـد،مـی تربیـت ابعـاد تمـام به را انسان. است چیز همه. نیست مادیات تعمیر کتاب قرآن«
 خمینـی، امـام. (دهدمی قرار معنویات تبع را مادیات و دارد، قبول معنویات پناه در را مادیات
  .»)٣۴ص ،٢ج ،١٣٨٧

 عمـودی و طـولی حرکـت ،کـریم قـرآن در حقیقـی حرکت و است حرکت به وابسته وجود. ٣
 از منظـور و افقـی؛ نـه اسـت؛ عمـودی سیری خدا، سوی به عبد کسلو و سیر حقیقت، در است،

 »برتـر مکانـت« به یعنی طبیعی؛ هندسه در نه است، الهی هندسه در عمودی اینجا، در »عمودی«
 حرکـت و بشـر حقیقـی سـیر درباره آملی جوادی الله آیت. رفتن »برتر مکان« به نه است، یافتن راه

  :نویسندمی گونه این مالصدرا منظر از حقیقی
 نباشـد، آن در حـق از نامی هیچ و باشد خلق در و خلق سوی به خلق از تنها سفرش، که کسی« 

 سـپهری، صـنعِت  سـایه در و بگذارد سرپشت را کیلومتر میلیاردها و بپیماید را طوالنی راه هرچند
 از هنـوز کنـد، سفر سّیار یا ثابت ستاره دورترین به زمین از بتواند فضایی علم و شناسیکیهان فنِّ 

 واقـف و راکد جامد، اند، کرده تبیین خوبیبه را آن و یافته را انسانی هویت که معرفت ارباب منظر
 محسـوب اسـفار مراحـل از یکـی هم را آن وگرنه است؛ نکرده حرکت اصالً  زیرا شود؛ می شمرده
 نـه کـه حـالی در برگشـته؛ یـا اند، سرگشـته یـا انکـار اهـل کـه اسـت آن کـار ایـن راز. داشتند می

  )١٠١ص ،٣ج الف، ،١٣٩٢ آملی، جوادی( »سلوک برگشتگی نه و است سفر سرگشتگی

 کـه سـازمانی یـا بشـر( وجـودی هر آفرینش هدف راستای و بشر حقیقی سیر که آنچه واقع در
 در نـور و هـدایت انداز، چشـم بنابراین است، طولی حرکت شودمی محسوب) هاانسان از متشکل
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 نگـرش یک ،کریم قرآن نگرش سکون، برای نه است شده تبیین حقیقی حرکت این برای کریم قرآن
طور  بـه کنـدمـی تبیـین که آنچه و است زندگی فلسفه کتاب قرآن است، حقیقت بر مبتنی و حقیقی
  ؛بود خواهد انسان واقعی سعادت مسیر در طبیعی
 دیـن در که گفت توانمی توضیح در دانست، متناظر انسانی وجود با توانمی را سازمانی وجود. ۴
 بـدون فـرد کـه اسـت نزدیـک هـم بـه قدر آن انسانی هایگروه و انسان معنایی های حوزه اسالم، مبین

 هریـک سیمای دارد وجود انسان از قرآن در که تصویری گرچه نیست؛ »مفید شناسایی قابل« اجتماع
 قـرآن آیـات در بسـیاری شواهد توان به می البته ،)٩١ص ،١٣۴٩ تبریزی، جعفری( سازدمی آشکار را

 و دانسـته اسـت صـحیح زیـادی حد تا را، سازمان برای انسان استعاره از استفاده که یافت دست کریم
   کــرد ســازی مفهوم) انســانی وجــود( معنــایی  حــوزه بــا را ســازمان غالــب وجــه و ســازمانی وجــود

 وجـود و شخصـیت یک برای کریم قرآن در که را فضایلی و معانی توانمی بنابراین، .)١٣٨٧ رودی،(
. کـرد لحـاظ نیـز سازمان برای است شده تعریف کامل انسان سوی به تعالی و رشد در جهت انسانی
 جهـان همـان باشـد، شـده طراحی فرد یک رشد برای دار هدف جهان اگر الهی أحسن نظام در چراکه
 باشد؛ دربر داشته نیز را انسانی گروه تعالی بایستمی تناقضی ترین کوچک بدون دار هدف
 معنـای به فضیلت یک یعنی شوندمی وصف آن صاحب با فضایل از بسیاری کریم قرآن در. ۵
 به را استدالل همین توانمی رو این از است، ثرؤغیرم و معنا بی آن صاحب بدون و صرف مفهوم یک

 اسـت؛ ثرؤغیرمـ و معنـا بـی ،آن صـاحب بـدون انداز چشـم یعنـی داد، تعمـیم انداز چشـم مفهوم
 انداز چشـم رو ایـن از اسـت، آن بـه وابسـته و نیست انداز چشم صاحب از مستقل ثرؤم انداز چشم

 بیـان بـه ،شود اکتشاف است سازمان رهبر فرد بهترین که آن صاحب درون از باید و است اکتشافی
  .است موحد سازمان یا و موحد انسان انداز چشم توحیدی، انداز چشم دیگر،
  

   قرآنی های استعاره. ٢−١−۴
 دربـاره موجـود تعـاریف و مفـاهیم عرضـه بـا کـریم قـرآن بـار یـک ،کردیم بیان نیز پیشتر چنانچه
 کارکردهـا، ۀعرض با بار یک و گرفت قرار بررسی مورد انتها تا ابتدا از شریف کتاب این به انداز چشم
 و مفهومی نئقرا تا شد، مطالعه آسمانی کتاب این ،کریم قرآن به انداز چشم های استعاره و ها ویژگی

 کـه هـایی واژه د،نشـو شناسـایی ،کننـدمـی ارزانی قرآن در را کارکردها این معنایی بار که مضامینی
... و وجه اسوه، فطرت، زینت، منا، اراده، نور، رجا، مانند شدند، شناسایی ،داشتند معنایی نزدیکی
 چهار پژوهش، ادبیات در انداز چشم های استعاره و کارکردها و قرآنی های فرض پیش به توجه با ولی
 اسـت شـده داده نشـان نیز ١ شکل در چنانچه. گرفتند قرار بررسی مورد نور و اراده رجا، وجه، واژه
 هـا، اسـتعاره بـا تطبیق به توجه با تنها و قرآنی های فرض پیش گرفتن نظر در بدون اول گام در ها واژه
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 بـا ادامه در اما ؛شدند انتخاب سازمان و مدیریت ادبیات در سازمان انداز چشم تعریف و کارکردها
 پـاالیش −گردیـد تبیین تفسیر به رجوع با که− لغات تفسیر و معانی و قرآنی های فرض پیش به توجه
  :دست آمد ذیل به یانتخاب واژه چهار در نهایت و ندشد

  
  نور) الف

 دیگـر، سـوی از انداز چشـم هـدایتگری ماهیـت و سـو، یک از هدایت و" نور" معنایی بودن نزدیک
 روشـن ،کـریم قـرآن در انداز چشم مفهومی نظام ارکان از یکی عنوان به را واژه این بررسی ضرورت

  : دارد ضرورت نور واژه درباره نکات از برخی بیان رو این از. سازدمی
 ای پراکنـده روشـنایی نور،: است گفته خود مفردات در اصفهانی راغب نور، لغوی معنای درباره. ١
 ُاخروی؛ و دنیوی: است کرده تقسیم قسم دو به را نور وی 1کند می کمک دیدن به که است
ه کامل بتوانـد یگونه که با تزک ساختن او بدان یرون بردن انسان از ظلمات و نورانیب یعنیت یهدا. ٢
اسـت  ینور یخداوند اهدا یتند؛ در واقع هدایبرد، بهشت و جهّنم را بب یا به سر میکه در دن یدرحال

 ؛)١٨٤، د، ص١٣٩٢ ی،آمل یجواد( سازد،یرا قابل مشاهده م یو زندگ یادن یقتکه ملکوت و حق
که واژه ظلمت همواره به  یبه صورت جمع به کار نرفته است، در حال میقرآن کرواژه نور در . ٣

در سـت، ین یکـیش از یت، بـیباشد که راه هـدا ینراز آن در ا یدشا: کار رفته است صورت جمع به
 یتدارد که انحصار هدا آناز  یتامر حکا ینا. فراوان است یضاللت و گمراه یها راههیکه ب یحال

  ؛ندارد وجود هدایت برای بیشتر رنو یکو  یتراه هدا یکدر دستان خداست و 
 کسی اگر یعنی. است الله وجه ارادۀ یگرد یانخدا و به ب یطلب رضا ،خداوند یتبروز هدا شرط. ۴
کند و او را  یم یاریسبحان با کتاب و نورش او را به مقصود و مطلوبش  خدای کرد، طلب را حق رضای

 ؛)٢٢٩، د، ص١٣٩٢ ی،آمل یجواد. (دهد ین گذرگاه پرخطر عبور میبا کمال سهولت از ا
 بـه اسـت، شـدن گونـهو خدا خـدا سوی به که گویدمی سخن صعودی حرکت یک از قرآن. ۵
ىل« نور ورای نوری از متشکل مسیر این دیگر تعبیر  یرمسـ یـناسـت کـه در ا یگـرید 2»نُـورٍ   نُورٌ عَ

اسـت و  یقـیحق یرسـ یرمسـ یـنو ا ینـدآ یلنا االنوار نور مقصد به تا یابندیم یصعود ظهور و تجل
 ؛آن است خداوند متعال است یبه سو یکه وجه قلب انسان و هر وجود کامل یقیحق انداز چشم
گـران نـه تنهـا بـا علـم یشدن اوست تا بتوانـد آنچـه را د یانسان، نوراننش یآفر ییهدف نها. ۶
اگـر انسـان بـه کمـال . ندیفهمند، با چشم دل بب یهم نم یحصول کنند، بلکه با ادرایب ینم یشهود
وم خواهد بود و همچـون نـور یق یح یُپربرکت برا یا هیمتأّله شود، سا یابد و حیخود دست  یینها

                                                           
 .»نور« اإلبصار، علی یعین الذی المنتشر ، الضوء٨٢٧، صمفرداتاصفهانی،  .١
 .35 نور،. ٢
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نش، یع از مبـدأ و معـاِد آفـریبد یا د و جلوهیجد یضیهور گشته و هر لحظه فن، نوظیها و زم آسمان
 یتازه، کمـال یروست که هر لحظه در وجود خود، هنر نیا ن ارائه خواهد کرد؛ ازیرب العالم یعنی

 یو روشـن یز نـور مطلـق هسـتیـنوظهـور ن یهـا ییباین همه زیل ایابد و دلی ید میجد ینو و نشاط
  ش سـاخته اسـت یرا ظـّل نـور خـو ین اسـت کـه آدمـیه آفـریسـا یخـدا یعنین، یها و زم آسمان

 ؛)۶٩، صب، ١٣٩٢ ی،آمل یجواد(
شـدن،  ینـوران یگـرد سـویبه مثابه نور اسـت، و از  یتگریهدا یثاز ح انداز چشم بنابراین. ٧
 یعنـی. باشـدیمـ یزن یتگرهدف است هدا ینکها یناست، هر مرتبه از نور در ع یسازمان انداز چشم
 .رسند میهدف و سازمان به اتحاد  یر،مس

 طـور بـه یسازمان انداز چشمتوجه به موضوع  بارا  یمقرآن کرواژه نور در  یبررس یجنتا ٢ جدول
  .دهدمی نشان خالصه

 
 سازمان انداز چشم با آن ارتباط و" نور" واژه درباره کلیدی نکات چکیده :٢ جدول

 تعریف مختصر انواع نور
کارکردهای  ها ویژگی)در سازمان(

 متناظر
نتایج برای سازمانی که رو به سوی 

 الله داردوجه
 نور االنوار

ماهیت 
انداز  چشم

 سازمان

تنها یک راه (همیشه مفرد 
  )هدایت وجود دارد

فقط و فقط نور را خدا قرار 
 دهد و جعل خداستمی

  سالمت سازمان  هدایت
 )های سالمت هدایت به راه(

 نور اخروی
نور دنیوی معقول
نور دنیوی محسوس

 
   اراده) ب

 غـایی هـدف تبیـین بـرای قـرآندر  که هاییواژه از یکی که دهدمی نشان ،کریم قرآن آیات مطالعه
 بیـان افـراد از گـروه هـر هایخواسته و رفتارها همه بستر عنوان به را آن قرآن و است مطرح هاانسان
 بـه توانـد مـی بسـتر ایـن اوسـت، اعمـال و رفتارهـا همه بستر که اوست اصلی اراده همان کند،می

 ترین مهم از یکی اساس این بر باشد، متمایل خدا وجه به مرتبه برترین در یا و دنیا آخرت، خواهش
 بسـتر مثابـه بـه انداز چشـم اسـتعاره بـا متناظر تواندمی که قرآن در انداز چشم مفهومی نظام اجزای
 انداز چشـم بـا آن ارتباط و اراده واژه درباره کلیدی نکات ٣ جدول در. است اراده واژه باشد، بنیادی
 ها انسان ۀاراد نوع سه بر کریم قرآنشود،  مالحظه می جدول این در چنانچه. است شده داده نمایش

 به رجوع با. اند شده توصیف »خدا وجه اراده« با آسمانی کتاب این در حقیقی موحدان و دارد کیدأت
 همـراه بشـر های خواسته غایت با کریم قرآن در اراده واژه ،کریم قرآن آیات های مونمض و ها سیرتف

 هـای انگیـزه کـه گرفـت نظر در انسانی افعال همه بنیادین بستر را اراده توان می بنابراین است، شده
  .است متبلور آن در انسان آشکار و پنهان
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 سازمان انداز چشم با آن ارتباط و" اراده" واژه درباره کلیدی نکات چکیده :٣ جدول

 تعریف مختصر انواع اراده
)در سازمان(

کارکردهای
 الله دارد نتایج برای سازمانی که اراده وجهمتناظر

زمینه و بستر بنیادین ارادۀ دنیا
  انداز سازمان چشم

 )قدرت هدف(
  الله است و اراده  الزمه توحیدی شدن سازمان، اراده وجه انگیزش

 ارادۀ آخرت .وجه خدا در اوج توحید است
 ارادۀ وجه خدا

  
   وجه) ج

 و) صـفت−وجیـه( ،)فعـل−وجـه( ،)اسـم−وجـه( یهـا واژه قالب در کریم قرآن در) ه ج و( ریشه
 دو در است رفته کار به اسم قالب در که هایی رتعبا در" وجه" است، شده برده کار به) اسم−ِوجهه(

 از یکـی یـا کـه( انسـان یـک بـه یا و) الله وجه( است شده داده نسبت خدا به یا ،کاربری دارد معنا
 اسـت عبارت هرچیزوجه " ،)است رفته کار به انسان یک برای عام صورت به یا و است پیامبران

 خـدا وجـه از مـراد اما). ۵٩٩ص ،٢، ج١٣٦٣ یی،طباطبا( اوست روی هروب که سمتی و جهت از
 بـا و هسـت چیـز همـه در و بـوده چیـز همـه بـا کـه اوسـت فراگیـر و گسـترده مطلق، فیض همان

 محمـول( خداسـت وجـه چیـز همـه که معنا بدین دارد؛ رقیقت و حقیقت حمل خود های مصداق
   .نیست خدا وجه کی هیچ و) حقیقت خود نه است، حقیقت رقیقِت 

 را چیـز هـیچ رنـگ خـدا وجـه کـه اسـت چنان اشیا با خدا وجه اّتحاد ؛)صناعی شایع حمل(
 چیـز همـه که رو این از شود؛ نمی بار آن بر نیز شیئی هیچ حکم و دارد برنمی را چیزی نام و گیرد نمی
 ).٢۵۵ص ،۶ج ،١٣٩٢ آملی، جوادی( نیست کهال الله وجه اّما است رفتنی بین از و کهال

 است انداز چشم با متناسب مسیر و جهت دهنده نشان موقعیت هر در انداز چشم چون بنابراین
 و ویژگـی. کنـد مـی القـا را شـرایط آن بـا مواجهـه معنای سازمان به گیری تصمیم موقعیت هر در و

 بـرای قـرآن کـه را ای یگانه جهت و کرد مقایسه توان می واژه این با را انداز چشم نمایی قطب استعاره
  . دریافت را کند می معرفی آرمان
 تفسـیرهای از اسـتمداد با و کریم قرآن از اقتباس با نکاتی مقاله، این با متناسب وجه درباره اما
  .تسا هدهاشم لباق ۴ جدول در خالصه طور به که دنا هدش تبیین تسنیم و المیزان
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  سازمان انداز چشم با آن ارتباط و کریم قرآن در" وجه" واژه بررسی نتایج خالصه :۴ جدول

انواع 
 وجه

 تعریف
متناظر با توجه به
 مفهوم سازمانی

برخی از مشتقات و واژه
وجه و تعابیر همراه آن 

قرآن کریمدر

 تعریف مختصر
)در سازمان( های  استعاره ها ویژگی 

 متناظر
کارکردهای 
 متناظر

نتایج برای سازمانی 
که رو به سوی 

 الله دارد وجه

وجه 
 انسان

نمود 
انداز  چشم

 سازمان

  اسالم وجه
  )/الله به سوی وجه(

  / اقامه وجه
 )فعل(ه وج

گیری سازمان درجهت
ها به  همه امور و تصمیم

آنچه سازمان از / سوی خدا
گذارد خود به نمایش می

مند سازمان به وجوه مرتبه(
/شود سوی خدا اقامه می  

گیری و توجه سازمانجهت

 
نما و  قطب
 بخشی الهام ربا آهن

  سازمان باقی 
  شود می) الله بقیة(

  شود سازمان مبارک می
 شود  سازمان وجیه می

وجه 
 خدا

فیض جاری 
خدا در همه 
 چیز و همه جا

فیض جاری خدا در  الله وجه
 همه چیز و همه جا

  بقا
جهت و  بی

 فراگیر

  
  رجا) د

 حالـت رجا است، بخش شادی امری تحقق معنای به لغت در و است امید معنای به اصطالحاً  رجا
   کنـدمـی آمـاده آن گـرفتن بـرای را خـود انسـان کـه اسـت خیـری حصـول داشـت چشـم و تمایل

 باور معنای به باشد، داشته هدف به اشاره آنکه از بیش امید ).٣۴، ص١١ج، ١٣٩٢ ی،آمل یجواد(
  ).روش قدرت( است هدف به رسیدن روش و راه به قدرتمند
 مقصـد سـوی بـه حرکت مسیر و مقصد درستی به امید و باور یک توانمی را رجا اساس این بر
 اثـر و شودمی محسوب حرکت الزمه که است شیرین حس یک امید این دانست، آن به وصال برای
 آملـی، جـوادی( گرایـدمـی آن بـه اسـت امیدوار چیزی به هرکس یعنی است، گرایش و طلب رجا

 ارزش او کارهـای آن سـبب به و است انسان کمالی اوصاف جزو تعبیری به) ۴٢ص ،١١ج ،١٣٩٢
 طور به انداز چشم با آن ارتباط و رجا درباره کریم قرآن به مراجعه در نکاتی اما ؛کنندمی پیدا اخالقی
  .است شده داده نمایش ۵ جدول در خالصه

  
 سازمان انداز چشم با آن ارتباط و" رجا" واژه بررسی کلیدی نکات چکیده :۵ جدول

 تعریف مختصر انواع رجا
کارکردهای  ها ویژگی)در سازمان(

 متناظر
نتایج برای سازمانی که به خداوند 

 و آخرت آباد امید و باور دارد
 )قدرت روش( رجا به آخرت

باور و اطمینان از 
درستی مقصد و مسیر 

)اندازمحتوای چشم(

محصول اعتقاد
  است،

دارای مراتب و 
درجات است

 انگیزش
  تجارت پایدار سازمان
  سعادت سازمانی

 شدن سازمان الگو

رجا به رحمت خدا

 رجا به دیدار خدا
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   تجربی رویکرد های یافته. ٢−۴

 گیری شـکل در مـؤثر عوامـل شناسـایی تهـج رد و پـژوهش تکمیل منظور به کردیم بیان چنانچه
 از پـس و شدند کدگذاری ها مصاحبه گرفت، صورت مصاحبه مختلف صنایع مدیران با انداز چشم
 قـرار بـازبینی مـورد و شدند عرضه پژوهش خبرگان به دلفی پرسشنامه قالب در نهایی نتایج تحلیل
 تعریـف انداز، چشم گیری شکل در شده شناسایی های مقوله از برخی مقاله از بخش این در .گرفت

  . باشند راهگشا مقاله نهایی نتایج توصیف در تا شوند،می تشریح و
ـــناختی چـــارچوب ـــناختی چـــارچوب :ش ـــر ش ـــه رهب ـــوان ب ـــک عن ـــل ی ـــم عام    و مه

 ذکـر ادبیـات در آن از مختلفـی های نام با که است، شده شناخته مدیر های گیری تصمیم در اثرگذار
   اطالعـات حجـم هـاچـارچوب ایـن ،...و ذهنـی شـماهای شـناختی، هـاینقشـه مثـل ،شودمی

 دفـع و اطالعات از برخی جذب کار این کنند، می تصفیه ،است مواجه آنها با مدیر که را ایگسترده
   را خـود اطالعـات تـا کننـدمـی کمـک فـرد یـک بـه و دهند، می انجام اطالعات دیگر های بخش

 یـا نظـام توسـط ورودی اطالعـات تصـفیه از نظـم، ایـن دهـد، شـکل منسجم و منظم و یکپارچه
 و توجـه نقـاط در و گیـرد،مـی شکل اوست منسجم باورهای نظام همان که فرد شناختی چارچوب

 و رهبـران برای سازمانی دهی جهت مبنای و گذاردمی مستقیم اثر هاپدیده از مدیران تفسیر و تعابیر
 یک مانند ساختارها این. شودمی سازمان اساسی هایاستراتژی حتی و غالب منطق یک گیری شکل
 تعبیـر در فقط شناختی ساختارهای اهمیت کنند،می متمرکز و فیلتر را اطالعات و کنندمی عمل لنز
   زمـانی ویژگـی ایـن اهمیـت بلکـه نیسـت، مـدیر در حـس یک ایجاد و محیط اطالعات تفسیر و

   کنـد،مـی عمـل اعضـا سـایر بـرای احسـاس خـالق یـک عنـوان به سازمان رهبر که شودمی بارزتر
 بـر آنهـا براسـاس اقـدام و آن تفسـیر و تعبیـر محیطـی، اطالعـات اسـکن طریـق از ساختارها این

 اصـلی کـارکرد دو بنـابراین گذارنـد،مـی اثـر سـازمان و مـدیر هـای نگـرش و ها ارزش ها، تصمیم
   آن، اصـلی هـایویژگـی و آنهاسـت مندسـازی نظـام و اطالعـات پـاالیش شـناختی، ساختارهای

   ذهنـی هـای گـزاره یـک تنهـا تواننـدمـی باورها این است، باورها از نظامی بر مبتنی پویایی قابلیت
 ایـن از. باشـند کـرده نفـوذ سـازمان حتی یا و رهبر جان عمق در که باشند قلبی عمیق باورهای یا و

 سـازمان رهبر شخصی های یقهسل و قلبی باورهای از ثرأمت که شناختی ساختارهای از بخشی میان،
   کنـد،مـی حـس را آنها اند، شده تصویر او ذهن در که است هایی آل ایده و الگو های سازمان است،

   دنیـای در را خـود هـای آل ایـده از برخـی حقیقـی تجسـم خواهـد مـی و دارد رغبـت آنها سوی به
  .کند مشاهده واقع

 ایـن زیربنـای کـه شـناختی، سـاختارهای بخـش تـرین مهـم توحیـدی ادبیات در اینها کنار در
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 و دیگـر باورهـای و عقاید تمام بستر خدا به نگرش و خدا است، خدا شود، می محسوب ساختارها
  1.شود می سازمان و مدیر اندیشه های گیری جهت

 شـد، شناسـایی رهبـران انداز چشم بر ثرؤم غیرمستقیم طور به که متغیرهایی از یکی :فراباورها
 هـر کـه، است این منظور واقع در باورهایش، نظام ۀدربار او باورهای یعنی هستند، رهبر فراباورهای

 فـرد هـر توسط خاصی روش راه و سبک به و گرفته، شکل ایویژه بستر در باوری هر یا معنوی باور
 فـرد بـرای کـه اسـت چیـزی آن و هـاانگیـزه احساسات، از متشکل بستر این شود،می گرفته کار به

 فرد باورهای و دهند،می شکل را باورها بستر ها انگیزه و احساسات این آفریند،می شخصی رضایت
 دارد راسخ اعتقاد خود باورهای نظام به که فردی ،برای مثال شوند، می موجب را باورهایش به نسبت
 احساسـاتش همـه و شـودمـی راضـی خـود از گونهاین شوند،می تقویت راستا این در هایشانگیزه

 کـه کنـدمـی احساس و است مردد باورهایش نظام به نسبت که کسی با کنند،می تأیید را باورهایش
 تـرین مهم از یکی دلیل همین به است، متفاوت هستند نامحدود جهان از محدودی درک باورهایش
 فراباورها واژه هستند، فرد فراباورهای است توحیدی باورهای با مستقیم ارتباط در که یعلّ  متغیرهای

 تفسیر را باور یک ماندگاری و گیری شکل چگونگی بلکه ،نیست باورها درباره تنهایی به حقیقت در
 در امـا ؛دارد وجـود شـناختی توسـعه و فراباورهـا ۀمقول دو بین زیادی معنایی نزدیکی البته. کندمی

 و شـوند،مـی شـخص روح و ذهن در مستقر و گیرندمی شکل باورها توسعه از پس فراباورها واقع،
  . است همین اینجا در مقوله دو این تفاوت
  

  بحث. ٣−۴

 کـه گفـت تـوان می آمد، دست به تحقیق این تجربی و قرآنی های یافته تحلیل که مواردی به توجه با
 بیـان) ٢٠١٠( 2هـج تیبـور آنچـه ماننـد و اسـت، مند مرتبه بعد هر در تحلیلی، منظر از انداز چشم
) ١٣٨۶( جعفردوسـت ادعـای پـژوهش این در گیرد، می شکل رفتار و ذهن قلب، بستر در کند می
 در چنانچـه و بنـدد، نقـش سـازمان افـراد قلـب در ذهـن بر عالوه باید انداز چشم که شود می ییدأت

 رفتـار در سـازمان واقعـی انداز چشـم که کرد می کیدأت ایشان ،)٢٠١٣( 3پوراس با شخصی مکاتبه
 شـکل افـراد قلـب در) ها ارزش و ها انگیزه احساسات،( فراباورها. یابد می ظهور سازمان بلندمدت

 افـراد قلبـی فراباورهای از ثرأمت که شناختی ساختارهای یابد،می نمود سازمان فرهنگ در و گیردمی
                                                           

 نفـی مرسـوم شـکل به را الگوبرداری اساساً  دیگر نگرشی تبیین با خود، مصاحبه در) الکترونیک همگام عامل مدیر( اسعدی .١
 دوسـت کـه اینسـت مـن های دیـدگاه از یکی آید میاز کارهاشون خوشم  یلیو از خ بینم میرا  ها سازمان از خیلی«: کند می
 .»ندارد پیگیری ارزش که کند می یجادا هایی و انگیزه کند، می یجادکاذب ا یلم ینهاچون ا نباشم، کسی شبیه دارم

2. Tibor Héjj   3. Porras  
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 1پـوراس و کـالینز تعبیـر بـه و موریـتأم و رسـالت در و گیرنـدمـی شکل سازمان ذهن در هستند
 افراد رفتار و بیان در آرمانی سازمان از شفاف تصویر. یابند می نمود سازمان بلند هدف در) ١٩٩۵(

  .تبلور یافته است استراتژیک مقاصد و اساسی اهداف در و گیردمی شکل سازمان
 در را هـا خواسـتنی ایـن اوج سازمان اعضای ۀقاطب یعنی است، سازمان قلب انداز چشم کانون

 اگـر مثـال، عنـوان بـه دهـد،می ارائه افراد قلبی هایخواسته از را تصویر بهترین رهبر بینند،می رهبر
 هاسـت،هنـدی قلـب مشـترک هـایخواسـته از ترجمـه بهتـرین شـود مـی هندوستان رهبر گاندی
  ... .و سامری ،خمینی امام طور همین

. غربی نه و است شرقی نه دارد، واحد جهت است، انداز چشم کانون و نور اجتماع محل قلب،
 قلبـی هـایخواسـته بـروز بهتـرین شـاید و اسـت سـازمان اعضـای های دل نماینده سازمان، رهبر

 بیرونـی تصـویر بهتـرین شـاید و شوندمی مجتمع خود هایخواستنی حول سازمان افراد آنهاست،
 سـیاق. کنـد می تصویر را آنها هایخواسته شکل بهترین به یا و رهبر سازمان است آنها هایخواسته
 کند،می تصویر آنها صاحب با را فضایل وفضایل چنین است که مفاهیم  مطالب بیان در کریم قرآن
  .معناست بی آن صاحب بدون مفهوم، که دارد نشان این از شاید و

 گیـری شکل بستر که سازمان اراده مانند سازمان، انداز چشم قرآنی هایاستعاره پژوهش این در
 انداز چشـم نمـود کـه سـازمان وجـه و است انداز چشم محتوای که سازمان امید است، انداز چشم
 و ترکیبـی منظـر دو از تـوان مـی پـژوهش ایـن نتایج از یکی عنوان به بنابراین. شدند شناسایی است

 است، شده داده نمایش) ٢( شکل در ترکیب و تحلیل این نمود، بررسی را انداز چشم مقوله تحلیلی
 محتـوا نهایـت در و بسـتر یـا زمینـه بیرونی، جلوه یا نمود بعد سه در انداز، چشم تحلیلی، منظر از

  . دبای یم تبیین قرآنی های استعاره پرتو در ترکیبی منظر از و شود، می تحلیل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1. Porras and Collins 
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تحلیلی منظر از سازمانی انداز چشم :٢ شکل
1

  

  
  گیری نتیجه. ٣

 شـامل کـه اسـت انداز چشـم الیـه ترین بیرونی شود، می شناخته سازمان انداز چشم از آنچه. ١
 شـود، مـی مشـاهده سـازمان رفتـار در آنچـه و سـازمان آینـده از مطلـوب تصویر اساسی، اهداف

 الیـه ایـن در آنچه در ابتدا که شود می دریافت چنین تحقیق نتایج از که است این نکته اما ؛باشد می
 رویاگونـه تعریـف دیگـر اینکـه، اسـت، پیشـین هـای الیه از ظهوری تنها دارد وجود انداز چشم از

 رنـگ چـون رسـد، نمـی نظر به صحیح دینی متن براساس زمانی، دورنمای یک عنوان به انداز چشم
 اسـت، حکیمانه آرمانی شهود یک است، آینده از مطلوب تصویر آنچه بلکه یابد، می دنیایی آرزوی

 وجـه اراده کند،می انگیزش ایجاد آنچه نیست، سازمان دغدغه آن به وصول عدم یا آن به وصول که
 هـدفی توانـد مـی خـود هـدف، سوی به حرکت مسیر و است، حال زمان در خداوند به امید و خدا

  ؛باشد متعالی
                                                           

  .35 نور،. ١

  ها و  قابلیت             
  های  توانمندی      
  سازمان و      

  های  مهارت
فرهنگ  افراد   

 سازمان

  فراباورها
 ها احساسات و انگیزه

 قلب

 ذهن

 ساختارهای شناختی
 نظام باورها

  مأموریت و
 رسالت

  اهداف
 اساسی

 رفتار

تصویر شفاف از 
 سازمان آرمانی

 )مبنای رجای سازمان(انداز  محتوای چشم

  زمینه        
  انداز چشم   

 )اراده سازمان(

  نمود
  انداز چشم   

 )وجه سازمان(            

 الیه یصمد الکلم الّطیب والعمل الصالح یرفعه

 ـ الله نور السماوات واالرض وجه الله

 فراباورها

 باورها

باحٌ صْ كاةٍ فيها مِ شْ مِ هِ كَ ثَلُ نُورِ ١مَ
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 بـا مصـاحبه و هـاسـازمان از بسیاری تاریخ بررسی دینی، متون مطالعه از پژوهش، این در. ٢
 چیـره متفـاوتی احساسات زمانی، مختلف هایبرهه در هاسازمان اغلب در که شد دریافت مدیران
 معنویـت سنجه با اگر خود، عمر از قسمتی در و اندداشته متفاوتی اندازهای چشم حتی است، بوده
 سـودآوری آنهـا اهداف که هاییسازمان و اند،بوده موحدتر و ترمعنوی شدند،می ارزیابی توحید و

 انـد،داشـته تـرمعنوی رفتارهای توان غالباً  المنفعه، عام و عمومی مراکز از برخی مانند است، نبوده
 خـورد؛مـی چشـم بـه تـاریخ طول در نیز کشورها مانند ها سازمان از تر بزرگ جوامع در مسئله این

 زمـانی هـای محـدوده در ها سازمان انسانی، جوامع و انسان دگرگونی ویژگی این موجب به بنابراین
 خـود زمـان در رهبـران و هسـتند خـود تـاریخ و زمـان به متعلق اندازها چشم هستند، بررسی قابل

 پیـروان محصول هستند، تاریخ محصول استراتژیک رهبران« مینتزبرگ تعبیر به و شوند،می تعریف
  ؛)١٩٨٩ مینتزبرگ، و وستلی(» معنادارند خود زمان در و هستند خود های فرصت و خود
 ولـی ؛نـدارد وجود کلمه تمام معنای به توحیدی سازمان هک شد دریافت حاضر پژوهش در. ٣
 و باشـند توحیدی عمیق هایبینش صاحب سازمان، کارکنان و سازمانی، افراد سازمان، رهبر هرچه
 سـازمان، خـدمات و محصـوالت باشند، داشته موحدانه رفتار و خدا وحدت بر مبتنی هایتصمیم
 اجـرای و حفـظ صـرفاً  معنـای بـه مسـئله ایـن البته بود، خواهند ترنقص بی و تر برجسته تر، متعالی
 عـامالن انگشتان بند تا فکر اوج از که است توحیدی بلکه نیست، سازمان در دینی ظاهری مناسک
 و معنویـت سوی به سازمان خودخواهی و گرایی عینیت گرایی، مادی از حرکت و باشد، شده جاری

 ؛است سازمانی دیگرخواهی
 صرفاً  را انداز چشم توان نمی یعنی نشد، شناسایی انداز چشم برای واحدی ماهیت پژوهش این در. ۴
 آنچـه مشـابه بنـابراین دانسـت، فلسفه یک یا و باور یک تصویر، یک فرایند، یک شناختی، ساختار یک

 محتوا یک باشد، فرایند یک باشد، سبک یک تواندمی انداز چشم گویند،می) ١٩٨٩( مینتزبرگ و وستلی
 باشد، متمرکز سازمان یفرایندها و بازار خدمت، محصول، محور بر تواندمی و باشد، زمینه یک یا باشد
 باشد؛ فردی بین یا و درونی تعامل یک از آمده حاصل تواندمی انداز چشم پردازش فرایند
گاهانه فرایندهای. ۵  ارتبـاط اسـالمی علوم در حکمت مفهوم و معنوی باورهای سازمان، در ناآ

 در دیـن و معنویـت آثـار از یکـی دارد، عـالم در ثـابتی قوانین خداوند دارند، یکدیگر با تنگاتنگی
گاهانه، فرایندهای در ثیرأت سازمان،  بیرونـی تهدیـدهای و هـا فرصـت و سازمان اختیار از خارج ناآ
 جـای به طبیعت، با سازمان افزایی هم ظهور به منجر سازمان حکیمانه رفتار واقع در است، سازمان
 ارتبـاطی اسـالمی مضـامین در برکـت واژه شـد، خواهـد آن تسـخیر یا طبیعت بر تصرف و تسلط

 از فــارغ هــا ســازمان عملکــرد پایــدار آثــار. دارد حکیمانــه شــناخت از ناشــی رفتــار بــا تنگاتنــگ
  ؛است توحیدی رفتار و ها بینش از آنها ۀبهر به وابسته مکان، و زمان های محدودیت
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 غالبـاً  هـا سـازمان در انداز چشم سند که گردد می ییدأت) ٢٠٠٩( هلم ادعای پژوهش این در. ۶
 چراکـه اسـت، شـده مبدل ها سازمان بدیهی تمایالت به و دارد کاربرد تشریفاتی بیانیه یک عنوان به

 بـاالتر دسـتمزد و حقـوق بـا ای حرفـه خـواهیم، می تررقابتی شرکتی خواهیم،می بهتر جهانی همه
 و خود جامعه خود، برای همه آنچه از فراتر باید هاسازمان در اندازها چشم بنابراین... و خواهیم می
 مهـم و بنیادین تفاوتی چراکه. باشد ،اندداده پرورش خود، هایذهن در بشریت برای کلی طور به یا

 ذهـن در را چیزهـایی داشـتن یـایؤر یـاپردازان،ؤر دارد؛ وجـود یـاؤر یـک و انداز چشم یک میان
 خود که پرورانندمی ذهن در را چیزهایی نگرش، و بینش اربابان اما ؛هستند متفاوت که پرورانند می
 و بگیـرد اوج شـده داده تـرجیح آینـده یک خلق از فراتر باید انداز چشم هر بنابراین. دهندمی تغییر
  ؛بگیرد شکل است تمایل مورد که آینده از منطقی ساختار از فراتر

 حتـی برجسـته مدیران که بود این خوردمی چشم به تحقیق طول در که بارزی موارد از یکی. 7
 وکالـت و دانسـتند،مـی عجین توکل مقوله با را خدا وجود وحدت به اعتقاد مذهبی، هایگرایش با

 در کـه ای گونـه به مدیران میان در آخرت اصالت به اعتقاد یعنی. کردندمی تفسیر دنیا در را خداوند
 این به البته دارد، وجود ندرت به کنند تبیین آن برای مشخصی مصادیق و باشد بارز آنها بیان و رفتار
 رشد سازمانی هایاراده سازمانی تعالی در که است این تحقیق نتایج از یکی داشت توجه باید نکته
  ؛رسندمی خداخواهی و خواهی آخرت به دنیاخواهی ۀاراد رهگذر از و یابندمی

 بایـد سـازمان در معنویت های سیاست و هافعالیت کند،می بیان) ٢٠١٠( تیبورهج چنانچه. ٨
 صـحبت آزادانـه تـا باشـند قـادر باید کارکنان گیرد، صورت افراد تنوع به احترام و گشودگی با همراه
   ؛شوند بیان ترس بدون معنویت و ها ارزش و کنند بیان را خود درونی احساسات و کنند،
 سـازمان، فرهنگ دیگر بیان به است، سازمان فرهنگ ساختن انداز، چشم آثار ترین مهم از یکی. ٩

 فرهنگـی های پیشینه از متأثر خود خودی به انداز چشم هرچند است، انداز چشم نمودهای ترین مهم از
 امـا است؛ رهبر، پیشرفت و رشد های محیط و خانوادگی ملی، فرهنگ از اعم سازمان، اعضای و رهبر
 در نیـز) ٢٠٠۵( اسـتین ون. اسـت سازمان فرهنگ گیری شکل در اثرگذار متغیرهای ترین مهم از یکی
 سـازمان فرهنگ ساختن در بسزایی نقش رهبران انداز چشم طریق از که کندمی بیان خود تحقیق نتیجه
 داشـته خـود شـرکت عملکرد و شرکت رفتار در مهمی غیرمستقیم اثر تواندمی مدیر طریق این از. دارد
 نادیده را معنویت که سازمانی های مدل و ها نظریه کندمی بیان) ١٣٨۶( جعفردوست چنانچه و. باشد
 خـود کـه نماید ایجاد معنوی بیان برای فضایی در باید سازمانی فرهنگ ماند، خواهند ناقص گیرند می

 کیفیـت بهتر، کار محیط نظیر مزایایی به منجر و باشد داشته دنبال به را اشکال از بسیاری است ممکن
  . شود تر راضی کار نیروی خدمات و محصوالت باالتر
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