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 چکیده

مدیریت، امروز کلیدي ترین مبحث پیشرفت هر جامعه اي است  و رسیدن به دولت اسالمی، جامعه 
برگرفته از اصول مدیریت قرآنی اسالمی و تمدن نوین اسالمی به مدیرانی نیاز دارد که مبانی مدیریتشان 

، اصول ، آداب )ع(و اهلبیت) ص(در این مقاله ضمن باز تعریف مدیریت از نگاه قرآن و  پیامبر اکرم. باشد
نظارت و  رحمت و محبت، خدامحوري و آخرت گرایی، شرح صدر،: و اخالق مدیریت قرآنی از قبیل

در مدیریت ، از منظر قرآن و ... پیشگامی در عمل و ق و تنبیه، عدالت ، توکل، بازرسی، ارزشیابی و تشوی
بخصوص امام ) ع(و ائمه معصومین ) ص(سیره مدیریتی انبیاء عظام بخصوص حضرت ختمی مرتبت

در آخر تحقیق، فرم . ، که بهترین مجریان دستورات مدیریتی قرآن هستند، تبیین شده است)ع(علی
ت که می تواند براي سنجش فاصله مدیران با سنجش مدیریت قرآنی براي مدیران طراحی شده اس

  .سیره مدیریتی قرآنی مورد استفاده قرار بگیرد
  
  

  :کلید واژه
  )ع(، امام علی)ص(مدیریت، قرآن، سیره مدیریتی، پیامبر اکرم

  
  
  



٨ 
 

  
  

قکلیات تحقی  

  مقدمه
قرآن کریم ، به عنوان کتاب زندگی بشریت ، آمده است تا انسانها را در سیاهی ها و حیرانی ها هادي 

اما متاسفانه این کتاب الهی، با همه عظمتش مهجور است و . شود و آنها را به سر منزل مقصود برساند
و فقط براي کسب  یکی از غفلتهاي ما از قرآن این است که فقط از جنبه فردي. ماها از آن غافلیم

در حالیکه این کتاب بزرگ الهی، براي همه ابعاد زندگی ما حرف دارد و . معنویت از آن استفاده می کنیم
  . براي دردهاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و بخصوص فرهنگ مدیریتی ما حرفها دارد

توحید باشد، بلکه باید با ارائه یک جامعه اسالمی فقط با ابعاد فردي عبادات نمی تواند علمدار پرچم 
همانطور که ما موظفیم از سیره قرآنی . نسخه هاي نجاتبخش الهی، اسالم ولقعی را به عالم بشناساند

بهره ببریم ، باید از سیره اجتماعی و بخصوص سیره مدیریتی آنها ) ع(و ائمه معصومین) ص(پیامبر اکرم
  .نیز تبعیت کنیم

پاسخ ما آن . که دین را با مدیریت چکار و یا بر ابعاد معنوي دین تاکید کنندشاید بعضی ها عنوان کنند 
است که یکی از ابعاد اعجاز قرآن این است که هرکس با هر رشته علمی و تخصصی می تواند از قرآن و 

فقط الزم . آیه هایش الهام بگیرد و از آن براي طراحی مدل مدیریتی یا مدلهاي دیگر علوم بهره ببرد
ت نگاهمان را نسبت به قرآن کریم عوض کنیم؛ شاید همین نگاه فعلی ما یکی از علتهاي مهجوریت اس

و قال الرسول یا رب « : ، در روز قیامت از امتش شکایت می کند ) ص(قرآن کریم است که پیامبر اکرم
  1»ان قومی اتخذوا هذاالقرآن مهجورا

عه اسالمی با آیات مدیریتی قرآن آشنا نباشند قابل آیا اینکه هنوز در فضاي مدیریتی ما، مدیران جام
آیا مدیران ما ، با سبک مدیریتی نبوي و علوي مانوس هستند و یا شاگرد فالن مکتب ! قبول است؟

  !غربی بودهو به آن کفایت کردهو لزومی براي مراجعه به سیره مدیریتی نبوي و علوي نمی بینند؟
به دنبال آن هستند اما متاسفانه در این مورد هنوز پژوهشهاي  البته قطعی است که مدیران اسالمی ما

  .علمی قوي انگشت شمار است و عرصه براي تحقیق وسیع
  
  
  
  

 مسالهاهمیت بیان موضوع و 
نظام اسالمی وقتی محقق خواهد شد که دولت اسالمی شود و دولت اسالمی هم با استقرار مدیریت 

الت فعلی کشور خودمان و حتی دیگر کشورهاي اسالمی اگر به همه مشک. اسالمی قابل تحقق است
                                                             

  ۳۰فرقـان،  ١
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قوتها هم در جاهایی است که . می بینیم» عدم مدیریت صحیح«می نگریم ، ریشه آن را در یک کلمه 
منظور از مدیریت صحیح فقط از بعد فن مدیریت نیست بلکه تجلی . مدیریت بهینه انجام گرفته است

لی مدیرتیتوحیدي این است که روح مدیریت ، قرآنی باشد و با منظور از تج. توحید در مدیریت هم هست
در نظام اداري ما مدیران . مبانی قرآن کریم و همچنین سیره مدیریتی انبیاء و اولیاي الهی سازگار باشد

آیا تا به حال به آیات مدیریتی قرآن ! مومن زیادي داریم اما آیا مدیریتشان هم طبق معارف قرآنی است؟
که تجلی کامل مدیریت قرآنی ) ع(و امیرالمومنین ) ص(آیا با سیره مدیریتی پیامبر اکرم! اند؟ توجه کرده

در این مقاله سعی می شود به اصول مهم و مبانی مهم مدیریت قرآنی با استفاده از ! هستند آشنا هستند؟
  . ایات الهی و همچنین سیره مدیریتی نبوي و علوي اشاره شود

  
  هاي تحقیق  پرسش

  :مهمترین پرسشهایی که در تحقیق به دنبال یافتن پاسخ آن هستیم، عبارتند از
  ـ مبنا، مفهوم و جایگاه مدیریت در قرآن چیست و چه تفاوتی با تعریف غرب از مدیریت دارد؟1
  ـ مبانی اصول مدیریت قرآنی چیست؟2
  ـ اصول مدیریت قرآنی شامل چه شاخصه هایی می باشد؟3
  
  

  روش تحقیق
که با فیش برداري از منابع  انجام شده است اي و اسنادي کتابخانهاله بر اساس شیوه پژوهش این مق

  . موجود از قبیل کتب و مقاالت و تشکیل خانواده حدیث و تجزیه و تحلیل آنها انجام شده است
  
   

  
  پیشینه و ادبیات تحقیق

واژگان واصطالحات  تعریف - پیشینه تحقیق ب -الف: این بخش از دو قسمت تشکیل شده است 
  .تخصصی

در موضوع کرامت انسانی کتابها و مقاالت مختلفی توسط اندیشمندان ارائه شده است که در زیر به 
  :گردد مواردي از آنها اشاره می

مدیریت و نظام اداري از دیدگاه امام « ، آقاي دکتر محسن الباقرالموسوي، در کتاب 1376ـ در سال 
، ویژگیهاي مدیریت را بیان می )ع(مدیریت با استفاده قرآن و کالم امام علی، ضمن تعریف » ) ع(علی

  .کند و سپس اندیشه مدیریتی حضرت را با اندیشه مدیریتی کالسیک  و معاصر مقایسه می کند
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، مبانی رهبري در » رهبري در اسالم« ، حجت االسم محمدي ري شهري، در کتاب 1376ـ در سال 
ویژگیهاي رهبري، آفات رهبري و حقوق متقابل مردم و رهبري را تبیین کرده اسالم، جایگاه رهبري، 

  .است
، پس از »ارباب امانت؛ اخالق اداري در نهج البالغه«، آقاي دلشاد تهرانی، در کتاب 1379ـ در سال 

تبیین مبانی اخالق اداري ، در سه حوزه نگاه شناسی، حقوق شناسی و وظیفه شناسی به تمهیدات و 
مثل شایسته ساالري و اهلیت گرایی، تامین مالی کارمندان، ارزشیابی، قدردانی و : ت اخالق اداريمقوما

همچنین در اصول اخالق اداري اصول امانتداري، خدمتگزاري، مسئولیت . کند اشاره می... جزادهی و
  . دهد را با استفاده از نهج البالغه مورد بررسی قرار می... پذیري و

دولت آفتاب؛ اندیشه سیاسی و سیره حکومتی امام «آقاي دلشاد تهرانی در کتاب ، 1379در سال -
سپس به . می پردازد )ع(به بررسی اوصاف و شروط زمامداران در اندیشه سیاسی امام علی» )ع(علی

سعه صدر، رفق و مدارا، نظم و انضباط، پایبندي به عهد و پیمان : اصول اداره امور حکومتداري از جمله
دهد که در  را مورد بررسی قرار می) ع(پس از آن نظام اداري در اندیشه سیاسی امام علی.  نماید می اشاره

رعایت اهلیتها در مدیریتها،گزینش ومیزانهاي گزینش، تامین زندگی و امنیت : آن به مواردي از جمله
  .گردد اشاره می... کاري کارمندان و

آموزه هایی در مدیریت دولتی بر مبناي « ، در مقاله ، آقاي محمد مهدي نادري قمی1387ـ در سال 
. به آموزه هایی نو از عهدنامه مالک اشتر براي مدیریت اسالمی پرداخته شده است» رویکرد اسالمی

خود انتقادي، مهرورزي، تنبیه و پاداش، کنترل ایستا و کنترل : آموزه هایی درحوزه اخالق مدیریتی مثل
  .متحرك

  
نکته در مدیریت اسالمی بر  300« جت االسم والمسلمین محسن قرائتی، در کتاب ، ح1388ـ در سال 

برداشت ارائه می کند که یکی از بهترین منابع  300، نکات مدیریتی قرآن را در قالب »اساس تفسیر نور
  .براي آیات مدیریتی قرآن است

شان تعاریف فعلی مدیریت ، ای» مدیریت اسالمی« ، آقاي محمد حسن نبوي، در کتاب 1388ـ در سال 
در عناوین مدیریتی شامل برنامه ریزي، سازماندهی، ) ع(را بر اساس آیات قرآن و روایات اهلبیت

انگیزش، رهبري، سلوك مدیریت، لغزشگاهها، کنترل، پیگیري و تصمیم گیري مورد بحث و بررسی قرار 
  . داده است
، به بررسی اصول »رخساره خورشید«امع ، آقاي مصطفی دلشاد تهرانی، در کتاب ج1391ـ درسال

هاي شخصی، اجتماعی، سیاسی، حکومتی، مدیریتی، اقتصادي،  در عرصه )ع(مدیریتی در سیره امام علی
  .نظامی، قضایی و دین و دینداري پرداخته است
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  مفاهیم و تعاریف مدیریت
است و مدیر یعنی اداره کننده، که اسم فاعل از مصدر اداره بر وزن » اداره کردن «  مدیریت معناي لغوي

، در . . . یعنی گرداندن یک دستگاه، اداره، شهر یا  مدیریت پس مدیر یعنی گرداننده و 2.اقامه می باشد
: کلمه مدیر نیامده ولی به کلمه مدبر اشاره شده است اسالمی در متون ؛جهت هدف خاص خودش

مالئکه دارند و مالئکه را مدیران جهان مادي  مدیریت مفسران نیز اشاره به برخی از .3فالمدبرات امرا 
   4.معرفی می کنند

ـ که شامل دو جزء  Administerبه طور خالصه مدیریت ـ بنا بر اصل تحلیل انگلیسی واژگان ، 
بنابر این مدیریت با . می باشد، معناي خدمت کردن را می رساند ad + ministraveالتینی یعنی 

این معنا کامال . استناد بر این نتیجه گیري یعنی خدمتی که شخصی براي شخص دیگر ارائه می کند
سید القوم خادمهم؛ رئیس « : روایت شده است که فرموده اند) ص(منطبق است با حدیثی که از پیامبر 

   5».یک قوم خدمتگزار آنهاست
براي مدیریت ، تعاریف زیادي توسط اساتید علوم مدیریت، اعم از غربی و دانشمندان اسالمی صورت 

  . گرفته ، که هر کدام با نگاه خود به آن پرداخته اند
جموعه، جهت نیل به هنر یا علم اداره یک م«لکن وجه مشترك همه تعاریف این است که مدیریت 

  6.»هاي سازمانی است هدف
  
 

  مفهوم مدیریت در منابع اسالمی
یتربص بکم « و  7»علیهم دائرة السوء« .به همین معنا بکار رفته است» دائره« در قرآن کریم لفظ 

یعنی بدي آنها را همچون دایره اي در بر گرفت که راهی براي بیرون شدن از آن براي آنها  8»الدوائر
و منْ لَج و تَمادى فَهو الرّاکس الَّذى رانَ « : نهج البالغه نیز آمده است 58این لفظ در نامه  9.د نداردوجو

او ) خوارج(که لجاجت کرد و بر گمراهیش ماند  و کسى ؛قَلْبِه، و صارت دائرَةُ السوء على رأْسه اللّه على
این واژه  .».افکنده، و پیشامد بدى به گرد سرش چرخیده سرنگونى است که خداوند بر دلش پرده

                                                             
  اقرب الموارد، ذیل ماده دور. 1 
  5، نازعات . 3
 ، ذیل کلمه دبر298، ص 3مجمع البحرین، الطریحی، ج . 4
 33، ص 7باقر الموسوي، مدیریت و نظام اداري از دیدگاه امام علی. 5
 32و  31نبوي، محمد حسن، مدیریت اسالمی،  . 6
 98توبه، . 7
 همان.  8 
  174راغب اصفهانی، المفردات، ص . 9 
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تدبیر، فرماندهی، قدرت، سیادت، سیاست و راعی : اشتراك معنایی با مفاهیم مدیریتی دارد که عبارتند از
  10).رهبر(

در مدیریت مرسوم االن مدیریت ، واژه هایی به کار رفته است که بیشتر ابعاد علمی مدیریت را بیان می 
  .اما در مفهوم قرآنی و دیگر منابع اسالمی این واژه ها کفایت نمی کندکند 

 هنر و علم اداره یک مجموعه با به کارگیري«: را این گونه باید تعریف کرد اسالمی و قرآنیمدیریت  
افراد و امکانات براي رسیدن به اهداف سازمانی؛ به نحوي که با موازین شرع مغایرت نداشته  صحیح

ترین مسائل است و باید با حساسیت بسیار  مدیریت اسالمی رعایت قوانین شرع مقدس از مهمدر  .باشد
داري غربی و نه  اسالم براي اداره جامعه برنامه دارد؛ منتهی نه برنامه کاپیتالیستی و سرمایه. دنبال شود

یر مستقیم و الهی در مس ها اي که هدف آن ارتقاي رشد انسان برنامه کمونیستی و کارگري شرقی؛ برنامه
 11.خویش است

هاي  وقتی ارزش. هاي اسالمی است ، یعنی مدیریتی که تحت تأثیر ارزشو قرآنی مدیریت اسالمی
هاي  مدیري که عمیقاً به ارزش. اسالمی بر مدیریت تأثیر عمیق بگذارد، آن مدیریت، اسالمی است

هاي  تمام شاخه. غربی مبتنی استهاي  بند است؛ اسالمی است نه مدیریتی که بر ارزش اسالمی پاي
تواند تحت حاکمیت  می...) بازرگانی، صنعتی، کشاورزي، دولتی، اقتصادي، فرهنگی و (مختلف مدیریت 

گویند  اند و می با این باور، دیدگاه کسانی که به طور کلی منکر مدیریت اسالمی. هاي اسالمی باشد ارزش
شناسی و حتی اقتصاد، اسالمی و غیر اسالمی ندارد و این  علومی از قبیل مدیریت، روانشناسی، جامعه«

، »و اعتقاد مردم هستند  تعابیر ساخته عالمان متعصب مذهبی است که در پی سوء استفاده از مذهب
 12.شود پذیرفته نمی

) ع(و همچنین ائمه معصومین) ص(نمونه بارز مدیریت قرآنی، انبیاي عظام و در راس آنها پیامبر اعظم 
سال، نمونه واالي مدیریت را به تصویر کشیدند، می  5که در مدت ) ع(بخصوص حضرت امیرالمومنین

« : ر هدایت کنندماموریت این مدیران الهی، در یک کلمه این بود که مردم را از ظلمت به سمت نو. باشد
این کتابی د؛ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمی

است که به تو نازل کردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از ظلمتها خارج کنی و به سوي نور ببري، به 
  13».سوي راه خداي عزیز و ستوده

 مدیریت در نگاه قرآنی مفاهیم مخصوص خود را دارد که یکی از آن مفهوم امانت است و اینکه این  
ت الهی بشدت مراقبت ، امانتی الهی است که به مدیر سپرده شده است و او باید از این امانمدیریت مسند
 :موالي متقیان علی علیه السالم درباره این امانت الهی می فرماید. کند 

                                                             
 38و  37باقر الموسوي، مدیریت و نظام اداري از دیدگاه امام علی، ص . 10
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» لَک سلَی قَکنْ فَومى لتَرْعسم أَنْت انَۀٌ وأَم کنُقی عف نَّهلَک ۀٍ ومبِطُع لَک سلَی لَکمإِنَّ ع و أَنْ تَفْتَات 
 إِلَی اطرَ إِالَّ بِوثیقَۀٍ و فی یدیک مالٌ منْ مالِ اَللَّه عزَّ و جلَّ و أَنْت منْ خُزَّانه حتَّى تُسلِّمهفی رعیۀٍ و الَ تُخَ

لَک کالَتلِّی أَالَّ أَکُونَ شَرَّ ولَع و .الَماَلس بلکه امانتی بر  ;و حکمرانی براي تو طعمه نیست مدیریت؛و
وظیفه نداري که در کار . گردن تو است و کسی که از تو باالتر است از تو خواسته تا نگهبان آن باشی 

شخصی خود عمل کنی، یا بدون مالك معتبر و فرمان قانونی، به کار بزرگی مردم به میل و خواسته 
اموالی که در دست توست از آن خداوند می باشد و تو خزانه دار هستی تا آن را به من . ست بزنی 

  14».و السالم . امیدوارم که براي تو بدترین فرمانرواها نباشم . بسپاري 
االمانۀ «: تفسیر المیزان این امانت الهی را چنین تعریف می کند مرحوم عالمه طباطبایی رحمه اهللا در

امانت چیزي است که براي نگهداري به ؛ شی ء یودع عند الغیر لیحتفظ علیه ثم یرده الی من اودعه
 15».دیگري سپرده می شود تا وي بر آن محافظ باشد و پس از محافظت به امانت گذار، باز گرداند

و نه به معناي فخر فروشی و . عناي خدمتگزاري و نوکري بیشتر براي مردم استنگاه دیگر مدیریت به م
حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم . خود را باالتر از مردم  دانستن و سمت را ملک شخصی خود دانستن

برخوردهایت با آنان  مدیریت مبادا در منصب؛ وال تکونن علیهم لعبا ضاریا تغتنم اکلهم«  :می فرماید
این نگاه، نشانگر معنایی متفاوت از  16».مانند جانور درنده اي باشد که خوردنشان را غنیمت شمري 

  . تعاریفی است که از مدیریتی می شود هست
این هدایت بستگی به میزان شخصیت و جایگاه او هم . در مورد مدیریت ، بحث هدایت استنگاه بعدي 

ولَقَد بعثْنَا فی کُلِّ أُمۀٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه «« :در مدیریت قرآنی این امر جلوه دیگري پیدا می کند. دارد
ه ومنْهم منْ حقَّت علَیه الضَّلَالَۀُ فَسیرُوا فی الْأَرضِ فَانْظُرُوا کَیف واجتَنبوا الطَّاغُوت فَمنْهم منْ هدى اللَّ

خدا را بپرستید و ] تا بگوید[اى برانگیختیم   و در حقیقت در میان هر امتى فرستاده؛ کَانَ عاقبۀُ الْمکَذِّبِینَ
هدایت کرده و از ایشان کسى ] او را[بپرهیزید پس از ایشان کسى است که خدا ] فریبگر[=از طاغوت 

کنندگان چگونه بوده  ت بنابراین در زمین بگردید و ببینید فرجام تکذیب است که گمراهى بر او سزاوار اس
  17».است 

  :ی تعاریف دیگر هم آمده استدر مورد مدیریت قرآن
ـ مدیریت ، فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهاي انسانی و به کار بردن 

  18.آنها است
و ) ص(را مطابق کتاب و سنت و سیره پیامبر» اهللا « ـ مدیریتی است که زمینه رشد انسان به سوي 

  19.دستاوردهاي علوم و فنون و تجارب بشري فراهم نمایدو نیز ) علیهم السالم(امامان معصوم
                                                             

 خطاب به اشعث بن قیس فرماندار امام در آذربایجان 5نهج البالغه، نامه . 4
 370، ص 16المیزان، ج . 5
  35نهج البالغه، فیض االسالم، نامه  16
 36/النحل  17
  107، ص 1374امامت و رهبري، مرتضی مطهري، قم ، انتشارات صدرا، چاپ اول  18
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ـ مدیریت قرآنی، مدیریتی است که به عناصر و افراد امکان می دهد که خودشان را بر اساس معیارهاي 
  20.اسالمی اداره کنند

مدیریت عبارتست از ساماندهی نیروهاي مادي و معنوي به منظور دستیابی انسان به رشد الهی بر « ـ 
  21».تعالیم وحیانی و وحی آموزپایه 

  
  لزوم مدیریت قرآنی در نگاه قرآنی

در قرآن مجید سرگذشت . ضرورت وجود مدیریت و رهبري در جامعه از بدیهیات اولیه عقل می باشد
پیامبران به عنوان مدیران و رهبران جامعه در سوره ها و آیات متعدد آمده است و همه آنها ضرورت و 

دین و مدیریت، الزم و ملزوم یکدیگرند که این . در جامعه را گوشزد می کند اهمیت و نوع مدیریت
قابل ) ع(پیوستگی از سه منظر ارتباط ذاتی، محتوا و پیام وحی و سیره عملی پیامبر و امامان معصوم

  22.اثبات است
ره امت نخستین پایه گذار حکومت و مدیریت قرآنی است که به ادا) ص(به گواه تاریخ ، پیامبر اسالم

پرداخت و سران سایر کشورها را به دین اسالم دعوت نمود که همه این اقدامات دال بر تفکیک ناپذیري 
در ) ع(علی« : می گوید) ع(همچنین طه حسین مصري در مورد امیرالمومنین. دین از مدیریت است

وقتی مردم آن پیمان . مراقبت بر کارگزاران هوشیار بوده و براي هر کدام از آنها روش کاري می نوشت
  23.روش هاي کار برگرفته از دین بود. را می شنیدند می پذیرفتند

مدیریت امري است که در اهمیت آن شکی نیست و انسانها پس از تشکیل جامعه به اهمیت آن واقف 
بودند و روز به روز با پیشرفت علوم براي آن جایگاه ویژه قائل بوده و روز به روز به دنبال توسعه و علمی 

ه متاسفانه امروزه مورد مدیریتی ک. اما مورد بحث ما ، مدیریت از نگاه قرآنی است. تر کردن آن هستند 
  . مغفول قرار گرفته و مدیران حکومت اسالمی، با وجود اعتقاد به معارف قرآنی، از آن بی نصیبند

اگر به فلسفه بعثت انبیاء و وجود حجت اله در هر عصر و زمان بیندیشیم متوجه یک نکته بسیار مهم در 
. خلقت ، مدیریت آنهم از نوع الهی مد نظر استحوزه جامعه شناسی می شویم و آن این است که از اول 

، مدتی از قوم خود فاصله گرفت، با اینکه می دانست پس از چهل روز باز خواهد )ع(حضرت موسی 
  :، را به جاي خود تعیین کرد)ع(گشت، ولی بازهم برادرش هارون 
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 » حلأَصی ومی قَوی فونَ اخْلُفْناره یهأَخى لوسقَالَ مینَودفْسبِیلَ الْمس لَا تَتَّبِعهنگام رفتن به [و موسى  ؛و
اصالح کن و راه ] کار آنان را[به برادرش هارون گفت در میان قوم من جانشینم باش و ] کوه طور

  24». فسادگران را پیروى مکن
ر مورد د) ع(امام علی. که قرآن ناطق هستند، نیز مشهود است) ع(این امر در سیره حکومتی اهلبیت

  :ضرورت مدیریت، حتی مدیر ناصالح می فرماید
 » رُ وا الْکَافیهف عتتَمسی نُ وؤْمالْم هرَتی إِملُ فمعفَاجِرٍ ی رٍّ أَویرٍ بنْ أَملنَّاسِ مل دلَا ب لَ وا الْأَجیهف لِّغُ اللَّهبی

الْفَی بِه عمجی  قَاتَلُ بِهی و ء رٌّ وب تَرِیحستَّى یح نَ الْقَوِيم یفلضَّعل ؤْخَذُ بِهی لُ وبالس نُ بِهتَأْم و ودالْع
براى مردم حاکمى الزم است چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او ؛  یستَرَاح منْ فَاجِرٍ

گى گردد، و خدا هم روزگار مؤمن و کافر را در آن حکومت مند از زند به راه حقّش ادامه دهد، و کافر بهره
به سر آرد، و نیز به وسیله آن حاکم غنائم جمع گردد، و توسط او جنگ با دشمن سامان گیرد و راهها به 
سبب او امن گردد، و در امارت وى حق ناتوان از قوى گرفته شود، تا مؤمن نیکوکار راحت شود، و مردم 

یعنی باید جامعه مدیر داشته باشد و این جواب حضرت در برابر خوارج  25».ان گردنداز شرّ بدکار در ام
 .بودند که اعتقاد داشتند ال حکم اال هللا و با این توجیه خود را بی نیزا از حاکم و امیر می دانستند

ر اعالم ، در روز غدی)ع(این نوع مدیریت، آنقدر مهم است که وقتی قرار بود امامت حضرت امیرالمومنین 
، به خاطر جو و فضاي فرهنگی و سیاسی، از گفتن آن کمی هراس و )ص(شود و حضرت رسول اکرم

یا أَیها الرَّسولُ « : اضطراب دارد، فرمان می آید که اگر آن را انجام ندهی انگار رسالت را انجام نداده اي
تَفْع إِنْ لَمو کبنْ رم کا أُنْزِلَ إِلَیلِّغْ مب مي الْقَودهلَا ی نَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهم کمصعی اللَّهو الَتَهرِس لَّغْتا بلْ فَم

اى پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابالغ کن و اگر نکنى پیامش را  ؛  الْکَافرِینَ
   26».کند مردم نگاه مى دارد آرى خدا گروه کافران را هدایت نمى ] گزند[اى و خدا تو را از   نرسانده

که هر چه دنیا بالکشیده است از .چون در بینش اسالمی، جامعه بدون مدیرصالح و الهی متصور نیست
  . ستضرورت مدیریت در تشیع به راحتی قابل اثبات و مشاهده ا. مدیریتهاي غیر قرآنی کشیده است

زیرا امامت از نظر شیعه، به عنوان یک  ;را باید در امامت جستجو کرد مدیریت در تفکر شیعی، ضرورت
 ;االمامۀ ریاسۀ عامۀ فی امور الدین و الدنیا: جامع و کامل نیست مدیریتاصل اعتقادي، چیزي جز

 27».امامت، ریاستی عمومی در امور دین و دنیاست «
شجره طیبه امامت، ریشه در زمین وحی دارد و با آب عصمت و طهارت سیراب می گردد و از نور 

و جامعه بشري سایه می  اسالمی تغذیه می کند و شاخه هاي سرسبزش بر سر امتوجودي نبوت 
فبعث « : امیر مؤمنان علیه السالم می فرماید. یکی از شاخه هاي این درخت تناور است  مدیریت ;افکند
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خداوند پیامبران خود را در میان مردم ؛لیثیروا لهم دفائن العقول. . . فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه 
 28».خویش ذخایر پنهان استعدادها را استخراج کنند  مدیریت برانگیخت تا با

: در واقع باید گفت ؛ها از امامت ریشه می گیرندمدیریت ،اسالمی در نظام اداري و اجتماعی
هرگاه این رابطه قطع . ارد امامت ددر جامعه دینی ناشی از پیوندي است که با  مدیریت مشروعیت

  . کلیه حرکتها مشروعیت و خاصیت خود را از دست می دهندگردد،
رهبر . در امر مدیریت جامعه دانست) ص(مساله غدیر، را می توان به عنوان سند قرآنی ورود نبی اکرم

امر امت  به عنوان ولی) ع(ي غدیر و تعیین امیرالمؤمنین  مسأله« : معظم انقالب ، در این مورد می گوید
ي بسیار بزرگ و پرمعناست؛ در حقیقت دخالت نبی  یک حادثه) ص(اسالمی از سوي پیامبر مکرم اسالم 

الحجه سال دهم هجرت  معناي این حرکت که در روز هجدهم ذي. مکرم در امر مدیریت جامعه است
طور نیست  این. میت نگاه میکندي مدیریت جامعه به چشم اه اتفاق افتاد، این است که اسالم به مسأله
علت هم این است که مدیریت . اعتنا باشد ي اسالمی، رها و بی که امر مدیریت در نظام اسالمی و جامعه

که مظهر تقوا و علم و  ـ تعیین امیرالمؤمنین هم. یک جامعه، جزو اثرگذارترین مسائل جامعه است
معلوم . ابعاد این مدیریت را روشن میکند ـ ست ي پیغمبر ا شجاعت و فداکاري و عدل در میان صحابه

کسانی که امیرالمؤمنین را به . میشود آنچه از نظر اسالم در باب مدیریت جامعه اهمیت دارد، اینهاست
جانشینی بالفصل هم قبول ندارند، در علم و زهد و تقوا و شجاعت آن بزرگوار و در فداکاري او براي حق 

را ) ع(ي کسانی است که امیرالمؤمنین  ي مسلمین و همه مورد اتفاق همهو عدل، تردید ندارند؛ این 
ي اسالمی از نظر اسالم و پیغمبر، چه نوع مدیریت و زمامداري و  این نشان میدهد که جامعه. میشناسند

پس مساله غدیر همانطور که آمد، خود بهترین  29».حکومتی را باید به عنوان هدف مطلوب دنبال کند
مدیریت بوده و اینکه این مدیریت باید با نگاه قرآنی بوده و در همه مراحل باید شاخصهاي  گواه ضرورت

  .مدیریت اسالمی و قرآنی بخصوص شرایط مدیر باید لحاظ شود
  

  تاریخچه مدیریت
بدیهى است هر سازمان اجتماعی براي نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی 

کردن مربوط به روزگار اخیر نیست ، بلکه از دیرباز بشر » اداره«و گفتنی است ظهور پدیده مدیریت است 
متوجه شده است که براي رسیدن به یک هدف ، الزم است به بسیج امکانات و رهبري این امکانات 

البته باید توجه داشت که شیوه رهبري و مدیریت در هر تمدنی . بسوي آن هدف مشخص ، اقدام کند 
آیه در قرآن مورد بررسی قرار گرفته  65ستگی به ساخت فرهنگی آن تمدن دارد در این مجموعه حدود ب

  30.صفحه تنظیم شده است 76فصل و  4و در کنار آن نظري هم به روایات شده است که در 
                                                             

  1نهج البالغه، خطبه  28
  )content?id=5011-http://farsi.khamenei.ir/speech(، khamenei.ir ، 11/10/1383)سایت (خامنه اي ، سید علی،  29
 مطهره تهامی، مدیریت و ویزگی هاي مدیران نمونه از دیدگاه قرآن ٣٠



١٧ 
 

میالدي  1880در مورد پیشینه مدیریت، مشهور است که می گویند اولین اندیشه هاي مدیریتی از سال 
طرح شد که در آن  مسائلی نظیر سیستم هاي اداري و مدیریتی سومري ها ، مصري ها و ایرانیان م

باستان را شامل می شد  و شامل مکتبهاي کالسیک ، نئوکالسیک ، سیستمهاي اجتماعی، اقتضائی و 
انسان  اما واقعیت آن است که بهتر است بگوییم که هنر مدیریت از همان خلقت) منبع (نوگرایی می شود

هست که انسان و زمین و آسمان را آفرید ) جل و عال(آغاز می شود و اول مدیر عالم، خود حضرت حق 
، خداوند همه حقایق و نشانه ها را به انسان یاد داد و 31»و علم ء ادم االسماء کلها« و با توجه به آیه 

  .تماعی خود را مدیریت کندقطعا یکی از این موارد مدیریت است تا انسان بتواند زندگی فردي و ج
واژه مدیریت در اصطالح علمی اگر منظور از تاریخچه مدیریت ، واژه مدیریت  می باشد ، باید گفت که 

ها براي مدیریت به کار  اي که مسلمانان و عرب و اسالمی پیشینه چندانی ندارد، چرا که در اسالم واژه
رین منابع اندیشه مدیریتی و سیاسی مسلمانان مانند ت این واژه در مهم. است» تدبیر«اند، واژه  برده

 32.االحکام السلطانیه ماوردي به معناي مدیریت آمده است
دانشمندان دیگر اسالمی نظیر ابویعلی فرّاء، ابن خلدون در مقدمه، ابن سینا در تدابیر المنازل او السیاسات 

این واژه نزد فیلسوفان و حکیمان مسلمان نیز  .اند بردهاالهلیه همین واژه تدبیر را به جاي مدیریت به کار 
 33.براي مثال فارابی واژه تدبیر را در معنی مدیریت به کار برده است. رایج بوده است

بحث تدبیر و  اگر به معناي مفهوم عملی آن باشد،  بر این اساس واژه مدیریت سابقه چندانی ندارد، ولی
) ع(و پیش از اسالم دارد و همه انبیاء عظام از حضرا آدمدر اسالم  موضوعات مربوط به آن سابقه زیادي

زیرا لفظ تدبیر و واژگان مرتبط با آن همچون امرة  مدیریت رابه معناي واقعی آن به اجرا گذاشته اند
سیادة ) فن رهبري مردم(سیاسۀ ) چیرگی بر نیروهاي تحت فرمان(قدرة ) فرماندهی و حکمرانی(
و ) مراقبت از خود و دیگران ، شدت حفظ و مدارا و تحمل و مهربانی با زیردستان(و رعایۀ ) سروري(

 34.زیاد آمده است: و اهل بیت    ها در قرآن و احادیث پیامبر ها و مسائل مرتبط به آن شرح و توضیح آن
ف اي ندارد و کتابی در این خصوص با این عنوان تألی تفسیر مدیریتی قرآن با این عنوان خاص سابقه

هاي اخیر تحت عناوین دیگر به موضوع مدیریت در قرآن و سنت  نشده است؛ هر چند که در دهه
مدیریت از منظر کتاب و «پرداخته شده است، از جمله اثر ارزشمند آقاي صمصام الدین قوامی با عنوان 

تی با حجم ولی پر محتواي جناب استاد محسن قرائ که اثري بسیار مفید است، و یا کتاب کم» سنت
 .و دیگرکتبی که روز به روز توسط اندیشمندان تایف می شود» .اصل در مدیریت اسالمی 300«عنوان 
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  از نگاه قرآن ارکان مدیریت 
این موارد در علم . مدیریت داراي ارکانی است که اساس مدیریت بر روي این شالوده ها بنا شده است

  :ه آن نگریسته می شودمدیریت فعلی مورد بحث است که از لحاظ قرآنی ب
  :ـ برنامه ریزي

تعیین روشها و راههایی که ما را در کمترین زمان به بهترین نتیجه مطلوب  برنامه ریزي عبارتست از
معموال هر مدیر براي رسیدن به اهداف خود باید اقداماتی انجام دهد که قبل از همه اقدامات . برساند

بنگریم ) ص(اگر به مراحل دعوت به اسالم پیامبر اکرم. اولین و الزمترین کار همین برنامه ریزي است
بینیم که ایشان با برنامه ریزي گام به گام به ترویج اسالم پرداخت و اگر این گونه پیش نمی رفت  می

در ) ع(امام علی. و همچنین است نزول قرآن که کم کم نازل شد .چه بسا هدف الزم محقق نمی گشت
ا مربوط به برنامه امارات الدول انشاء الحیل؛بقاي مناصب و دولته« : مورد اهمیت برنامه ریزي می فرماید

در توصیه اي به ابن مسعود می فرماید که ) ص(پیامبر اکرم 35» .ریزي و چاره اندیشی در امور می باشد
  36.برحذر باشد که کاري را بدون آینده نگري و آگاهی انجام دهد

  :برنامه ریزي داراي فوایدي می باشد که به نمونه هایی اشاره می گردد
  .ـ مانع ندامت می شود

وقتی کسی داراي هدف بوده و برنامه ریزي آن را هم کرده باشد،دیگر استرس عدم موفقیت ر انخواهد 
چون او تمام کارهایی را که باید انجام می داده قبال پیش بینی کرده و دیگر جایی براي پشیمانی . داشت

ندم؛ آینده نگري قبل از التدبیر قبل العمل یومنک من ال« : می فرماید) ع(ندارد؛ همانطور که حضرت علی
   37».شروع کار، تو را از پشیمانی ایمن می سازد

  ـ ایستادگی در برابر مشکالت
چون اگر هممشکلی پیش بیاید . مدیري که برنامه ریز باشد، دیگر مشکالت او را به زانو درنخواهد آورد

قامته الشدائد؛ کسی که در من قعد عن حیلته « : سریعا با برنامه ریزي دقیق دیگر آن را حل خواهد کرد
   38».چاره اندیشی کوتاهی کرد شداید او را به پا خواهند داشت

  

  سازماندهی
منظور از سازماندهی، هماهنگی بین منابع انسانی و امکانات و تجهیزات و سرمایه می باشد که براي 

نحو پیش بینی شده  با سازماندهی است که برنامه ریزي به. سازمانها و نظام اداري امري الزامی است
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واجعل لکل انسان من « : به این امر اشاره فرموده است 31در نامه ) ع(امیرالمومنین .پیش می رود
خدمک عمال تاخذ به فانه احري اال یتوکلوا فی خدمتک، براي هر یک از زیردستانت و کارکنان خود 

زیرا این روش سزوارتر است تا  کاري تعیین کن تا او را نسبت به همان کار مواخذه و بازپرسی کنی،
  ».اینکه کارهایت را به یکدیگر وانگذارند

کارمند خود را موظف به  فایده سازماندهی این است که وظیفه هر شخص مشخص می شود و هر  
مواخذه و در صورت کار بهتر مورد دانسته و مدیر هم می تواند او را در صورت کم کاري مورد  اجراي آن،

اگر سازماندهی خوب انجام گیرد دیگر الزم نیست در همه کارها مدیر مستقیما  .قرار دهدتشویق ویژه 
خواهند داد، بلکه وظیفه سیستم اداري به خودي خود کارهاي خود را مرتب انجام وارد شود بلکه 

  .سرکشی ، نظارت بر عهده بوده و فقط در مسایل حاد ورود خواهد کرد
  

  انگیزش
چون فقط در سایه داشتن انگیزه کافی شاهد . انگیزه مهمترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی است

یکی از موارد انگیزه بخش . بهبود کیفیت کار و همچنین ابتکار در کارها توسط کارمندان خواهیم بود
 هنري و عقیدتیتامین نیازمندیها هست که به دو صورت فیزیولوژیکی و نیازهاي روانی و اجتماعی و 

در نگاه قرآنی، انسان اگر در مسیر توحید . مطرح است که در این باب نظریات مختلفی ارائه شده است
فرد مسلمان،  39.باشد، حتی کار کردن او هم عبادت است و مثل مجاهدي است که در راه خدا می جنگد

ین نیازهاي مادي او هست و هم چون هم بحث تام. با این نگاه با انگیزه اي مضاعف به کار می پردازد
براي یک کارمند مسلمان هیچ چیز، . تامین نیازهاي معنوي که در راس کسب رضایت الهی می باشد

جاي نیاز هب کسب رضایت الهی را نمی تواند بگیرد و این نگاه بزرگترین انگیزش براي او می تواند 
ماهیانه خالصه نمی شود بلکه تکلیف بر همه در نگاه قرآنی ، همه نیازها در امور مادي و حقوق . باشد

یعنی اگر احساس کند که این کار و نتیجه خوب آن براي او تکلیف است ، این انگیزه از . آنها مقدم است
. ما در جامعه اسالمی بارها شاهد چنین صحنه هایی بودیم. میلیاردها تومان پاداش بیشتر تاثیر می گذارد

س که بهترین گویاي بحث انگیزش است که رزمندگان با انگیزه فراوان براي مثال هشت سال دفاع مقد
و بخصوص ) ع(و اهلبیت) ص(در تاریخ هم یاران باوفاي پیامبر اکرم. به جبهه ي جنگ عازم می شدند
، گویاي همین مطلب می باشد که همه انگیزه ها فقط در امور مادي )ع(یاران حضرت اباعبداهللا الحسین 

  .خالصه نمی شود
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  رهبري
منظور آن است که بتواند مدیر بر قلبها هدایت و رهبري از ارکان اساسی مدیریت محسوب شده و 

  .حکومت کرده و بر زیردستان خود نفوذ داشته باشد
باشند ) ع(و یاران امام حسین) ع(، یاران امام علی) ص(در تاریخ کمتر سراغ داریم که مثل یاران محمد

عالوه بر بحث والیت، علت اصلی آن نفوذ محبت وو الیت . که عاشقانه در خدمت موالیشان بودند
شان تاثیر می ، حتی بر دل دشمنان) ع(و اهلبیت) ص(پیامبر اکرم. بر دلهاي یارانشان بود) ع(اهلبیت

  .گذاشتند؛ چه برسد به یاران واقعی خود
پس باید یک مدیر موفق بتواند با داشتن شاخصه هایی که در اصول مدیریت قرآنی مطرح شد، زمینه 

  .رهبري را براي سازمان خود ایفاء نماید
  کنترل

. مهم مدیران استبعداز برنامه ریزي و ابالغ برنامه هاي عملیاتی جهت اجراء، کنترل یکی از وظایف 
کنترل شامل دو مرحله می باشد که یکی نظارت وارزیابی نتایج و دیگري پیگیري در مورد ارزیابی هاي 

  .بعمل آمده و انجام اصالحات الزم است
  .براي توضیح بیشتر به اصول مدیریت قرآنی بخش ارزشیابی و نظارت و بازرسی مراجعه شود

  
  منابع مدیریت قرآنی

قرآن کریم که . جست) سیره مدیریتی تالیان قرآن(منابع آن را باید در کتاب و سنت بدیهی است که 
سراسر کتاب حکمت است در حوزه مدیریت پر از مسائل و اصولی است که شاخصه هاي مدیریت در آن 

هاي  هاي زیادي به موضوعات مختلف مدیریتی شده است و استفاده در قرآن کریم اشاره. ذکر شده است
، علم و توانائی و 40موضوعاتی نظیر تفویض مسئولیت و توانائی«:توان از آن برد ی فراوانی میمدیریت
،  43، توجه به کارکنان42، ارزیابی عملکرد به عنوان وظیفه مدیر41سازي به عنوان شرایط مدیر شفاف

و همچنین مسائلی همچون تعریف مدیریت، ضرورت و اهمیت مدیریت، اهداف کلی  44مدیریت بحران
مدیریت، مبانی فلسفی مدیریت، نقش تربیتی مدیر، امانت بودن مدیریت، الگوهاي مدیریت در قرآن، 

گیري، اجرا، گزینش و معیارها سازماندهی و تقسیم کار، انگیزش،  ریزي، تصمیم آفات مدیریت، برنامه
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، )مردم دوستی(پیگیري و اهمیت آن، انواع نظارت، نظارت مردمی، مردمی بودن مدیر نظارت و 
  45.»گرایی و توجه به مردم   مردم

البته این سیره و سنت . مراجعه کرد) ع(و ائمه معصومین) ص(در سنت هم باید به قول و فعل پیامبراکرم
ی، اجتماعی و مدیریتی تقسیمبندي توسط اساتیدي مثل استاد دلشاد تهرانی به صورت فردي، خانوادگ

شده است که منظور ما در این قسمت، جنبه سیره مدیرتی است که باید استخراج کرد و اي زاستخراجات 
  .دیگر اساتید بهره مند شد

می باشد که ) ع(و امیرالمومنین ) ص(شاخص ترین سیره مدیریتی از آن خود حضرت ختمی مرتبت 
  .درهمه ساحتها و زمانها می باشندنمونه اعالي مدیریت قرآنی 

  

  آیات مدیریتی در قرآن کریم
قرآن کریم ، به عنوان منشور اسالم ناب و منبع اصلی معارف ناب اسالمی، داراي آیاتی است که در آن 

البته در بعضی از آیات هم نگاه تیزبین میخواهد که نکات مدیریتی را . در مورد مدیریت آمده است
ما براي یک پژوهشگر ، براي اینکه بتواند این امر را به راحتی انجام دهد ، پیشنهاد می ا. استخراج نماید

  46:شود مراحل زیر را انجام دهد
  تعریف و طبقه بندي آیات مدیریتی قرآن. 1
  تعمیق فهم و گسترش مدلول آیات. 2
  استخراج مضمون ها، مفاهیم و پیام هاي مدیریتی آیات. 3
  ...) مبانی، اصول، قواعد، مسایل، روش ها و(استنباط و تبیین مطالب علمی مدیریت از آیات . 4
  مدل سازي و نظام پردازي بر اساس مجموعه آیات مدیریتی قرآن؛. 5
رویارویی علمی با اندیشه ها و مکاتب رقیب و پاسخ گویی به شبهه ها و ابهام ها پیرامون محتواي . 6

  .آیات
 47:به حساسیت تفسیر آیات مدیریتی باید موارد زیر رعایت شود اما با توجه

اگر تفسیر . مفسر نباید تفسیرش بر خالف ظاهر آیه باشد: رعایت ظاهر آیات مدیریتی) الف
مدیریتی و برداشت مدیریتی بر خالف ظاهر باشد، باید دلیل معتبر از خود قرآن یا سنت پیامبر و 

 .باشد معصومان یا حکم قطعی عقلی داشته
مفسر باید متوجه باشد که چیزي را به قرآن : تحمیل نکردن مطالب ظنّی مدیریتی بر قرآن) ب

قرار . او قرار است از قرآن بهره ببرد؛ نه این که به قرآن بهره رساند؛ آن هم بهره احتمالی. تحمیل نکند
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ته باشد فالن مطلب مدیریتی است که قرآن هدایتگر او باشد، نه او هدایتگر قرآن؛ مگر این که یقین داش
این موضوع در . تواند بر اساس آن، آیه را تفسیر کند قطعی و ثابت شده است که در آن صورت می

هاي ظنی هم وجود  قسمت مبانی نیز اشاره شد؛ اما در آن جا بحث روي اصل باور این نکته بود که یافته
هاي ظنی را بر  این جا منظور این است که آن یافته ها قطعی یا اطمینانی نیست، ولی در  دارد و تمام یافته

 .قرآن تحمیل نکند
هاي خیالی،  مفسر نباید از آیات مدیریتی قرآن، برداشت: هاي مفسر اطمینانی بودن برداشت) ج

در نسبت . ظنّی و احتمالی داشته باشد، مگر این که قید کند و اظهار کند که این برداشت احتمالی است
و مفهوم به خداوند باید کامالً دقت کرد و هر برداشتی را به خداوند نسبت نداد، مثل این دادن یک معنا 

دار است، در حالی که اوالً این واژه به  که کسی بگوید منظور قرآن از مترفین، مدیران مرتجع و سرمایه
هاي  رداشتاین یک قاعده است که ب. این معنا نیامده است و ثانیاً صرف سرمایه داشتن تخلف نیست

 .مدیریتی باید معقول یا مشروع باشند
  

در این گونه تفسیر عالوه بر این که . از نظر روشی، تفسیر مدیریتی یک نوع تفسیر علمی قرآن است
روش خاص تفسیر . هاي عام تفسیري بهره برد، روش خاص علمی خود را نیز دارد توان از روش می

  48:کنیم مدیریتی را از دو منظر بررسی می
 

 مطلوبروش علمی ) الف
 :جا به دو صورت است در این روش علمی مطلوب اول ـ

در تفسیر قرآن، مثالً شرح صدر مدیر و ) مانند اخالق مدیریت(روش استخدام مسائل علم مدیریت  .کی
ی قَالَ رب اشْرَح ل «هعدم واکنش سریع در برابر مخالفان خود و استخدام این نکته در تفسیر آیه شریف

ام را برایم گشاده ساز و کارم را براي من آسان  پروردگارا، سینه: موسی گفت ویسرْ لی أَمرِي؛* صدرِي 
 49».گردان

هاي مدیریتی از قرآن، یعنی استنباط یک نظام کلی مدیریتی از قرآن؛ مثالً  پردازي روش نظریه. دو
به هفت سال قحطی ـ در داستان حضرت یوسف استنباط نظام برنامه ریزي طوالنی مدت از آیات مربوط 

یا . ـ که فرمان دادند گندم بکارند و محصول را انبار کنند تا در هفت سال قحطی مشکلی نداشته باشند
به این معنا که نه تنها اشکال ندارد که . مانند استنباط نظام داوطلبی و معرفی افراد براي یک مسئولیت 

اي معرفی کنند، بلکه الزم  ک مسئولیت و انجام مدیریت یک مجموعهافراد خودشان را براي پذیرش ی
قَالَ اجعلْنی  «این امر ـ نامزد شدن براي کاري ـ از آیه شریفه. است که خود را ارائه دهند و بشناسانند
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ه من نگهبان مرا بر خزانه هاي این سرزمین بگمار ک: یوسف گفت؛خَزَائنِ الْأَرضِ إِنِّی حفیظٌ علیم  علَى
 .قابل استنباط است 50».امور و به اداره کارها دانایم

 :این روش هم به دو صورت ممکن است:روش علمی نامطلوب در تفسیر مدیریتی ـ ب
روشن است که این روش غلط : به صورت استخراج همه مسائل و جزئیات علم مدیریت از قرآن .کی

پس نباید توقع داشت که تمام جزئیات علوم از آن . میاست، زیرا قرآن کتاب هدایت است؛ نه کتاب عل
 .آورد اي در می این روش سر از تفسیر به راي، و اجتهاد و استنباط شخصی و سلیقه. استخراج شود

قبالً اشاره کردیم که مفسر نباید هدایتگر قرآن باشد و هر چه  :نتحمیل نظریات بر آیات قرآ. دو
به عکس باید مفسر . بچسباند و معناي جدیدي به آیات قرآن تحمیل کندنظریه از بیرون یافت، به قرآن 

تحمیل نظریه به قرآن بدون داشتن دلیل قطعی و معتبر، . از قرآن خط بگیرد و قرآن هدایتگر او باشد
  .تفسیر به راي و سلیقه است

  

  مبانی مدیریت قرآنی
مبانی نگاه به جایگاه خود مدیریت و قبل از آنکه به اصول رفتار مدیریت قرآنی اشاره کنیم ، اول 

این مبحث جزو تفاوتهاي مهم . همچنین نسبت به کارمندان، مردم را باید از منظر قرآن بررسی کنیم
  .مدیریت بر مبناي غربی و نگاه قرآنی است

  

 در مدیریت قرآنیجایگاه کارمندان، ارباب رجوع، کار و مسئولیت 

. نگاه مدیران به کارکنان ، خودشان و مردمان و وظایفشان است مهمترین مساله در مدیریت قرآنی، نوع
زمانی که نگاه انسان به خود و مردم و زیرمجموعه هاي خود و کار اصالح شود و به آنها با نگاهی 
توحیدي و پاك از شرك بنگرد، و بر اساس این گاه عمل نماید، لحظه به لحظه آن عین عبادت می 

 .شود
  

  نگاه به خود
اینکه او هم . نگاه مدیر به خود، باید بر اساس جهان بینی الهی و جایگاه واقعی خود در خلقت باشد 

داراي کرامت انسانی است و هم بنده ي خدایی است که او را از پست ترین شیء  به این مقام رسانده و 
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ه فرشتگان به آن به او مقام خلیفۀ اللهی عنایت کرده است که خداي متعال در قرآن کریم، خطاب ب
  51»و اذ قال ربک للمالئکۀ انی جاعل فی االرض خلیفۀ« :اشاره می کند

به مدیران خود تاکید می کرد که همواره خدا را مد نظر داشته و او را ) ع(براي همین بود که امام علی 
  .مکرر یاد کنند و بدانند که ما همه بنده ي آن مدیر و مدبر عالم هستیم

حکومتی و فرمانهاي دولتی و دستورالعملهاي اداري خود را با توجه دادن به این حقیقت ایشان نامه هاي 
من عبداهللا « : آن حضرت می نوشت. آغاز می کرد تا کسی در منصب اداري فراموش نکند که کیست

ه بواسط  52.نام برد 50،51،60،63،75، 1،38براي نمونه می توان از نامه هاي » .. علی امیرالمومنین الی
این نگاه هست که یک مدیر قرآنی، همواره کارهایش بر اساس خدامحوري بوده ومهمترین هدف او 

 . انجام تکلیف و کسب رضایت خداي متعال می باشد
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  نگاه به کار و مسئولیت
  . یکی دیگر از مبناهاي نگاه صحیح ، بحث نوع نگاه به مدیریت است

اگر کسی آنها را به دیده امانت بنگرد ، تحولی . درست ترین نگاه به مدیریت، امانت دانستن آنهاست 
سوره نساء می باشد که  58این نگاه برگرفته از آیه   53. جدي در رفتار مدیریتی او به وقوع می پیوندد

لَى أَهلها وإِذَا حکَمتُم بینَ النَّاسِ أَنْ تَحکُموا بِالْعدلِ إِنَّ إِنَّ اللَّه یأْمرُکُم أَنْ تُؤَدوا الْأَمانَات إِ«: می فرماید
ها را به صاحبان آنها  دهد که سپرده   خدا به شما فرمان مى ؛اللَّه نعما یعظُکُم بِه إِنَّ اللَّه کَانَ سمیعا بصیرًا

لت داورى کنید در حقیقت نیکو چیزى است که خدا کنید به عدا رد کنید و چون میان مردم داورى مى 
که یکی از سپرده ها، جایگاه و مقامی است که براي  54».دهد خدا شنواى بیناست   شما را به آن پند مى

این تعبیر زیباي . یک زمان محدود براي مدیر یک مجموعه داده می شود و در قبال آن مسئول است
در نامه پنجم نهج البالغه خطاب به یکی از مدیران خود به نام ، )ع(امانت را قرآن ناطق، حضرت علی

و ان عملک لیس لک بطعمۀ ، و لکنه فی « : ایشان در این نامه می نویسد. اشعث بن قیسبه کار برده اند
لیس لک ان تفتات فی رعیۀ ، و ال تخاطر اال بوثیقۀ؛ همانا . عنقک امانۀ ، و انت مسترعی لمن فوقک 

ده توست ، طعمه اي برایت نیست، بلکه امانتی است بر گردنت؛ و آن که تو را بدان کار کاري که به عه
این . گمارده، نگهبانی امانت را به عهده ات گذارده؛ و تو پاسخگوي آنی نسبت به آن که فرا دست توست

حق براي تو نیست که در میان مردمان به استبداد و خودرایی عمل نمایی و به کاري دشوار جز 
مدیري که کار و مسئولیت را امانت می بیند تمام تالش خود را می نماید تا  55».بادستاویز محکم درآیی

در مورد وظیفه مدیریتی خود خیانت کرده بود، ) ع(وقتی یکی از مدیران حکومت امام علی. امانتداري کند
مر ان اما بعد، فقد بلغنی عنک ا« :طبق نامه اي او را به خاطر خوار کردن این امانت مورد توبیخ قرار داد

کنت فعلته فقد اسخطت ربک و عصیت امامک و اخزیت امانتک؛ از تو به من خبري رسیده است؛ اگر 
چنان کرده باشی پروردگار خود را خشمگین ساخته اي و امام خویش را نافرمانی کرده اي و امانت 

    56»خود را خوار و بی مقدار شمرده اي) مسئولیت(
  . خدمتگزاري استنگاه مبنایی دیگر به مدیریت، بحث 

در نگاه عرفی گاه این مدیریت به معناي ریاست و جاه طلبی است تا در این مدت، بر اسب پست و مقام 
بنشیند و هرگونه که دلش می خواهد، بتازد و خود را از لحاظ شهوت ریاست و پول بیت المال سیراب 

چه زیبا . ین طریق به خدا متقرب شوددر نگاه قرآن، مدیریت، وسیله اي براي خدمتگزاري است تا از. کند
واهللا لهی احب الی «: ایشان خطاب به ابن عباس فرمود. امیر مومنان این مقام صرف را تشبیه کرده است

خدا سوگند همین کفش بی ارزش برایم از حکومت بر به  ؛ من امرتکم هذه اال ان اقیم حقا او ادفع باطال
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سعدي شیرین سخن این  57».به پا دارم یا باطلی را دفع نمایمشما محبوب تر است، مگر آن که حقی را 
پادشه پاسبان درویش است  گرچه رامش به فر دولت « : مساله را ضمن حکایتی به شعر کشیده است

  58»اوست   گوسپند از براي چوپانیست   بلکه چوپان براي خدمت اوست
سید القوم خادمهم؛ آقا و بزرگ مردم، « : چیزي نیست يدر مبانی اسالمی مدیریت جز خدمتگزار 

مدیري که خود را خدمتگزار بداند و در این فهم، با اخالص باشد، دیگر جایی  59».خدمتگزار آنان است
براي غرور و تکبر نخواهند ماند و همه وقت و زمان و مدیریتش را براي خدمت هر چه بهتر صرف 

اال و انی ابوکم ، اال و انی انا « : ، هم خود را خدمتگزار خطاب می کند)ص(رسول اکرم. خواهد کرد
این نگاه پیامبر   60».شما هستم) خدمتگزار(ال و انی انا اجیرکم؛ آگاه باشید که همانا من اجیر موالکم، ا

قُلْ ما «: ، ناشی از آیاتی است که در قرآن امده است که به یکی از آنها اشاره می شود)ص(اعظم 
هو لَى اللَّهإِلَّا ع رِيإِنْ أَج لَکُم ورٍ فَهنْ أَجم أَلْتُکُمسشَهِید ءلَى کُلِّ شَیع بگو هر مزدى که از شما ؛  و

  61». خواستم آن از خودتان مزد من جز بر خدا نیست و او بر هر چیزى گواه است
  

  :نگاه به مردمان
در مورد نوع نگاه به زیرمجموعه ها اعم از کارمندان یا ارباب رجوع، باید یک مدیر قرآنی به موارد زیر  

  :باشدتوجه داشته 
  :ـ کرامت انسانی

شاهد قرآنی این . در دیدگاه قرآن، انسان داراي کرامت ذاتی است و کسی حق ندارد آن را نادیده بگیرد
ولَقَد کَرَّمنَا بنی آدم « : سوره اسراء است که در آن بر کرامت ذاتی انسان اشاره می کند 70مطلب آیه 

حالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحیلًاونْ خَلَقْنَا تَفْضمیرٍ ملَى کَثع مفَضَّلْنَاهو اتبنَ الطَّیم مقْنَاهزرو به راستى ما ؛ رِ و
برنشاندیم و از چیزهاى پاکیزه به ] بر مرکبها[فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشکى و دریا 

 ».مهاى خود برترى آشکار دادی ه ایشان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از آفرید
یک مدیر قرآنی ، باید در تصمیم گیریها، سپردن ماموریتها و و اگذاري مسئولیتها، این رویکرد و نگاه را 

در توصیه اي گرانقدر به یکی از اسوه هاي مدیریت علوي، ) ع(امیرمومنان علی. باید مد نظر داشته باشد
و أَشْعرْ قَلْبک « :ش می دهدمالک اشتر، نگاه صحیح به مردم و نحوه رفتار با مردم را اینچنین آموز

معاً ضَارِیاً تَغْتَنبس هِملَیلَا تَکُونَنَّ ع و بِهِم اللُّطْف و مۀَ لَهبحالْم ۀِ ویلرَّعۀَ لما أَخٌ  الرَّحنْفَانِ إِمص مفَإِنَّه مأَکْلَه
؛ و مهربانی بر رعیت را براي دل خود پوششی گردان و دوستی  لَک فی الدینِ و إِما نَظیرٌ لَک فی الْخَلْقِ
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ورزیدن با آنان را و مهربانی کردن با همگان، و مباش همچون جانوري شکاري که خوردنشان را غنیمت 
در  62».اي برادر دینی تواند، و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند دسته: اند شماري چه رعیت دو دسته

دنامه مالک اشتر، ضمن دعوت به برخورد مهرورزانه با رعیت ، کارگزاران را از این تفکر این قسمت از عه
که مسئولیت وسیله اي براي غنیمت بیشتر ، رفتارهاي استبدادي و فرصتی براي لذتهاي شهوانی است ، 

که داراي سپس مردم و ارباب رجوع را به دو دسته تقسیم کرده که یا برادر دینی هستند . برحذر می دارد
پس ، باید به کرامت آنها ارزش . کرامت اکتسابی هستند و یا انسان هستند که داراي کرامت ذاتی هستند

اگر نگاه کرامت محور باشد، قطعا نوع برخورد بر اساس . قائل شده و متناسب با آنها برخورد کرد
  .خدمتگزاري، احترام و مهرو محبت خواهد بود

مدیر باید به شخصیت کارمند . در کارکنان هم به صورت ویژه رعایت شوداین نگاه تکریم محور باید 
کارمند عزت نفس پیدا کند و این امر در  تکریمی که باعث می شود. خود احترام بگذارد و حریم نگه دارد

یؤْمنُونَ بِآیاتنا و إِذا جاءك الَّذینَ  «: بهبود کیفیت کار او و رفتارهاي سازمانی او تاثیر موثر خواهد گذاشت
کُملَیع المهر گاه مؤمنان نزد تو آمدند به ایشان سالم : فرماید می )ص(خداوند به پیامبر اکرم؛فَقُلْ س

نباید موقعیت فعلی پست مدیریتی، باعث رفتارهایی از مدیر شود که از آن بوي غرور و نگاه از  63».کن
ژست غلط مدیریتی است که گاها منظور ن در اصول نیست بلکه البته این به معناي کوتاه آمد. باال بیاید

با همه عظمتش، با ) ص(اکرم  پیامبر. براي مدیران توصیه می شود توسط بعضی از روانشناسان غربی
و « : تئاضع هر چه تمام با مردم صحبت می کرد، انگار نه انگار که خاتم النبیین و سرآمد خلقت است

کنند متواضع  با مؤمنانی که از تو پیروي می! اي پیامبر؛ اخْفض جناحک لمنِ اتَّبعک منَ الْمؤْمنینَ 
   64» .باش

  
  :ـ اصل اخوت 

از نگاه قرآنی ، عالوه بر دارا بودن کرامت ذاتی انسان براي همه انسانها، مومنان برادران دینی هم 
  .ویژه را براي همدیگر ایجاد می کندهستند و این ارتباط عالی، حقی 

، به همه جامعه بخصوص مدیران می آموزد که مومنان یک نسبتی فراتر از بقیه 65»انما المومنون اخوة« 
این اصل نیز ایجاب می کند که . ارتباطات اجتماعی دارند که در ارزش آن روایات بسیار وارد شده است

خادم برادران دینی خود بوده و این پست و مقام، باعث کم  در مدیریت قرآنی، یک مدیر ، با همه وجود
  .کاري در این امر نشود
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  توجه به حقوق 
حقوقی که بر . یکی دیگر از مسایل مهم در مدیریت قرآنی ، توجه به حقوق کارمندان و  مردم است

ین مظهرتام ، ا)ع(امام علی. گردن آنهاست و عدم توجه به آن در نزد خداي متعال عقوبتی سخت دارد
توجه ویژه اي به این امر داشتند و ضمن توجه به حقوق مردم، مدیران زیرمجموعه خود   مدیریت قرآنی،

  . را هم به رعایت حقوق مردم و زیرمجموعه هاي خود سفارش می کردند
ز ایشان آنقدر به حقوق مداري معتقد بودند که مخالفتهاي خوارج را تا زمانی که به حقوق مردمان تجاو

نکردند، تحمل کردند و جسارتهاي آنها به ایشان را ، دلیلی براي محدود کردن آنها و بی توجهی به 
روایت شده است که آن حضرت پس از مدتی ابواالسود دوئلی را که به عنوان  66. حقوقشان قرار ندادند

خت آمد که چه خطایی این امر براي ابواالسود دوئلی س. قاضی منصوب کرده بود، از کار خود برکنار کرد
) ع(وقتی به محضر حضرت علی. دیگر او را براي این منصب الیق ندانستند) ع(کرده که حضرت علی

انی رایت کالمک یعلوا کالم خصمک؛ به این دلیل « : فرمودند) ع(رسیده و علتش را سوال کرد ، امام 
ت را از صداي مراجعه کننده بلندتر تو را عزل نمودم که دریافتم به هنگام سخن گفتن در دادگاه ، صدای

این رفتار حضرت ، نشانگر اوج حساسیت ایشان ، به حقوق مردم است که یک کارگزار با  67».می کنی
  .سابقه خوب را به جرم بلند کردن صداي خود از صداي ارباب رجوع، عزل می کند

  
  

  اصول مدیریت قرآنی 

  مقدمه 
که می توان با استفاده از آیات مدیریتی که در قرآن آمده  و  مدیریت با مبناي قرآنی داراي اصولی است

و همچنین یاران و روندگان این صراط ) ع(و اهلبیت) ص(از سیره قرآهاي مجسم ، یعنی پیامبر اعظم 
پس از به دست گرفتن حکومت ، نظام اداري و حکومتی خود را ) ع(حضرت علی. مستقیم استخراج کرد

ن نظام اداري را بر اساس کرامت انسانی بنیاد نهاد و توانست بر مسائل جهان ساماندهی کرده و قوي تری
اسالم فائق آید و علی رغم این شرایط نظام اداري او توانست امنیت و نظم را در سراسر کشور حاکم 

  68.نماید
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ر حال این اصول داراي مبناهایی است که نگاه امانت به این سمت و نظام مدیریتی، ناظر بودن خدا در ه
از جمله آنها می ...) کارکنان ، ارباب رجوع و (و لزوم پاسخگویی در روز قیامت، و تکریم زیرمجموعه ها 

  :باشند که به شرح آنها می پردازیم
  

  خدا محوري در مدیریت
مدیر قرآنی خدا را . یکی از اصول مدیریت در فرهنگ قرآن، محوري بودن خدا در همه امور هست

د دانسته و او را شاهد رفتارهاي خود دانسته و براي روز قیامت و روز حساب و کتاب، همیشه ناظر بر خو
؛  أَلَم یعلَم بِأَنَّ اللَّه یرَى«و همواره این آیه را مد نظر دارد که . بیش از امور بازرسی اهمیت قائل می شود

آن را رحمت الهی می بیند و می او اگر موفقیتی در کارهایش ببیند،  69».بیند مگر ندانسته که خدا مى 
  70».این رحمتى از جانب پروردگار من است؛  هذَا رحمۀٌ منْ ربی« :گوید

او هیچوقت به خاطر موقعیتی که دارد ، دچار غرور و تکبر نمی شود و مثل قارون ، داشته هاي علمی و 
من اینها را در نتیجه دانش  ؛  علَى علْمٍ عنْدي إِنَّما أُوتیتُه«  :مالی و پست و مقام خود را از خود نمی داند

زیرا می داند که غفلت از خدا باعث می شود که به عاقبت انسانهایی مثل قارون مبتال  71». ما  خود یافته
  72».اش در زمین فرو بردیم  را با خانه] قارون[آنگاه ؛  فَخَسفْنَا بِه وبِدارِه الْأَرض«: شود

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لَا تُقَدموا بینَ یديِ اللَّه ورسوله «  :باید کالم الهی را در مدیریت محور بداند مدیر قرآنی
] در هیچ کارى[اید در برابر خدا و پیامبرش   اى کسانى که ایمان آوردهواتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سمیع علیم ؛ 

».پیشى مجویید و از خدا پروا بدارید که خدا شنواى داناست
73

  
مثل (حکم الهی، هم شامل مواردي است که در دین به صورت کلی تشریع و تشریح شده است  

می شود  جاري) ع(و هم به صورت مصداقی و مردي که از زبان معصوم) صداقت، عدالت، تواضع در کار
که در زمانه ما، حرف ولی فقیه را می توان مصداق بارز آن شمرد که هر وقت حکمی جاري شد، مدیر 
قرآنی با تمام وجود براي اجرایی کردن آن بکوشد و به هیچ بهانه اي از عدم اجرایی کردن آن سرباز 

  . نزند
  :کرد از نمونه هاي قرآنی و روایی این اصل، می توان به موارد زیر اشاره

از میان قومش به همراه خانواده ) ع(ذبح حضرت اسماعیل به دست حضرت ابراهیم، خروج حضرت لوط
به خاطر خروج از قوم خود و نفرین آنها و عدم صبر بر ) ع(خود به جز همسرش، تنبیه حضرت یونس
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اسالم و براي مصلحت ) ع(ساله امام علی 25مسئولیت سنگین خود و همچنین سکوت پر از رنج و درد 
 ....  
  

  آخرت گرائی در مدیریت
این اصل محوري، زیربنا و مبانی مدیریت غیرقرآنی را می . یکی از اصول دین اسالم، بحث معاد است

بارها دیده ایم که براي عده اي، خود مدیریت و تصدي پست هدف است و چقدر . تواند عوض بکند
آرزویش را می کرد برسد و چه بسا در این مسیر از تالش می کند تا به آن مقام و موقعیت مدیریتی که 

  .ابزار غیرقانونی و غیرشرعی هم بهره بگیرد
یکی ! اما علت این نوع نگاه در چیست؟. این در حالی است که این مدیریت به خودي خودي ارزش ندارد

ب و فانی بودن از موارد مهم که در مبناي نگاه به مدیریت ربط دارد، غفلت از آخرت و روز حساب و کتا
کسی که به دنیاي آخرت اعتقاد دارد، سعی خواهد کرد که از بستر این ایام براي کسب . این دنیا هست

هر چه بیشتر رضاي الهی استفاده کند و این مدیریت را در صورتی بازش می داند که بتواند گره از 
ته باشد، خداي بزرگ را همیشه کسی که به آخرت اعتقاد داش. مشکلی بگشاید و حاجت خلقی را روا کند

ناظر خود دانسته و تصمیماتش را طوري اتخاذ می کند که روز قیامت جوابی براي آن داشته باشد و بیش 
روزي که باید براي آن ، آماده . از اداره بازرسی، از حساب و کتاب دقیق اسرع الحاسبین می ترسد

إِلَّا منْ أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ  یوم لَا ینْفَع مالٌ ولَا بنُونَ« :پاسخگویی در برابر اعمال و رفتار مدیریتی خود بود
   74».مگر کسى که دلى پاك به سوى خدا بیاورددهد،  روزى که هیچ مال و فرزندى سود نمى؛  سلیمٍ

  

 ضرورت انضباط و جدیت در اداره امور

مراد از انضباط و جدیت، . هیچ سازمان و جامعه اي بدون انضباط و جدیت به مقصد خود نمی رسد 
. سامان پذیري، آراستگی نظم و ترتیب در کارها و پرهیز از هرگونه سستی و بی سامانی در امور است 

جدیت از لوازم انضباط و . یک سازمان و جامعه منضبط و جدي از هماهنگی کامل برخوردار است 
مداومت در کار مستلزم روحیه استقامت در کار و . مداومت و پایداري در کار و تمام کردن آن است 

الَّذي خَلَقَ سبع سماوات طباقًا ما تَرَى فی خَلْقِ الرَّحمنِ منْ « پایداري تا به انجام رسیدن آن را نیاز دارد 
همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن ؛ ى منْ فُطُورٍتَفَاوت فَارجِعِ الْبصرَ هلْ تَرَ

 75».بینی مى ] و نقصانى[بینى بازبنگر آیا خلل  نمى ] و تفاوتى[بخشایشگر هیچ گونه اختالف ] خداى[
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یکی از شاخصهاي مدیریت در قرآن، وجود نظم وانضباط است که باید از مدیریت الهی درس گرفت که 
  .خاصی عالم را پدید آورده استبا نظم 

در فرهنگ قرآنی ، آنقدر نظم مهم است که صریح از مومنان می خواهد که وقتی در حضور پیامبر 
چون اگر قرار . مشغول کار و تکلیف خود هستند ، تا از ایشان اجازه نگرفتند آنجارا ترك نکنند) ص(اکرم

پیش نخواهد رفت و در حقیقت یکی از فلسفه این باشد هرکس بی حساب و کتاب برود و بیاید قطعا کار 
إِنَّما «: دستور ، بودن نظم و انضباطی است که باید در سیستم اداري براي پیشبرد اهداف باید باشد

ى یستَأْذنُوه إِنَّ الَّذینَ الْمؤْمنُونَ الَّذینَ آمنُوا بِاللَّه ورسوله وإِذَا کَانُوا معه علَى أَمرٍ جامعٍ لَم یذْهبوا حتَّ
فَأْذَنْ ل هِمضِ شَأْنعبل تَأْذَنُوكفَإِذَا اس هولسرو نُونَ بِاللَّهؤْمینَ یالَّذ کأُولَئ نُونَکتَأْذسی منْهم ئْتنْ شم

یمحر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه مرْ لَهتَغْفاساند که به خدا و پیامبرش گرویده  مؤمنان کسانىجز این نیست که ؛ و  
روند در حقیقت کسانى  اند و هنگامى که با او بر سر کارى اجتماع کردند تا از وى کسب اجازه نکنند نمى 

راى برخى از که از تو کسب اجازه مى کنند آنانند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند پس چون ب
د به هر کس از آنان که خواستى اجازه ده و برایشان آمرزش بخواه که خدا کارهایشان از تو اجازه خواستن

  76».آمرزنده مهربان است
  

  عزم راسخ
 .شود   است و گاهى به هر چیز محکم نیز عزم گفته مى» تصمیم محکم«در لغت، به معناى » عزم«
که راغب گفته، عبارت است از به طورى » عزم«واژه . »عقد القلب على إمضاء األمر: العزْم و العزِیمۀُ«

   77.تصمیم قلبى بر گذراندن و خاتمه دادن به کارى
»زْمالع :على األَمر . الجِد زَمعلیه... ع تَزملَه: و اعععزم برکاري گرفت؛ یعنی . ؛عزم یعنی جدیت»أَراد ف

   78.دانجام آن کار را اراده کر
ب ذکر شده است و همین معنا از آن اراده شده است؛ این واژه در قرآن کریم در آیات مختلف به تناس

 :د مانن
و « 79».فَإِذا عزَمت فَتَوکَّلْ علَى اللَّه؛چون تصمیم قلبى بر انجام و امضاى کار گرفتى بر خدا توکّل کن«

گمان آن  پیشه کنید، پس بیإِنْ تَصبِرُوا و تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلک منْ عزْمِ الْأُمورِ؛و اگر پایدارى ورزید و پروا 
   80».از تصمیم قاطع به امور است) پایدارى و پروا پیشگى(
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ما أَصابک إِنَّ ذلک منْ عزْمِ   یا بنَی أَقمِ الصالةَ و أْمرْ بِالْمعرُوف و انْه عنِ الْمنْکَرِ و اصبِرْ على«
رسد  معروف و نهى از منکر کن، و در برابر مصایبى که به تو مىنماز را برپا دار، و امر به ! پسرم الْأُمورِ؛

  81».شکیبا باش که این از کارهاى مهم است
صبر کند و ) با وجود قدرت بر انتقام(و لَمنْ صبرَ و غَفَرَ إِنَّ ذلک لَمنْ عزْمِ الْأُمورِ؛و البته کسى که « 

   82».درگذرد، حقّا که آن از کارهاى مهم است
اى که انسان باید روى آن   بنابر این، در فرهنگ قرآن عزم به معناى تصمیم محکم، کارهاى شایسته

  .تصمیم بگیرد، و یا به معناى هر گونه کار محکم و قابل اطمینانى است
این واژه معموالً در قرآن بعد از ماده صبر آمده و اگر صبر را که همان حبس نفس از انجام امرى است، 

انسته، از این جهت است که عقد قلبى مادام که سست نشده، و این گره دل باز نگشته، انسان بر از عزم د
آن امرى که بر انجامش تصمیم گرفته، و در دل گره زده است، پا بر جا و بر تصمیم خود باقى است، 

خواهد    نمى اش و محافظت بر آن جدیت دارد، و   کند، حتما در عقد قلبى   پس کسى که بر امرى صبر مى
.نظر کند، و این خود از قدرت و شهامت نفس است که از آن صرف

83  

عزم راسخ یعنی تصمیم جدي و عدم تزلزل در کار است و در عرصه عمل، دیگر شک و احتیاط در آن 
مدیر قرآنی، باید پس از گرفتن مشورتهاي الزم، تصمیم الزم را گرفت و پس از آن با جدیت و . راه ندارد

قرآن کریم در . راسخ آن را به مرحله انجام برساند و هیچ مانعی نباید او را در این مسیر سست نمایدعزم 
اگر  84»و شاورهم فی االمر و اذا عزمت فتوکل علی اهللا« :، می فرماید)ص(دستوري ویژه به پیامبر اکرم

، یکی از ویژگیهاي )ع(نینامیرالموم. نبود این عزم و جدیت ، پیامبران در اهداف خود ناکام می ماندند
عرفت اهللا سبحانه بفسخ العزائم   «:فرمودند) ع(ضرت امیر. مدیریت پیامبران را همین مساله ذکر می کند

یعنی خداوند را به وسیله فسخ شدن تصمیمها گشوده شدن گره ها و نقض  و حل العقود و نقض الهتم
  ٨٥».اراده ها شناختم
در جواب مردي که از او پرسید اي امیرمومنان با چه چیزي ) ع(علی: می فرماید) ع(امام محمد باقر

معناي سخن امام آن است وقتی من عزم می کنم که  86.پرودگارت را شناختی؟ این سخنان را فرمود
کاري انجام دهم، و نمی شود و وقتی گرهی پیش می آید، و گشوده می شود و وقتی همت بر عملی می 
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د پس معلوم می شود که یک عامل قهار و فراتري هست که مانع می کنم، و این همت نقض می شو
  !در این کالم شریف عزائم جمع عزم و به معناي تصمیم است نه به معناي احکام الهی. شود

  

  اصل تقسیم امور و تفکیک مسئولیتها
قَطَّعنَاهم و«: در قرآن، تقسیم قوم خود به دوازده قبیله بود) ع(یکی از ویژگیهاي مدیریت حضرت موسی

این امر براي 87».و آنان را به دوازده عشیره که هر یک امتى بودند تقسیم کردیم؛اثْنَتَی عشْرَةَ أَسباطًا أُمما
که ) ع(امام علی. مدیریت بهتر قبیله اش بود تا خوردنیها و نوشیدنیهاي هرکس با رئیس قبیله اش باشد

مدیریتش بهترین الگوي مدیریت با مبانی قرآنی است ،  به فرزند بزرگوارش توصیه می فرماید که کارها 
  : را در بین افراد و کارگزاران خود تقسیم نماید

براى هر ! پسرم؛ لکُلِّ إِنْسان منْ خَدمک عمالً تَأْخُذُه بِه، فَإِنَّه أَحرَى أَالَّ یتَواکَلُوا فی خدمتک واجعلْ «
یک از خدمتگذارانت کار معینى قرار ده که او را در برابر آن مسئول بدانى؛ زیرا این سبب مى شود که 

   88».و از زیر بار مسئولیت شانه تهى نکنند آنها کارهاى تو را به یکدیگر وانگذارند
زیرا باعث می شود هرکس به وظایف خود آگاه بوده و از . ترین اصول مدیریت است تقسیم کار از مهم

در حالی که اگر این امر انجام نشود، . حوزه کاري خود باخبر شده و خود را در برابر آن کار پاسخگو بداند
  .وم نبودن مسئول آن اقدامات خواهیم شدشاهد ماندن کارها به دلیل معل

   
  

 رحمت و محبت در مدیریت قرآنی

رابطه اي که در سیره . شاخص ترین اساس رابطه مدیر با کارمندان و مردم ، رحمت و محبت است
خداوند متعال در توصیه اي به ایشان . به وفور مشاهده می شود) ص(مدیریتی حضرت رسول اعظم

إِذا جاءك الَّذینَ یؤْمنُونَ بِآیاتنا فَقُلْ  «:وقت مومنان نزد تو آمدند به آنها سالم کنتوصیه می کند که هر 
کُملَیع المین سالم عالوه بر کمکردن استرس مراجعین، نوعی ابراز محبت به آنها هم هست تا ا 89»...س

  . بتوانند حرف خودشان را راحت تر بزنند
در بدترین شرایط بناي اسالم ناب گذاشته شد و مسیر تاریخ را که رو به در سایه همین مهرورزي بود که 

سمت انحراف از مسیر توحید انجام می گرفت عوض کرد و از انسانهاي بدوي، شخصیتهایی ساخت که 
  :خداي متعال در قرآن به تاثیر محبت در مدیریت ایشان اشاره می کند. هاي تاریخ شدند نمونه
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 »ۀٍ ممحا رفَبِمرْ لَهتَغْفاسو منْهع ففَاع کلونْ حیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا ما غَلفَظ کُنْت لَوو ملَه نْتل نَ اللَّه م
 شدى و اگر تندخو و سخت] و پرمهر[رحمت الهى با آنان نرمخو ] برکت[پس به ؛...وشَاوِرهم فی الْأَمرِ 

] ها[شدند پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار و پراکنده مى دل بودى قطعا از پیرامون ت
  90» ...با آنان مشورت کن

، در توصیه اي ماندگار و قرآنی در مورد مهرورزي با مردم چنین به مالک اشتر توصیه می )ع(امام علی
لیهم سبعا ضاربا تغتنم و اشعر قلبک الرحمۀ للرعیۀ و المحبۀ لهم و اللطف بهم و التکونن ع« : کند

اکلهم؛ مهربانى و محبت و لطف به رعیت را شعار قلب خود قرار ده، بر رعیت همچون حیوان درنده 
  91».مباش که خوردن آنان را غنیمت دانى

مدیر قرآنی ، باید قلبش پر از مهر و محبت مردم بوده و زحمتهاي آنها را دردسر ندانسته بلکه نعمتهاي 
ناکرده، مدیریت را فرصتی براي سوء استفاده هاي کالن از بیت المال ندانسته و  خدا بداند و خداي

« : در این صورت است که او محبوب مردم می شود. عاشقانه براي خدمت خالصانه به مردم همت کند
   92».من تالف الناس احبوه؛ کسی که با مردم الفت گیرد، مردم دوستش دارند 

از کسی محبت ببیند، واکنش مثبت به او نشان می دهد و به نسبت خلقت انسان طوري است که اگر 
با توجه به روانشناسی انسان می ) علیه السالم(امیر کالم. محبت خالص او ، با طرف مقابل انس می گیرد

  : فرماید
قلوب الرجال وحشیۀ فمن تالفها اقبلت علیه ؛ دل آدمی وحشی است، پس هرکس بدان الفت ورزد، بدو « 

  93».ندروي ک
در نظام اداري ، اگر محبت شعار و پیشه مدیران باشد ، اثرش همین خواهد بود که مالک دلهاي مردم 

 94».باالحسان تملک القلوب؛ با نیکی ، دلها به تسخیر انسان در می آید« ) ع(به قول امام علی. می شود
طی که بی منت باشد ، مدیر با نیکی و احسان ، به شر. این خود راهگشاي بسیاري از مشکالت است

االحسان یسترق االنسان؛ احسان ، آدمی انسان را مطیع « : کارمند و ارباب رجوع را مطیع خود می کند
  95».گرداند

  :، زمانی که قیس بن سعد بن عباده را به استانداري مصر گمارد، به او فرمود)ع(امام علی
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ه خواص و چه عوام، از سر مدارا و مالیمت وارفق بالخاصۀ و العامۀ ، فان الرفق یمن؛ با همگان چ« 
  96» .رفتار کن، زیرا مدارا و مالیمت مایه یمن و برکت است

  

  شرح صدر در مدیریت
چون قرار است مدیریت انسانهایی را بر عهده داشته باشد . مدیریت ، بدون شرح صدر میسر نخواهد بود

و را مثل پدري می دانند که دردها ، که داراي افکار و دیدگاههاي مختلف می باشند و از طرفی ا
هم البته شرح صدر در برابر مخالفان . مشکالت و حرفهایشان را باید به او بزنند واز او راهکار بگیرند

. ممکن است تصمیماتی بگیرد که عاقبت آن ، گریبان او را بگیرد  چون الزمتر است سخت و هم 
رب اشْرَح لی « :خداي متعال شرح صدر خواست، وقتی به رسالت انتخاب شد، از )ع(حضرت موسی 

چون مشکالتی که ایشان کشیدند شرح صدري ویژه می  97».ام را گشاده گردان  پروردگارا سینه؛صدرِي
عالمه طباطبائی در شرح این درخواست . خواست که شرح آن در تفاسیر و در خود قرآن اشاره شده است 

  :چنین می نویسد
یازده آیه است که متن درخواست موسى از پروردگارش را نقل مى کند، که بعد از مسجل شدن  «

رسالتش چه چیزهایى از پروردگارش درخواست نمود، و از ظاهر آن پیدا است که آنچه درخواست کرده 
رعون و وسائلى بوده که در امر رسالتش بدان محتاج بوده نه در امر نبوت، آرى رساندن رسالت خدا به ف

 .درباریانش و نجات دادن بنى اسرائیل، و اداره امور ایشان، آن وسائل را الزم داشته، نه مسأله نبوتش
به  »شرح« از باب استعاره تخییلیه و استعاره به کنایه است، چون »رب اشرح لى صدرى«جملهپس 

دارد ظرفى فرض کرده که معناى گشاد کردن و باز کردن است، گویا سینه انسان را که قلب در آن جاى 
آنچه از طریق مشاهده و ادراك در آن وارد مى شود جاى مى گیرد، و در آن انباشته مى شود، و اگر آنچه 
وارد مى شود امرى عظیم یا ما فوق طاقت بشرى باشد سینه نمى تواند در خود جایش دهد، ناگزیر 

 .جایشش بیشتر گرددمحتاج مى شود به اینکه آن را شرح دهند و باز کنند، تا گن
رسالتى را که خدا بر او مسجل کرد بزرگ شمرد، چون از شوکت و قوت قبطیان آگاه بود، ) ع(و موسى 

مخصوصا از این جهت که فرعون طاغى در راءس آنان قرار داشت، فرعونى که با خدا بر سر ربوبیت 
، و نیز از ضعف و اسارت بنى اسرائیل در میان » انا ربکم االعلى«:منازعه نموده به بانک بلند مى گفت

آل فرعون با خبر بود، و مى دانست چقدر جاهل و کوتاه فکرند، و گویا خبر داشت که دعوتش چه شدائد 
و مصائبى به بار مى آورد، و چه فجایعى را باید ناظر باشد، از سوى دیگر حال خود را هم مى دانست که 

و کم تحمل است، آرى او به هیچ وجه طاقت نداشت ظلم قبطیان را تا چه حد در راه خدا بى طاقت 
ببیند، داستان کشتن آن قبطى، و نیز داستان آب کشیدنش بر سر چاه مدین براى دخترانى که حریف 
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که خود یگانه اسلحه ـ مردان نبودند، شاهد ابا داشتن او از ظلم و ذلت است، و از سوى دیگر زبانش 
لکنتى داشت که نمى توانست  ـواهد دعوت و رسالت خداى را تبلیغ کند است براى کسى که مى خ

به همین جهات عدیده از پروردگارش درخواست کرد که براى حل  .آنطور که باید مقاصد خود را برساند
این مشکالت اوال سعه صدر به او بدهد تا تحملش زیاد شود، و محنت هایى که رسالت برایش به بار مى 

رب اشرح لى « :ى که در پیش رویش و در مسیر دعوتش دارد آسان گردد، لذا عرضه داشتآورد و شدائد
  98»»صدرى

نعمت  تا جایی که  خداي متعال، این. مند بودندز این نعمت الهی بهره هم ، ا) ص(حضرت ختمی مرتبت
که  99».ایم  نگشاده ات را  آیا براى تو سینه ؛أَلَم نَشْرَح لَک صدرك«را بر ایشان متذکر می شود که 

، می )ع(، گستردگی و وسعت نظرپیامبر اعظم)ره(منظور از این شرح صدر، بنابر نظر عالمه طباطبائی
باشد تا هم ظرفیت تلقی وحی را داشته باشد، هم نیروي تبلیغ را و هم تحمل نامالیماتی را که در طول 

  100».سال نبوتشان دیدند 23
أَفَمنْ شَرَح اللَّه صدره للْإِسلَامِ فَهو علَى نُورٍ منْ « :تاکید شده است در آیه اي دیگر بر اهمیت شرح صدر

هببرخوردار از نورى از  }در نتیجه{اسالم گشاده و  }پذیرش{اش را براى   س آیا کسى که خدا سینهپ ؛ر
 101».}همانند فرد تاریک دل می باشد{باشد   جانب پروردگارش مى

سر وکار دارد، باید فردي پرحوصله باشد که مراجعین زیاد، حجم کاري زیاد و یاد  کسی که با مردم
با ضیق صدر نمی توان . بدخلقی هاي ارباب رجوع، باعث تندخویی و بی احترامی به ارباب رجوع نشود

در نظر .اداي حق کرد که موجب کم ظرفیتی و تحیر در تصمیم گیري و درماندگی در کار می شود
، مهمترین ابزار مدیریت سعه صدر است که فقدان آن بر کل نظام اداري تاثیر منفی )ع(حضرت علی

   102».آلۀ الریاسۀ سعۀ الصدر؛ وسیله و ابزار ریاست و مدیریت گشادگی سینه است« : خواهد گذاشت
الحلم راس السیاسۀ؛ بردباري « : ، اساس مدیریت باید بر اساس حلم باشد ) ع(در دیدگاه حضرت علی

اما ریشه این شرح صدر در کارمندان و مدیران ، معنویت و بروز جلوه توحیدي  103» .اساس بزرگی است
اداري و غیر در جان آنهاست که هر چه بیشتر بشود ، به همان اندازه ، ناگواریهاي مشکالت ومصائب 

  :آنهایی که خدایی هستند چنین هستند. اداري آرامش او را از هم نمی پاشد
فی الزالزل وقور، و فی المکاره صبور ، و فی ... عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم « 

بزرگ الیحیف علی من یبغض و ال یاثم فیمن یحب؛ خالق و آفریدگار در روح و جانشان . الرخاء شکور
در شداید و مشکالت خونسرد و در برابر ... غیرخدا در نظرشان کوچک است ) براي همین(جلوه کرده ، 
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نسبت به کسی که دشمنی دارد ستم . ناگواریها شکیبا و بردبار و در موقع نعمت و راحتی شکرگزار است
   104».نمی کند  به خاطر دوستی با کسی مرتکب گناه نمی شود

 105:صفات دیگر اخالق مدیریتی است که می شود به چند مورد از آنها اشاره کردشرح صدر خود منبع 
  ...گشادگی چهره، عطوفت و لطف، عیب پوشی، بردباري و فروخوردن خشم، انصاف، آرامش و وقار و 

  

 خوشخویی و گشادگی چهره با کارمندان و مردم

. ا کارمندان و ارباب رجوع استیکی از مواردي که بروز دهنده مدیریت صحیح است، نحوه برخورد ب
مردم و کارمندان زیرمجموعه توقع دارند که مدیران با روي خوش با آنها برخورد کنند ؛ حتی اگر بر رفع 

لقمان در توصیه اي کاربردي به  .البته این خوشرویی از قلب مهربان برمی خیزد . مشکل او عاجز هستند
لقمان ؛و ال تُصعرْ خَدك للنّاسِ «: با دیگران رفتار کند ویی و تواضعپسرش توصیه می کند که با خوشر

  106».روي خود را از مردم به تکبر برمگردان: گوید در سفارش به پسرش می
   :در این باب چنین سفارش می کند) ع(امیرالمومنین 

   107»محبت مردم باشدو اشعر قلبک الرحمۀ للرعیۀ و المحبۀ لهم و اللطف بهم؛ باید قلبت پر از مهر و « 
بلکه باید این روي خوش ناشی از . البته این به معناي تبسم دروغین نیست که این حالت نفاق می آورد

هنگامی که عبداهللا بن عباس را به ) ع(امیرمومنان. قلب باشد که در آن محبت مردم جاي گرفته است
  :فرمانداري بصره منصوب کردند ، به وي نوشتند

هک و مجلسک و حکمک؛ در دیدار خویش و مجلس خویش و حکم خویش با مردم سع الناس بوج« 
   108»گشاده روي باش

همچنین هنگامی که اداره مصر را به محمد بن ابی بکر واگذاشت، در عهدنامه خویش به او چنین 
  :نوشت

   109»وابسط لهم وجهک؛ با آنان گشاده رو باش« 
البشاشۀ احسان؛ گشاده رویی « : ر حق ارباب رجوع کردگشاده رویی نوعی احسان و نیکی است که باید د

« . از طرفی دیگر ، خوشرویی ، نشان دهنده کرامت نفس هر کارمند است  110»نوعی احسان است
  111»بشرك، یدل علی کرم نفسک؛ خوشرویی راهنماي کرامت نفس و بزرگواري توست
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  :در توصیه اي دیگر به کارگزارانش می فرماید) ع(حضرت علی
   112»آمره ان ال یجبههم؛ از تو می خواهم که با مردم ، عبوس نباشی و آنهارا از خویش نرنجانیو « 

چو وانمی کنی گرهی، خود گره مشو  ابروگشاده باش چو دستت گشاده « : به تعبیر صائب تبریزي 
یعنی اگر کاري نمی توانید براي مردم انجام دهید، الاقل گشاده رو باشید و با خنده و تبسم و  113»نیست

  .مالطفت و با تبیین با او برخورد کنید
  
   
  بردباري ، شکیبایی و کظم غیظ در برابر ارباب رجوع 

ارباب رجوع و یکی دیگر از خصوصیات رفتار اداري مدیران قرآنی، بردباري و شکیبایی در انجام کار 
اشداء « و » رحماء بینهم« ، )ص(به تعبیر قرآنی ، یاران محمد. کظم غیظ در موارد پیش آمده می باشد 

خشم و غضبشان هم الهی بوده و شخصی و جناحی نیست و این عصبانیت هم  114.هستند» علی الکفار
د خطاکار جامعه که باید البته بحث توبیخ کارکنان خاطی و یا افرا. فقط در مورد دشمنان الهی است

، در )ص(پیامبراکرم. سرجاي خود به صورت مفصل بحث شود، هم باز از روي محبت او دلسوزي است
تکبر در برابر افراد صفتی شیطانی است و زیبنده ي . سیره مدیریتشان، بنایشان بر مصالحه و محبت بود

خداوند به شیطان ... لَک أَنْ تَتَکَبرَ فیها فَاخْرُج قالَ فَاهبِطْ منْها فَما یکُونُ « «:یک مدیر قرآنی است
البته الزم است که در مدیریت قرآنی، در  )13اعراف، (» !فرمود بیرون رو، از چه روي تکبر ورزیدي؟

 120براي مثال در آیه . بعضی از موارد از نرمی و تساهل پرهیز کرد تا کارها به نحو احسن پیش برود
سوره بقره ، خداي متعال هبه پیامبرش هشدار می دهد که به هیچوجه از یهودیان و مسیحیان مد نظر 

و لَئنِ اتَّبعت أَهواءهم بعد الَّذي «  :طه اش با ایشان قطع خواهد شددر آیه ذکر شده، پیروي نکند و اال راب
جاءك منَ الْعلْمِ ما لَک منَ اللّه منْ ولی و ال نَصیرٍ خداوند خطاب به پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله 

ایم  ه راه درست را به تو نشان دادهپیروي کنی در حالی ک) یهودیان و مسیحیان(اگر از آنها : فرماید می
  )120بقره، ( ».ات با خداوند قطع خواهد شد رابطه

  :کارگزاران خود را اینچنین به بردباري توصیه می کند)  ع(امام علی
واصبروا لحوائجهم ، فانکم خزان الرعیۀ ، و وکالء االمۀ ، و سفراء االئمۀ، وال تحشموا احدا عن حاجته « 

شکیبایی ورزید که شما خزانه داران مردمید و وکیالن  طلبته؛ در برابر نیازهاي مردم، والتحسبوه عن 
   115».کسی را از درخواستش به خشم نیاورید و از مطلوبش بازمدارید. امتید و سفیران پیشوایان هستید
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صیت در و) ع(امیرمومنان. ، اثر این حلم و بردباري ، سیادت و خوش عاقبتی است) ع(در نظر امام علی
  116» .من حلم سادة؛ هر که بردباري نماید، سیادت کند« :فرمود) ع(خویش به امام مجتبی

خود بیش از هرکس اهل بردباري و شکیبایی بود و آن زمان که بر مسند حکومت و اداره ) ع(امیرمومنان
ر جامعه اسالمی قرار گرفت حتی با مخالفان خود با شرح صدري شگفت برخورد کرد و هرچه آنان ب

بردباري و حلم در برابر . سفاهت و شرارت خود افزودند، آن حضرت بر بزرگواري و بردباري خود افزود
یعنی کارمند ، در . رفتارهاي ارباب رجوع ، هنر می خواهد که این امر با کنترل اضطراب حاصل می شود

  .مواردي که اضطراب زاست ، بتواند بر اضطراب خود غلبه کند
ید با مردم با رافت و مدارا برخورد کرد و رحمت حاکم و کارگزار و کارمند بر غضب و در نظام اداري با

یعنی حتی اگر خطایی از مردم سر زد ، باید تا جایی که امکان دارد، باید از خطاي . مجازات او مقدم باشد
  .او درگذرند

وي کس برمدار و به هنگام خشم خویشتندار باش و از شدت تندي و تیزي خود بکاه و دست به ر« 
باز ایستادن از دشنام گویی  و به تاخیر . سخن زشت بر زبان میاور و از این همه، خود را د رامان دار

افکندن قهر خصم، تا خشمت فرو نشیند و زمام اختیارت به دستت آید ، و تو بر خود مسلط نشوي، مگر 
    117».آنگاه که بیشتر همت یاد بازگشت به سوي پرودگارت شود

لذا . عطوفت و مهربانی در برابر ، بهترین شیوه براي ارتباط با مردم و پاسخگویی به درخواستهاي آنهاست
عصبانیت و خشونت مدیران با مردم پذیرفتنی نیست ، و تحت هیچ بهانه اي نباید اینگونه رفتارها و 

  .برخوردهاي خالف انسانی ، رواج و توسعه یابد
شم و غضب مدیري فراهم شد ، شایسته است وي ضمن استمداد از خداي چنانچه به هر دلیل ، زمینه خ

متعال و با خویشتنداري و تسلط بر خواسته هاي نفسانی اش، خود را کنترل نموده و از هر گونه رفتار 
  118.ناسنجیده و نامناسب دوري گزیند

سطحی بودن در فرهنگ دینی اضطراب همان زلزله روحی است که بنابر شدن و ضعف و یا عمیق و 
عصبانیت، بداخالقی، . موج انفجار آن در الیه هاي روحی انسان ، میزان تخریب آن متفاوت است

پرخاشگري، فحاشی و عجله هاي دائمی و حتی میل به سرعت بی هدف و موضوعیت قرار گرفتن 
ومنان امیرم.سرعت و عجله در هر کار و موارد دیگري از این قبیل ، همگی مصادیقی از اضطراب اند

، عصبانیت را به جنونی تشبیه می کنند که در یک لحظه در فضاي روان انسان مضطرب منفجر ) ع(علی
می شود و او را دیوانه وار به کارهاي تخریبی و غیرعاقالنه وا می دارد و عوارضی را که هریک فاجعه 

تان، قهر و بداخالقی با عکس العملهایی مثل تحقیر، تغییر، تهمت و به. بزرگتري است به بار می آورد
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دیگران پیامد زلزله روحی است که کدورت آن ، نه تنها در فضاي درونی انسان مضطرب، بلکه در محیط 
   119.کار او ظاهر می شود

  :در نامه خویش به شریح می نویسد) ع(حضرت علی
اختیار آن را  لنزوتک عند الحفیظۀ واقعا قامعا؛ هنگام خشم و غضب خود ، نفست را بشکن و... فکن « 

  120» .به دست گیر
البته چنین نیست که نرمی بیش از حد نیز ستودنی باشد ، بلکه همانگونه که تندي و سخت گیري بر 
ارباب رجوع نادرست تلقی می گردد، نرمی هاي نامتعادل و برخوردهاي مهربانانه بیش از حد متعارف ، 

  . آفت بار و مورد مذمت رهبران دینی قرار گرفته است
  

  وفاي به عهد
پایبند بودن به وعده و پیمان، و خوش قولی، از ریشه دارترین اصول اخالقی هستند، تا آنجا که می توان 
ادعا نمود تمامی افراد بشر ، از هر نژاد و ملیت، قومیت، مذهب، و زبانی، به این خصال، عنایت ویژه و 

از این بابت است که . را فضیلت می شمارند یکسانی دارند و عهدشکنی را  خیانت و رعایت عهد و پیمان
چون قطعا در قیامت در مورد آن مورد سوال خواهد . یکی از ویژگیهاي مدیر قرآنی، وفاي به عهد است

] خود[و به پیمان  وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد کَانَ مسئُولًا؛...« :شد و به همین دلیل نباید آن را سبک بشمارد
  121».ید زیرا که از پیمان پرسش خواهد شدوفا کن

یک مدیر خیلی باید مواظب باشد که قولی ندهد که از انجام آن . هر عهدي مسئولیت برانگیز است 
ولَقَد کَانُوا عاهدوا اللَّه  «:ناتوان است که هم در محضر خدا و بندگان خدا مورد بازخواست قرار می گیرد

به [با آنکه قبال با خدا سخت پیمان بسته بودند که پشت منْ قَبلُ لَا یولُّونَ الْأَدبار وکَانَ عهد اللَّه مسئُولًا؛

».نکنند و پیمان خدا همواره بازخواست دارد] دشمن
122

  
و خلف وعده ... « :آن در نزد خداي متعال می فرمایددر مورد لزوم وفاي به عهد و اهمیت ) ع(امام علی 

خداوند سخت به خشم می آید که : خداي تعالی می فرماید. ، سبب برانگیختن خشم خدا و مردم شود
   123».چیزي بگویید و یه جاي نیاورید

در نگاه ایشان که بزرگترین شاگرد مکتب نبوي است ، پیمان شکنی و خلف وعده حتی براي دشمنان 
  .قابل قبول نیست؛ چه برسد به برادر مسلمان خودهم 
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و اگر میان خود و دشمنانت پیمان دوستی بستی وامانش دادي، به عهد خویش وفا کن و امانی را .. « 
در برابر پیمانی که بسته اي و امانی که داده اي خود را سپر ساز؛ زیرا . که داده اي نیک رعایت نماي

مردم با وجود اختالف در آراء و عقاید ، در آن همداستان و همراي هیچ یک ازواجبات خداوندي که 
   124»...هستند، بزرگتر از وفاي به عهد و پیمان نیست

اصوال محور اهتمام به وفاي به عهد بر اساس کرامت نفس است ، زیرا کسی که به عهد خود پایبندي 
نیست، از یک سو براي کالم و تعهد خود ارزشی قائل نیست و در واقع به کم ارزش دانستن خود و 

سطه ي دنائت نفس باز می گردد و از سوي دیگر به کم ارزش دانستن دیگران و شکستن حریم آنان بوا
  125. عمل نکردن به تعهد خود باز می گردد

عالمت کریم النفس را در انجام سریع و به موقع وعده هاي خود و عالمت ذلت و ) ع(امیرمومنان علی
پستی نفس را امروز و فردا کردن در وعده ها و عذر و بهانه تراشی در انجام تعهدات می داند و می 

  :فرماید
وعداللئیم مطل و تعطیل؛ وعده ي انسان کریم مثل عمل نقد اوست و  وعد الکریم نقد و تعجیل و« 

باید قبل از وعده و وعید، نحوه تحقق آن را  126».وعده انسان  پست، وقت کشی و معطل کردن است
نکند فقط براي دلخوشی وعده بدهیم که نارضایتی شدید ارباب رجوع را . بررسی کرده و سپس وعده داد

  .در پی خواهد داشت
  :می فرماید) ع(امام علی

التعدن عدة التثق من نفسک بانجازها؛ هرگز وعده اي نده که د رانجام آن به خود مطمئن « 
   127»نیستی

یکی از نکاتی که باید قابل توجه مدیران باشد این است که برخی از خواسته هاي ارباب رجوع، غیر قابل 
اجعین را در انتظار انجام کار نگه دارد، زیرا قابل تنفیذ و برآورده ساختن نیست ، لذا کارمند نباید مر
از کارمند مسلمان انتظار می رود، که با وعده هاي . پیگیري نیست یا بر خالف قانون و احکام دینی است

باید در این . دروغین خویش ، به هر علت که باشد، زمینه سردرگمی و نارضایتی مردم را فراهم نسازد
  . اقعا در یک مورد خاص نمی شود کاري کرد، صریحا آن را ابراز کردموارد صریح بود و اگر و

  

                                                             
 .همان - 124
 .136ـ  125، صص 1389فیاض بخش ، محمدتقی،کرامت نفس در تربیت کودك،تهران،انتشارات فردافر،  - 125

 .114، ص17ق، ج 1378شرح ابن ابی الحدید، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،مصر، دار احیاء الکتب العربیۀ، ، ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبه اهللا -3

 .1382 ،)عج(آمدي، عبدالواحد، غررالحکم، ترجمه محمدعلی انصاري،قم،انتشارات امام عصر - 127



٤٢ 
 

 و بازرسی در مدیریت نظارت

کَذلک جعلْناکُم أُمۀً وسطًا  «:نظارت و بازرسی در مدیریت مقوله اي است که باید جدي گرفته شود
و بدین سان : فرماید صلی اهللا علیه و آله میخداوند، خطاب به پیامبر اکرم ؛...لتَکُونُوا شُهداء علَى النّاسِ 

لتکونوا شهداء علی « از واژه ي   128»...رو قرار دادیم تا ناظر بر اعمال مردم باشید شما را امتی میانه
می توان این نکته مدیریتی را استخراج کرد که باید مدیران بر رفتار و کارهاي کارمندان » الناس

ند تا کارها طبق روال خود پیش رفته و از دیگر برکات این نظارت در زیرمجموعه خود نظارت داشته باش
  .مسیر تحقق به اهداف مشخص شده بهره مند شوند

، به عنوان الگوي مدیریت قرآنی، نشانگر لزوم ارزیابی دقیق، منصفانه و خالی )ع(سیره مدیریتی امام علی
هم را به عامالن و مدیران زیردست خود نیز از شائبه هاي نفسانی در مورد کارگزاران امور است و این م

  :ایشان خطاب به یکی از والیانش چنین فرموده اند 129.به عنوان شرط الزم مدیریت ابالغ می فرمودند
  130. حساب کارهایت را براي من بفرست و بدان که حساب خداوند از حساب انسانها باالتر و بهتر است« 

کارکنان نظارت داشت که این نظارت باعث بهبود روند کیفیت کار  باید مرتب بر کارها و رفتارهاي اداري
  :آموزد در این باره به مالک اشتر چنین مى) ع(امام على  . و تقویت اخالق اداري خواهد شد

ثم تفقد أعمالهم، و ابعث العیون من أهل الصدق و الوفاء علیهم، فان تعاهدك فى السر المورهم حدوه «
پس در کارهاى کارگزارانت وارسى کن، و ارباب راستى و وفا ؛  مانه و الرفق بالرعیهلهم على استعمال اال

 سازد را بر آنان مراقب ساز، که بازرسى نهایى در کارشان، آنان را به امانتدارى و نرمى با مردمان وادار مى
«131 

می کند که نتیجه آن  ، در این دستورالعمل اداري، بر نقش و تاثیر بازرسی هاي اداري اشاره)ع(امام علی
اى به  چنان بدین امر اهمیت داده که در نامه ایشان. وادار کردن کارمندان به امانتداري در کار می باشد

  :یکى از کارگزاران خود به نام کعب بن مالک چنین فرمان داده است
کوره،  أما بعد، فاستخلف على عملک و اخرج فى طائفه من أصحابک حتى تمر بأرض السواد کوره«

پس کسی را به عنوان جانشین خود قرار بده و خود به همراه  ؛فتسألهم عن عمالهم و تنظر فى سیرتهم
بیرون برو و تمام سرزمین ) و رفتار کارگزاران منطقه عراق عملکرد به منظور نظارت بر(گروهی از یارانت 

ها جویا شو و بر  ان و مسئوالن آنعراق را منطقه به منطقه بگردید و از چگونگی اعمال و رفتار کارگزار
این دستورالعمل بیانگر جایگاه نظارت، بازرسى و پیگیرى در 132 » .سیره و روش عمل آنان نظارت کن

است و بى گمان بدون آن حفظ مناسبات درست انسانى و رفتارى بر مبناى ) ع(دیدگاه ادارى امام على 
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از عبارت فوق  .یابد شان و امانتدارى کامل معنا نمىرفق و مدارا و نرمى با مردمان و خدمتگزارى به ای
» کنترل هاي ایستا« این نکته را هم می توان استفاده کرد که این کنترل مدیریتی نباید فقط محدود به 

در کنترل ایستا، مدیر با استقرار دستگاههاي کنترلی، بدون نیاز به تحرك و جابجایی آنچنانی، کار . باشد
زیرنظر دارد اما در کنترل متحرك، کنترل از طریق قدم زدن در محیط بدست می آید زیردستان خود را 

یا کنترل متحرك می نامند که توجه به این » control by walking around« که اصطالحا آن را 
نسبت به حقوق مردم و رعایت کرامت انسانی ) ع(امام علی 133.نوع کنترل از عبارت فوق مستفاد می شود

براي نمونه وقتی . ساس بودند که با نظارت  و برخوردهاي متناسب از این حریم دفاع می کردند بسیار ح
سوده دختر عمار همدانی از ظلم و جنایت یکی از کارگزاران حضرت، خبر داد، پس از ثبوت جرم ، ایشان 

بر من و آنان  خدایا تو« :به خاطر تخلف کارگزارش گریه کرده و دست به آسمان برداشته و چنین گفتند
پس بر او نامه اي نوشت که چون این » من به آنان اجازه نداده ام به کسی از بندگانت ستم کند. شاهدي

نامه به دست تو رسید، کارهایت را مرتب کرده و مواظب اموال باش تا کسی از سوي ما آمده و مسئولیت 
  134» .را از تو تحویل بگیرد 

براي نظارت بهتر یکی از کارها عالوه بر اقدامات دیگر استفاده از صندوقهایی است تا مردم بتوانند بدون 
 . دغدغه شکایت و یا تشکر خود را از کارمندي ابراز کنند

چه بسا مردم از کارکنان شکایتی داشته باشند و این در حالی است که در سازمانها مطابق سلسله مراتب 
براي طرح شکایت وجود ندارد و در صورت شکایت ، این شکایت به خود کارمند مربوطه اداري، مجالی 
براي این منظور وجود صندوقی براي طرح شکایات  براي اطالع رئیس سازمان یا . ارجاع می شود

با این روش می توان از گزارشهاي مردمی پس از بررسی و تایید نسبت به . باالترین مسئول الزم است
  .ا تنبیه کارگزار استفاده کرده و همچنین نسبت به رفع مشکل آن شخص اقدام کردتشویق ی

نخستین کسی که مکانی را بنیاد کرد که در آن شکوه دادخواهان افکنده می شد، امیرمومنان علی بن 
جایی را به نام بیت المظالم تاسیس کرد و از مرم خواست شکایتهاي ) ع(حضرت علی 135. بود) ع(ابیطالب

به عنوان نمونه والی خود را در بحرین بعد از شکایت یکی از رعایا عزل . را بر تکه کاغذي بنویسند خود
  136. کرد
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 و بازرسی در مدیریت نظارتاصل 

هر چند که باید اساس رابطه مدیر با کارکنان، اعتماد باشد ولی باید سیستم نظارت و بازرسی هم در هر 
باعث مدیریت بهتر می شود و از طرفی با توجه به نظارت بر کارکنان ، این نظارت . سازمان برقرار باشد

در قرآن هم بر . آنها نیز با جدیت بیشتر به کار مشغول بوده و مرتکب احتمالی تخلفات اداري نشوند
و بدین گونه ؛  اسِوکَذَلک جعلْنَاکُم أُمۀً وسطًا لتَکُونُوا شُهداء علَى النَّ«سیستم ارزیابی تاکید شده است

   137».شما را امتى میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد
 .لتکونوا شهداء علی الناس ناظر به همان نظارت بر زیردستان و عملکرد کارکنان است

  
  

  و تشویق و تنبیه در مدیریت ارزشیابى
است که هر چه قدر بیشتر بتواند در دیگران نفوذ کند و در » نفوذ در دیگران« یکی از تعاریف مدیریت ، 

. اثر نفوذ او کاري را که او می خواهد به نحو احسن انجام دهند، نشان از باالبودن سطح مدیریتی او دارد
قدرت تنبیه و : آن قدرت عبارت است از. این نفوذ به ابزار نیاز دارد که این ابزار همان قدرت است

ی از نویسندگان ، درباره اهمیت مسئله پاداش در سازمان و مدیریت تا آنچا پیش رفته حتی یک 138.پاداش
. دانسته و کتابی با همین نام به رشته تحریر درآورده است» بزرگترین اصل مدیریت در دنیا« که آن را 

139   
زشگذاري کرد و در مدیریت قرآنی باید بر اساس ارزشیابی میزان فعالیت و کیفیت کارها براي کارمندان ار

بحث بهشت و جهنم در قرآن . اال دیگر انگیزه اي براي بهتر شدن وضعیت پیشرفت کارها نخواهد ماند
در یکی از . کریم ، نشانگر همین بحث هست که باید افعال و رفتار کارکنان مورد ارزیابی قرار گیرد

خود شرط می گذارد که بنا بر اتفاقاتی که در قرآن کریم آمده است، طالوت براي نیروهاي تحت امر 
گر در بین سپاه ایشان در صورت عدم رعایت این حکم ، دی مصالحی از رودخانه مد نظر آب ننوشند که

هنگامی که لشگر بنی ؛...قالَ إِنَّ اللّه مبتَلیکُم بِنَهرٍ فَمنْ شَرِب منْه فَلَیس منّی«:جایگاهی نخواهد داشت
اي در بین راه است که هرکس از آن آب  رودخانه: به سربازان خود گفت) لوتطا(اسرائیل حرکت کرد، 

این رفتار نشانگر این است که باید از سیستم ارزشیابی براي  140».بنوشد، دیگر در سپاه من جایی ندارد
) ع(امام علی. پیشرفا کارها بهره گرفت و در این مسیر از پاداش و تنبیه افراد زیرمجموعه خود غافل نماند

ء عندك بمنزله  و ال تکونن المحسن و المسى«: در توصیه مدیریتی خویش به این مساله اشاره می کند
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. می باشد) ع(عبارت الیکونن نشانگر تاکید امام علی 141»؛ و در نزد تو نیکوکار و بدکار یکی نباشد سواء
ذلک تزهیدا الهل االحسان فی  فان فی« :فلسفه و دلیل این امر را اینگونه بیان می کند) ع(امیرالمومنین

االحسان و تدریبا الهل االساء ة علی االساءة؛ همانا این امر نیکوکاران را به نیکویی کردن بی رغبت 
یعنی از نظر روانشناختی و روحی،  142» .سازد و زشت کاران را به بدي کردن و زشت کاري وامی دارد

خلقت آدمی به گونه اي است که اگر در سازمانی بین کارمندي که در خدمت به مردم سر از پا نمی 
شناسد، با کارمندي که اصال به اخالق اداري پایبند نیست، تفاوتی گذارده نشود، به مرور گروه اول نسبت 

ه همان عملکردشان با قوت ادامه می دهند و در نتیجه به کاراهی خود کم رغبت شده و گروه دوم هم ب
در این مورد بعضی مدیران  143. فضاي بی تفاوتی به تکریم ارباب رجوع در نظام اداري بوجود خواهد آمد

، از اینکه یک کارمند به وظایف خود به نحو احسن عمل کرده، اصال نیاز به تشویق نمی بینند و یا در 
رر بعضی از کارکنان نیاز به تنبیه نمی بینند که هر دو در مدیریت علوي برابر خطاهاي فاحش و مک

البته ارزشیابی .ناقص بوده و باید این روند براي پیشرفت نظام اداري و تقویت اخالق اداري اصالح گردد
نباید عوامل دیگر . و قدردانی ، باید کامال بر اساس انصاف صورت بگیرد و اال نتیجه عکس خواهد داشت

در عهدنامه مالک اشتر چنین ) ع(امیرمؤمنان على . ر نوع ارزشیابی و میزان قدردانی ما تاثیر بگذاردد
وال یدعونک شرف امرى الى أن تعظم من بالئه ما کان صغیراً، و ال ضعه امرى الى أن « :دهد هشدار مى

و را بزرگ شمارى، و و مبادا بزرگى کسى موجب شود که رنج اندك ا ؛تستصغر من بالئه ما کان عظیماً
به ) ع(امام علی144» .مبادا پایینى رتبه کسى سبب شود که کوشش سترگ وى را خوار به حساب آرى

شکر المومن یظهر فی « :تقدیر و تشکر و تشویق عملی معتقد بوده و آن را نشانه ایمان مدیر می دانند
ار و کردارش ظاهر می شود ، به عمله، شکر المنافق الیتجاوز لسانه؛ سپاسگزاري انسان مومن در رفت

خالف منافق که تنها به تشکر کالمی اکتفا نموده و سپاسگویی و تشویق وي از مرز زبانش، تجاوز نمی 
گاهی استفاده از کلمات . یکی از موثرترین نوع تشویقها، بیان کردن آن کار از زبان مدیر است 145».کند

در این آیه از پیامبر  .از تشویق هاي مادي دارد تشویقی، در مورد فرد مورد نظر تاثیر عمیق تري
خواسته شده که مومنان را براي حضور در جنگ تشویق کند که یکی از موارد تشویق در گفتار ) ص(اکرم

با  اي پیامبر مؤمنان را براي پیکار ؛یا أَیها النَّبِی حرِّضِ الْمؤْمنینَ علَى الْقتالِ«: است که تاثیر ویژه اي دارد
   146».کفار تشویق کن

سران سپاهت را به نیکی و ثناء یاد کن و ! اي مالک« :در توصیه مدیریتی خود می فرمایند) ع(امام علی
هرگاه فردي از آنان رنجی را تحمل کرد، رنج او را بازگو کن و آن را به حساب آور؛ زیرا آنگاه که تو 
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آنان را تشویق نمایی، شجاعان دلیر به هیجان در آیند و کردار نیکو و پسندیده آنان را یاد به یاد آوري و 
در تشویق یکی از فرماندهان خویش ) ع(امام علی147».نشستگان تشنه به حرکت و تالش ترغیب شوند

فانک ممن استظهر به علی اقامه الدین و اقمع به نخوة االثیم و اسد به لهاة الثغر « :چنین می نگارد
در برقراري دین و سرکوب ساختن نخوت و تکبر افراد سرکش و  المخوف؛ تو از کسانی هستی که

   148».نگهداري مرزهاي شکور اسالمی که د رتهدید دشمن قراردارند، پشتوانه واقعی من به شمار می آیند
  :در مورد ارزشیابی در قرآن به آیاتی چند اشاره می شود

ت مرتکب شده به خطا اشاره می شود در صور) ص(در یکی از آیات بر عذاب دوچندان همسران پیامبر ـ 
که از این آیه چنین استخراج می شود که نباید در تنبیه ، افراد منسوب به مدیریت مورد تخفیف قرار 

   النَّبِی یا نساء«. مورد تنبیه قرار بگیرند که وظیفه آنها بیشتر از بقیه است بگیرند و حتی باید بیشتر از بقیه
هر کس از شما گناهی آشکار ! اي همسران پیامبر؛ الْعذاب بِفاحشَۀٍ مبینَۀٍ یضاعف لَها  منْ یأْت منْکُنَّ

  149».مرتکب شود عذابش دوچندان است
در آیه اي دیگر ، بر رتبه بندي هر فرد در قیامت بر اساس میزان عمل اشاره می شود که از این آیه ـ 

 :باشد اساس میزان بهره وري و عملکردبرداشت می شود که معیار تشویق باید بر 
در قیامت، براي هر کس به میزان عمل، رتبه و درجه قرار داده شده  ؛و لکُلٍّ درجات مما عملُوا«

  150».است
و أَجرٌ وعد اللّه الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات لَهم مغْفرَةٌ « : در این آیه هم همین مساله اشاره شده است

اند، وعدة آمرزش و پاداش بزرگ  اند و کارهاي شایسته انجام داده ایمان آورده خداوند به کسانی که ؛عظیم
 151».داده است

در آیه اي دیگر به بحث تنبیه کسانی که حقایق را کتمان می کنند اشاره می شود و از این آیه مستفاد ـ 
  :کارکنان، باید تنبیه متناسب انجام گیردمی شود که در صورت خطاي عمدي و اساسی 

منْ بعد ما بینّاه للنّاسِ فی الْکتابِ أُولئک یلْعنُهم اللّه و   إِنَّ الَّذینَ یکْتُمونَ ما أَنْزَلْنا منَ الْبینات و الْهدى«
کسانی که  ؛ ا و بینُوا فَأُولئک أَتُوب علَیهِم و أَنَا التَّواب الرَّحیمإِالَّ الَّذینَ تابوا و أَصلَحو *  یلْعنُهم الالّعنُونَ

گیرند، مگر آنکه توبه کنند و کارهاي خود را  حقایق هدایت را کتمان کنند، مورد لعنت خدا قرار می
  152».بخشم زیرا من توبه پذیر و مهربانم اصالح کنند که در این صورت ایشان را می

، وقتی ایشان به همراه سربازانش حرکت کرد، از لشگریانش دیگر ، در ماجراي طالوت ي آیهدر ـ 
  . خواست که هیچکس از آب رودخانه نخورد ولی دیگر در پیش او جایگاهی نخواهد داشت

                                                             
 .53نهج البالغه، نامه  - 147
 .46همان ، نامه  - 148
 30احزاب ،  149
  19احقاف ،  150
  9مائده،  151
  160بقره،  152



٤٧ 
 

لشکریان طالوت هر چند همه با طالوت و از او بودند، لیکن باطن آنها غیر از ظاهرشان بود، و با یک 
واقعیت ها روشن مى شد، و آن آزمایش نهرى بود که در راه با آن برخوردند، و آن نهر مشخص آزمایش 

کرد که چه کسى از طالوت ، و چه کسى بیگانه از او بود، هر کس از آن نهر نوشید از طالوت بیگانه شد 
  153.و هر کس لب از آن تر نکرد از او و منسوب به او شد

ارزشیابی، آیه اي است که از آن نکته دقیق مدیریتی استخراج می شود در یکی از آیات دیگر در حوزه ـ 
و آن این است که هر کارمند بداند که هر کار مثبت در شرکت یا سازمان انجام دهد، خیرش براي خود 

إِنْ أَحسنْتُم  «: چه از لحاظ وجدان کاري و روحیه کاري و هم از لحاظ منافع سازمانی. او هم هست
اید و اگر بدي کنید باز هم به خود بدي  اگر نیکی کنید به خود کرده؛م ِالنْفُسکُم و إِنْ أَسأْتُم فَلَهاأَحسنْتُ
  154».اید کرده

   
  

  تقویت خود کنترلی کارمند
. یکی از وظایف مدیریتی که گاها از آن غفلت می شود  ، فعال نمودن خودکنترلی در کارکنان می باشد

غربی ، این مفهوم بی معناست و  با کنترل و بازرسی از بیرون به دنبال اصالح  در سیستم نظام اداري
اما در خودکنترلی ، دیگر نیاز به بازرسی ها و نظارتهاي عمیق نیست و هر کارمند یک . اداري هستند

ده اینکه در قرآن اینهمه به تقوا اشاره گردی. بازرس درونی دارد که خطاهاي او را به او هشدار می دهد
ناظر به همین موضوع است و یا آیات مربوط به فانی بودن دنیا ، بحث حسابرسی در روز قیامت و اینکه 

براي این است که   155».بیند مگر ندانسته که خدا مى  ؛أَلَم یعلَم بِأَنَّ اللَّه یرَى«: عالم محضر خداست
انسان یک خودکنترلی دروین داشته باشد و دیگر الزم نباشد مدیري بگوید که فالن تخلف را نکن بلکه 

خداوند رحمت کند کسی را که « :می فرماید) ع(امام علی156.خودکار، به وظایف محوله خود بپردازد
ندانی خدا را ناظر رفتار و چنین کارم 157».مراقب امر پروردگارش باشد و از گنه خویش بیمناك است

خودکنترلی، کارمند . اعمال خود می بینند؛ خدایی که بر همه رفتار انسان ناظر است و عالم محضر اوست
آن کس که مراقب مرگ خویش باشد از فرصتها « :را به سوي استفاده بهینه از فرصتها سوق می دهد

یدتر است زیرا کارمند را به ترسی سوق می خودکنترلی به مراتب از نظارت بیرونی مف 158»بهره می برد
اندیشمندان رفتار سازمانی بر این باورند که توانایی . دهد تا کاري را که نباید انجام دهد، انجام ندهد
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در  159. آدمی در انجام دادن هر چیزي در زندگی، بر توان او در هدایت سیستم عصبی اش مبتنی است
و ایاك «  160.این امر به کنترل و مدیریت بر نفس یاد شده است به مالک اشتر از) ع(فرمان حضرت علی

و االستئثار بما الناس فیه اسوة والتغابی عما تغنی به مما قد وضح للعیون فانه ماخوذ منک لغیرك و عما 
قلیل تنکشف عنک اغطیۀ االمور و ینتصف منک للمظلوم املک حمیۀ انفک و سورة حدك و سطوة 

رس من کل ذلک بکف البادرة  و تاخیر السطوة حتی یسکن غضبک فتملک یدك و غرب لسانک و احت
از اموري که بر همه روشن ! االختیار؛ مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوي هستی امتیازي خواهی

است ، غفلت کنی، زیرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسئولی، و به زودي پرده از کاراه یک سو 
باد غرورت ، جوشش خشمت، تجاوز دستت، تندي زابنت را . م ستمدیده را از تو با زمی گیرندرود و انتقا

در اختیار خود گیر و با پرهیز از شتاب زدگی و فروخوردن خشم، خود را آرامش ده تا خشم فرو نشیند و 
صوص در یکی از نتایج عدم تسلط بر نفس در تعامالت اجتماعی و بخ 161».اختیار نفس د ردست تو باشد

نظام اداري، بروز شتابزدگی در برابر ارباب رجوع و یا دیگر کارهاي اداري است که حضرت کارگزاران را 
ایاك والعجلۀ باالمور قبل اوانها؛ مبادا هرگز در کاري که وقت آن نرسیده، شتاب « : از آن برحذر می دارد

اب رجوع می شود، به تسلط نفس این عدم شتاب زدگی در تصمیماتی که موجب نارضایتی ارب 162».کنی
و لن تحکم ذلک من نفسک « :راه تسلط نفس هم با معنویات و یاد قیامت میسر خواهد شد. نیاز دارد

حتی تکثر همومک بذکر المعاد الی ربک؛ تو بر نفس مسلط نخواهی شد مگر با یاد فراوان قیامت  و 
  163».بازگشت به خدا

  
  

  عدالت در مدیریت
عدالتی که در مورد اهمیت، . مهم مدیریت قرآنی، اجراي عدالت در مدیریت استیکی از شاخصهاي 

اثرات و برکات آنها هزاران روایات داریم و در قرآن به عنوان یکی از اهداف ارسال رسل بیان شده 
پیامبران ] ما[به راستى لیقُوم النَّاس بِالْقسط؛  لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبینَات وأَنْزَلْنَا معهم الْکتَاب والْمیزَانَ«:است

 164».خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند
برپایی عدالت چیزي است که در  اهداف بلند مدیریت قرآنی باید مشاهده شود و اال باید در قرآنی بودن 

  .دید نظر کردآن تج
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یزي را در جاي خود العدل یضع االمور مواضعها؛ عدل، هر چ« :در مورد عدالت می فرماید) ع(امام علی
خاصیت عدالت در این است که هرکس آنچه را که به آن استحقاق دارد می رسد و  165».قرار می دهد

  .هیچ مانعی بر سر راه او قرار ندارد
مدیر قرآنی زمینه رشد هر کارمند خود را فراهم کند و از سویی  وارد شویم، باید یک اگر مصداقی تر

دیگر در تشویقها و انتصابات و امتیازات اداري، معیار را میزان بهره وري و مهارت در کار او قررادهد و در 
مشکل بزرگ ما در این زمینه، انجام ناعدالتهایی . این مورد ذره اي تبعیض براي نزدیکان خود قرار ندهد

ت که کاها به صورت قانونی هم انجام می شود که باید در نظام اداري ، ساز و کارهایی را طراحی و اس
 .عملی کرد که دیگر زمینه تبعیض و یا ناعدالتی وجود نداشته باشد

. در مکتب اسالم، هیچ کس به خاطر زبان ، رنگ، قومیت و نژاد به کسی دیگر رجحان و برتري ندارد
د اللَّه أَتْقَاکُم إِنَّ النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاکُم منْ ذَکَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاکُم شُعوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَکْرَمکُم عنْیا أَیها «

دیم تا با اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانی؛ اللَّه علیم خَبِیرٌ
  یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بى

  166» .تردید خداوند داناى آگاه است
بر حسب این آیه در امتیازدهی ها، انتصابات و تشویقها و تنبیه ها، نباید به هیچوجه کسی را به خاطر  

فارش فالن فرد خاص مد نظر قرار داد و اال این کار با روح قرآنی نسبت فامیلی، یا قومیت خاص و یا س
آمدند جواب علمی ) ع(وقتی که طلحه و زبیر به تمناي ویژه خواري نزد حضرت امیر. مخالف خواهد بود

حضرت، مسیر مدیریت ایشان را مشخص کرد و به آنان فهماند که انتصابات و امتیازات داراي معیارهایی 
نباید  .مال شخصی نیست که به هرکس که بخواهد بدهد یا ندهد. حاظ قرار بگیرد است که باید ل

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقسط شُهداء للّه و «:ضوابط بر روابط غالب شود که خالف عدالت است
همواره عدالت را بر پا دارید و براي ! اید ایمان آورده اي کسانی که؛  أَنْفُسکُم أَوِ الْوالدینِ و اْالَقْرَبینَ  لَو علی

  167».خدا گواهی دهید، اگر چه به زیان خود یا والدین و بستگانتان باشد
 
  

  مردم شناسی و مردم داري
  .مردم شناسی و مردم داري دو ویژگی خاصی است که باید یک مدیر به آن آراسته باشد

یکی از برجسته ترین نکات . مردم شناسی یکی از نخستین ضرورتهاي رهبري در همه حکومتها است 
مردم شناسی ایشان است که کمتر مورد توجه سیره نویسان بوده و یا اینکه اصوال ) ص(سیره پیامبر اکرم
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یر رضایت مردم داري، در نگاه مدیریت قرآنی امري الزم و در مس 168.به این مساله توجه نشده است
ولیکن احب االمور الیک اوسطها « : به مالک اشتر توصیه می کند) ع(الهی است ؛ همانطور که امام علی

فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیۀ، فان سخط العامۀ یجحف برضا الخاصۀ و ان سخط 
تعارض تصمیماتی  تصور پس باید رضایت مردم را در نظر گرفت و در 169»الخاصۀ یغتفر مع رضا العامۀ

که عده اي خواص از جامعه را نگران و معترض می سازد، باید حق را به مردم داد و از عصبانیت خواص 
البته این مردمداري در حوزه چهارچوب اصول اساسی دینی است و شامل مواردي که بر خالف . نهراسید

  . رضایت الهی است نمی شود
محمد رسول اهللا والذین معه اشداء علی الکفار « : عی رحماء بینهم بود ، به معناي واق) ص(پیامبر اکرم 

تالیف قلوب دشمنان ، به آنها غنائم می بخشید و وقتی عده اي ایشان حتی براي  170»...حماء بینهمر
انی اعطی رجاال حدیثی عهد بکفر اتالفهم؛ من با این اقدام می خواهم « : اعتراض کردند ، حضرت فرمود

  171».به دوران کفر، نزدیکند جذب کنما که مردانی ر
هم به سیره و سنت نبوي، اوج مردمداري را در دوران حکومتشان به ) ع(امیرالمومنین علی بن ابیطالب

از . این مردمداري را می توان در جلوه هاي گوناگون سیره مدیریتی ایشان مشاهده کرد. نمایش گذاشتند
بود و  عزل یک مدیر به خاطر بلند صحبت کردن با یکی از  کرامت انسانی که براي همه مردم قائل

  .مراجعین تا کوتاه آمدن در برابر یکی از انحرافات مذهبی به خاطر فضاي فرهنگی آن زمان
ایشان وقتی دیدند که نماز نافله را به جماعت می خوانند و اعالم کرد، عده اي شدیدا به این امر ولی خدا 

که  172.راي جلوگیري از تفرقه و دیگر مصحلتها، از این حرفشان کوتاه آمدنداعتراض کردند و حضرت ، ب
  .این کار یکی از نمونه هاي مردمداري با مردمی است که حتی گاها مصلحت خودشان را نمی دانند

 
  

  جاذبه اخالقی در مدیریت
اولیاي الهی مورد یکی از مواردي که بسیار جالب توجه است و شاید کمتر از منظر سیره مدیریت قرآنی 

جاذبه اخالقی و آراسته شدن مدیر به . وجود جاذبه اخالقی در مدیران استلزوم  توجه قرار می گیرد،
  .فضایل اخالقی باعث موفقیت در مدیریت به لحاظ نفوذ در قلب کارکنان و مردم می شود

ود که باعث شد کار ب) ص(در فضاي بسیار سخت فرهنگی اعراب بدوي، این جاذبه اخالقی پیامبر اکرم
قرآن کریم ، راز این موفقیت را جاذبه اخالقی او . بزرگ تشکیل هسته اولیه حکومت اسالمی پا بگیرد
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] برکت[پس به ؛فَبِما رحمۀٍ منَ اللَّه لنْت لَهم ولَو کُنْت فَظا غَلیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا منْ حولک«« : می داند
شدى و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا از پیرامون تو پراکنده مى ] و پرمهر[آنان نرمخو  رحمت الهى با

  173».شدند 
شعري که در مورد اخالص در عمل . چه زیبا مولوي این مساله را در شعر زیر بیان کرده است

  :است که در برابر اسائه ي ادب عمروبن عبدود حلم به خرج داد ) ع(حضرتامیرالمومنین
  تیغ حلم چندین خلق را     واخرید از تیغ، چندین حلق رااو به 

  174تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر         بل ز صد لشگر ظفر انگیزتر
را نمی شنید مگر اینکه محبت او در دلش جاي می گفت و به او روي می  )ص(پیامبرکسی سخن « 

بیم آن : یعنی شیفتگان می نامیدند و می گفتند» صباة« از این رو قریش مسلمانان را دوران مکه . آورد
    175»...بسپارد) ص(داریم که ولید پسر مغیره دل به دین محمد

ار بگیرد تا بتوانند به اهداف عالیه سازمانی و شرکتی پس الزم است که این امر مورد توجه مدیران قر
در هشت سال . این فرمول هر جا مورد توجه قرار بگیرد ، موفقیت را به دنبال خود می کشاند. دست یابند

دفاع مقدس نمونه هاي بارزي از این نوع جاذبه اخالقی در مدیریت مشاهده می شود که امکان عملی 
اینجاست که باید یک بازتعریفی دیگر از مدیریت کرد و با مفاهیمی . می دهد شدن این فرمولها را نشان

  .تازه تر، آن را براي جامعه جهانی تعریف کرد
  
  

  پیشگامی در عمل
هرچند که این مساله براي . یکی از ویژگیهاي مدیر موفق این است که خود در کارها پیشگام باشد 

خود در کارها در خط مقدم است و همین امر باعث  بعضی از مدیران سخت است ولی یک مدیر خوب
، نمونه واقعی این نوع مدیریت هستند که )ص(حضرت محمد. انگیزه بخشی به نیروهاي خود می شود

خودشان در میدان جنگ حضور می یافتند و نیروهایش او را همراه خود می دیدند و از بودن حضرت در 
« :امر می کند که با مومنان باشد) ص(ي متعال به آقا رسول اهللا خدا. کنارشان ، انگیزه بیشتر می گرفتند

 بیلِ اللّهلْ فی سنینَ .... فَقاتؤْمرِّضِ الْمح در راه خدا پیکار کن و مؤمنان را به جهاد ! اي رسول؛ ... و
  176».ترغیب کن
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به آن عمل نکرده  ، این اسوه مدیریت جهانی، چیزي را سفارش نمی کرد که خود قبال)ص(پیامبر اکرم
اگر مردم را به عبادت و نماز سفارش می کرد، خود از عباد زمان بود که آنقدر عبادت می کرد که . باشد

  177».قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتى ؛ما أَنْزَلْنَا علَیک الْقُرْآنَ لتَشْقَى«:آیه اي نازل شد که
که به صورت امانت گردنبند از ) س(اینمورد هیچ تعارفی حتی با دخترش اگر شعار عدالت سر می داد، در 

بیت المال گرفته بود نداشت و اگر شعار حمایت از مستضعفان میداد، خودشان مانند یک مستضعف 
حضور حضرت در جنگها که اصطالحا غزوات نشان می دهد که ایشان با این که می . زندگی می کردند

فرماندهی خود بماند و نیرو بفرستد، خود حضور می یافت و وقتی نیروهایش او  توانست در خانه یا محل
  .را همراه خود می دیدند، با انرژي مضاعفی می چنگیدند

ان اهللا جعلنی اماما « : هم مثل استادشان بودند و در اوج قدرت، مثل فقرا زندگی می کرد) ع(امام علی
مشربی و ملبیس کضعفاء الناس، کی یقتدي الفقیر  لخلقه، فرض علی التقدیر فی نفسی و مطعمی و

بفقري و الیطغی الغنی غناه؛ خداوند مرا امام خلق خود قرار داده و از این رو بر من واجب کرده  که در 
زندگی شخصی و در خوردن، نوشیدن، و لباس خود را مانند مردم ناتوان بدانم  تا فقیربه فقرم اقتدا کند و 

این پیشگامی درعمل، در صورت تحقق در مدیریتها، باعث  178».ه سرکشی نیندازدثروتمند را ثروتش ب
  .شوق انگیزي زیرمجموعه ها و افزایش انگیزه کار بهتر خواهد شد

  
  

  امید به موفقیت و ایمان به هدف
ایمان به هدفی که مشخص . امید به موفقیت در کنار ایمان به هدف، از رموز موفقیت در مدیریت است

مید به اینکه به هدف خواهیم رسید، امري است که می تواند هر مدیري را در هر سازمان و شده و ا
  . شرکت و نهادي به قله توفیق برساند

مدیر موفق کسی است که هم خودش به آن اهداف مشخص شده ایمان داشته و با تمام وجود براي 
نمونه بارز این امر . ن به هدف برساندرسیدن به آن تالش نماید و هم زیرمجموعه ي خود را به این ایما

  :وجود مقدس ختمی مرتبت است که آنقدر در این رسالتش تالش کرد که ندا آمد که
  ما أَنْزَلْنَا علَیک الْقُرْآنَ لتَشْقَى؛* طه«

».قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتى! اي پیامبر
179
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هرچند این ایستادگی و صبرو استقامت تا . ایستادگی کردایشان همانطور که خداي متعال خواسته بود 
فَاستَقم کَما « : ؛ همانطور که بر ایشان خواسته شده بودرسیدن به اهداف، سخت و زجرآور بود، اما ایستاد

اى ایستادگى کن   یافتهپس همان گونه که دستور ؛  أُمرْت ومنْ تَاب معک ولَا تَطْغَوا إِنَّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ
   180».دهید بیناست  و طغیان مکنید که او به آنچه انجام مى] نیز چنین کند[و هر که با تو توبه کرده 

ایشان آنقدر به رسالتش ایمان داشت که حاضر نبود به هیچ وجهی از این خواسته ي خود و رسالتی که از 
ایشان در پاسخ به حضرت ابوطالب، که تهدید . یایدطرف خداي متعال بر گردن او نهاده شده بود، کوتاه ب

یا عم ، واهللا لو وضعوا « : سران قریش را براي دست برداشتن از رسالت الهی را براي او بازگو کرد، فرمود
الشمس فی یمینی و القمر فی یساري علی ان اترك هذا االمر حتی یظهره اهللا او اهلک فیه ما ترکته؛ 

خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپم بگذارند چنین نخواهم کرد تا  به خدا سوگند اگر! عمو
این کالم نبوي، اوج ایمان به هدف را می  181».خداوند پیروزي را نصیب کند یا در راه هدف کشته شوم

  .رساند و اگر این ایمان قوي به هدف واال نبود، قطعا آنطور که باید کار به سرمنزل مقصود نمی رسید
از سویی دیگر باید هم براي خود مدیر، امید براي پیشرفت و موفقیتهاي بزرگ باشد و هم این امید را 

و اال با آیه یاس خواندن و نالیدن از کمبودها دردي مداوا . مدیر باید در دل و ذهن همکاران خود بکارد
خدا نومید   و از رحمت؛ منْ روحِ اللَّه إِلَّا الْقَوم الْکَافرُونَ ولَا تَیأَسوا منْ روحِ اللَّه إِنَّه لَا ییأَس« : نمی شود

    182».شود خدا نومید نمى   مباشید زیرا جز گروه کافران کسى از رحمت
و در نظام اداري هم حتما این جدال هر چند کم . باالخره در طول تاریخ جدال حق و باطل بوده و هست

آوردن براي مقابله با آن پیش بینی کرد و صبر و استقامت الزم را پس باید به جاي کم . اما هست
این نکته را یادآوري می ) ص(براي همین است که در قرآن کریم ، خداي متعال به پیامبر اعظم . داشت

 نَبِی   و کَذلک جعلْنا لکُلّ«: کند که این جدال و دشمنی در قبل از او هم براي دیگر پیامبران بوده است
اند بلکه براي هر  اینان تنها در برابر تو به لجاجت نپرداخته! اي پیامبر ؛...  عدوا شَیاطینَ اْإلِنْسِ و الْجِنّ

   183 ».هاي انسانی و جنّی قرار دادیم پیامبري دشمنانی از شیطان
هاي ، در سخت ترین شرایط روحیه خود را نمی باخت بلکه حضورش براي نیروهم) ص(پیامبر اعظم 

چون دلش به خدایی خوش بود که به او وعده نصرت در هدفهایش . خود روحیه بخش و امید آفرین بود
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى «: و فراگیر شدن آن بود همان پیروزي اسالم بر سایر ادیانرا داده بود که 

 ینِ کُلِّهلَى الدع ظْهِرَهیقِّ لینِ الْحدشْرِکُونَوالْم کَرِه لَواوست کسى که فرستاده خود را با هدایت و آیین ؛ و
    184».درست روانه کرد تا آن را بر هر چه دین است فائق گرداند هر چند مشرکان را ناخوش آید
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که پس از  این آیه چقدر امید بخش براي مومنین است که پر از امید به روزهاي خوب و زیبا ست
ولَا تَهِنُوا ولَا تَحزَنُوا وأَنْتُم الْأَعلَونَ إِنْ کُنْتُم « :شکست ظاهري در جنگ احد خطاببه مسلمانان نازل شد

      185».یدو اگر مؤمنید سستى مکنید و غمگین مشوید که شما برتر؛ مؤْمنینَ
  
  

  علو همت در مدیریت
والَّذینَ  «: که همتمان در نوع دعا و افق نیازهایمان هم بلند باشدقرآن کریم به ما می آموزد خداوند در 

ردگارا، به ما از همسران و یقُولُونَ ربّنَا هب لَنَا منْ أَزواجِنَا وذُرِّیّاتنَا قُرَّهً أَعینٍ واجعلْنَا للْمتَّقینَ إِماما؛ پرو
  186»ا باشد و ما را پیشواى پرهیزگاران گردانفرزندانمان آن ده که مایه روشنىِ چشمان م

: متقیانی که خود عند ملیک مقتدر هستند. به ما می آموزد بخواهیم که بر متقیان امام و پیشرو باشیم
باغها إِنَّ الْمتَّقینَ فی جنَّات ونَهرٍ فی مقْعد صدقٍ عند ملیک مّقْتَدرٍ؛ در حقیقت، مردم پرهیزگار در میان «

  187».و نهرها، در قرارگاه صدق، نزد پادشاهى توانایند
فرماید متقین در چنین جایگاه عظیم و بلندي هستند؛ ولی شما به عنوان بندگان خداي رحمان  خداوند می

پس در . از او بخواهید تا شما را رهبر و پیشواي این افراد قرار دهد و شما یک گام برتر از آنان باشید
ریزي کنیم و با توکل بر خدا و توفیق او در  میشه بلند همت باشیم و براي اهداف بلند برنامهزندگی باید ه

 .این راه گام برداریم
همت بلند دار که « :سعدي شیرین سخن چه زیبا همت بلند و ثمره آن را به زبان شعر بیان کرده است

  »از همت بلند به جایی رسیده اند  مردان روزگار   
چون این . ند در همه کارها از شرایط موفقیت هست و این امر در مدیریت الزمتر استداشتن همت بل

بلند همتی در مدیریت است که باعث می شود مجموعه و سازمان را هم به سمت اهداف و کارهاي 
طبیعی است کسی که همتش بزرگ باشد، ناخودآگاه تالش و کوشش او نیز در . بزرگ سوق می دهد

من کبرت همته کبر اهتمامه؛ کسی که همت او بزرگ باشد، کوشش او « : د بودکارها بزرگ خواه
اگر افق نگاه یک مدیر، محدود به بخشنامه ها باشد، دیگر توقع یک  188».درکارها بزرگ خواهد بود

نبود، دیگر االن شاهد ) ص(اگر بلند همتی حضرت رسول اکرم . مدیریت عالی را نباید از او داشت
، که با آن مبانی، ) ع(تشکیل بزرگترین امت اسالمی نبودیم و همین گونه است حکومت امیرالمومنین
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آنی را براي جهانیان نشان داد و حکومت اسالمی و انقالب اسالمی از نتایج این مدیریت توحیدي و قر
  .نگاه و مبانی است

  

  توکل در مدیریت
منظور از توکل، یعنی اتکاي به قدرت الیزال الهی و . یکی از شاخصه هاي یک مدیر قرآنی توکل است

در کارهاست و خدا را محور » خدا محوري« توکل در یک کلمه . عدم تکیه به قدرت ماسوي اهللا است
اشداء علی « و » رحماء بینهم« محور باشد، می تواند  کسی که خدا باور  و خدا. محاسبات خود قرار دادن

ایشان اگر . متجلی است) ص(خصلتی که نمونه کامل آن در وجود مقدس پیامبر اکرم . باشد» الکفار
چون در سخت ترین شرایط مدیریتی ایشان . کردند توکل واقعی نداشتند باید اصال رسالت را شروع نمی 

اگر مدیران هم در کنار اینهمه پیچیدگیها و . مدیریت قلبها را براي رساندن به خدا باوري بر عهده گرفتند
سختی هاي مدیریت ، خدا را باور داشته و به معناي واقعی بر او توکل کنند و این توکل واقعی با حساب 

  .شها و همتهاي بلند باشد، می توان توقع موفقیتهاي بزرگ را داشتو کتاب ، به همراه تال
اگر خداي ناکرده در توکل ، جاي خدا یا همراه خدا، چیزهایی مثل اتکاء به پول و موقعیت خود، اتکاء به 
آشنایان داراي موقعیتهاي باال، اتکاء به صاحبان پول و ثروت  بگیرد، این مدیریت به شرك دچار شده 

  .نتیجه عمل او مشخص است که به کجا مینجامداست و 
یکی دیگر از کاربردهاي توکل در مدیریت، در سختی ها است که باالخره در طول مدیریت، هر مدیري 

در کنار طراحی راهکارها و شرح صدرها و صبرو تحملها و تفکر، . به طور متناوب با آن درگیر است
  .زد و از این هفت خوانها بگذراند، توکل استبزرگترین چیزي که می تواند او را آرام سا

پیامبران بزرگ در برابر سختی هاي رسالت ، بخصوص در برابر تهدیدهاي جبه باطل اینگونه جواب می 
؛ ى اللَّه فَلْیتَوکَّلِ الْمتَوکِّلُونَوما لَنَا أَلَّا نَتَوکَّلَ علَى اللَّه وقَد هدانَا سبلَنَا ولَنَصبِرَنَّ علَى ما آذَیتُمونَا وعلَ«: دادند

به ما  هایمان رهبرى کرده است و البته ما بر آزارى که و چرا بر خدا توکل نکنیم و حال آنکه ما را به راه 
در سایه توکل بر خدا  189».کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنند رساندید شکیبایى خواهیم کرد و توکل

ثُم أَنْزَلَ اللّه «: هست که دل آرام می شود و این آرامش همان ایمان قلبی و توکل واقعی بر خداست
 سپس خداوند آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان فرو فرستاد؛ سوله و علَى الْمؤْمنینَر  سکینَتَه على

.«190  
  

... و الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات « :از برکات توکل، موفقیت در کارهاستعالوه بر آرامش، یکی دیگر 

                                                             
  12ابراهیم ، .184
 26توبه ، . 185



٥٦ 
 

و در برابر ... ایمان آوردند و کارهاي شایسته انجام دادند کسانی که ؛ ربهِم یتَوکَّلُونَ   الَّذینَ صبرُوا و على * 
   191» .کنند مشکالت، صبر و استقامت کرده و به پروردگارشان توکل می

  
  

  شجاعت در مدیریت
، یک مدیر عالوه بر ذهنی )ع(در نگاه امام علی. شجاعت در مدیریت ، یکی از لوازم مدیریت قرآنی است
یحتاج االمام الی قلب عقول و لسان قوول و « :تیز و زبانی پرتوان و گویا، باید داراي شجاعت هم باشد 

همه عرصه هاي مدیریتی بخصوص در تصمیمات  راین شجاعت د  192» جنان علی اقامۀ الحق صول
جهادي، حرکت در جاده هاي سنگالخ مدیریتی و اراده قوي در برابر مشکالت مسیر پیشرفت الزم می 
باشد و فقدان این صفت مدیریتی، باعث می شود که در راه رسیدن به اهداف خویش موفق نباشد و 

  .تسلیم شرایط و مشکالت پیش آمده شود
  :چنین نقل شده است) ع(از لسان مبارك امام علی) ص(اعت پیامبر اکرم در مورد شج

کلنا اذا احمر الباس اتقینا یرسول اهللا فلک یکن احد منا اقرب الی العدو منه؛ آنگاه که آتش جنگ « 
در  193».پناه می بردیم و هیچکس از او نزدیکتر به دشمن نبود) ص0شدید می شد، ما به رسول خدا

هم چه بگوییم که در وصف شجاعت ایشان نداي جبرئل بلند شد که ) ع(رالمومنین شجاعت حضرت امی
چون در جنگ احد حضرت علی علیه السالم کافران را که قصد  .»ال فتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار «

اي «: حضرت رسول داشتند متفرق کرد و پرچمداران را کشت و جمعی را به دوزخ فرستاد، جبرئیل گفت
من نیز از : جبرئیل گفت. او از من است و من از اویم: پیامبر گفت. پیامبر خدا، از خود گذشتگی این است

شمشیري جز ذوالفقار نیست و جوانمردي جز علی «در این وقت بانگی برآمد که : شمایم، گویند
 194»نیست

اهللا فلیتوکل اذ همت طائفتان منکم ان تفشال واهللا ولیهما و علی « :در تفسیر آیه مبارکه
در غزوه احد حضرت علی علیه السالم به تنهایی از چپ و راست شمشیر می «: آمده است  ١٩٥»المؤمنون

زد و کفار را که قصد حضرت رسول صلی اهللا علیه وآله را داشتند به جهنم می فرستاد، فرشتگان از ثبات 
السیف اال "آوازي در داد که علی بن ابی طالب و دالوري او تعجب نمودند تا که جبرئیل از آسمان 

   .196»"ذوالفقار و الفتی اال علی
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  اصل صبر و استقامت در مدیریت
گاهی . یکی از مواردي که در مدیریت در کنار دیگر ویژگیهاي رفتاري نیاز است، صبرو استقامت است 

و از طرفی صبر . عجله کردن در کارها مسیر موفقیت را سخت تر می سازد و نتیجه عکس می دهد
یکی از آیاتی . استقامت در مسیر رسیدن به اهداف و برنامه هاي طراحی شده، بهترین کلید موفقیت است

؛ نْ تاب معک و ال تَطْغَوافَاستَقم کَما أُمرْت و م«  :سوره هود است 112که دراین امر مشهور است آیه 
مقاومت کن و پیروانت را نیز به این استقامت، امر ها  در راه خدا استوار باش و در برابر سختی! اي پیامبر

از این آیه برداشت می شود که صبر و استقامت باید هم در مدیر هر  197».کن و نیز از فرامین عدول نکن
  .مجموعه باشد و هم باید زیرمجموعه، او را همراهی کنند

  :در آیه اي دیگر هم به ثمره استقامت در کارها اشاره شده است
در راه درست پایدارى ورزند قطعا آب ] مردم[و اگر ؛ لَوِ استَقَاموا علَى الطَّرِیقَۀِ لَأَسقَینَاهم ماء غَدقًا وأَنْ«

این آب گوارا را می توان به اهداف شیرین پیش بینش شده تعبیر کرد که  ».گوارایى بدیشان نوشانیم
  .چه تمام کارها و فعالیتهاست محصول همان صبر و استقامت در ادامه دادن با قوت هر

شاید در اداره اي، همه بخواهند به هدف دلخواه برسند و آن را در برنامه هاي خود بیاورند اما گفتن و 
نوشتن اهداف فقط کافی نیست، بلکه باید براي رسیدن هم تالش کرد و مداومت داشت و هم اینکه در 

إِنَّ الَّذینَ قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزَّلُ علَیهِم الْملَائکَۀُ «« : برابر موانع پیشرفت آن صبر و استقامت کرد
  در حقیقت کسانى که گفتند پروردگار ما خداست؛ أَلَّا تَخَافُوا ولَا تَحزَنُوا وأَبشرُوا بِالْجنَّۀِ الَّتی کُنْتُم تُوعدونَ

هان بیم مدارید و غمین مباشید و ] گویند  و مى[آیند  سپس ایستادگى کردند فرشتگان بر آنان فرود مى 
  198».به بهشتى که وعده یافته بودید شاد باشید

 

  پرهیز از استبداد در مدیریت
ینکه ، با ا)ص(خداي متعال از پیامبر اکرم. در مفاهیم مدیریتی قرآن ، اصل مشورت جایگاه ویژه اي دارد 

متصل به وحی است و علی الظاهر نیازي به مشورت با عقول ناقص بشري ندارد، می خواهد که در 
مشورت نوعی استفاده از خرد جمعی  199»و شاورهم فی االمر « : مدیریت از امت خود مشورت بگیرد

و کارشان در  ؛هموأَمرُهم شُورى بینَ«: است و براي همین است که روي مشورت و شورا تاکید شده است
  200».میانشان مشورت است

هر چند که باید در همه جا مدیر مجموعه باید حرف آخر را پس از بررسی هاي علمی و کارشناسی بزند، 
مدیر نباید استبداد در راي و عمل . اما مشورت قبل از آن  براي رسیدن به اهداف ترسیم شده الزم است

                                                             
 112هود، . 192
  30فصلت ، . 193
   159آل عمران . 194

   38 شوري، . 195 



٥٨ 
 

از تبعات آن می توان به محروم کردن خود . و تبعات خودش را داردداشته باشد که این خود رایی، عواق 
، خودرایی در )ع(امیرالمومنین .از خردجمعی و در نتیجه عدم همراه کردن مجموعه براي کارها اشاره کرد

من استبد برایه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها؛ هر که « : مدیریت را هالکت می داند
هالکت رسید و آنکه با اندیشمندان به رایزنی پرداخت خود را در اندیشه آنان شریک  خودرایی گزید به

   201».ساخت
البته این مشورت گرفتن شرایط و آدابی دارد که باید رعایت شود تا این مشورت گرفتن ها باعث خیر و 

که داراي ذهن یکی از شرایط آن، این است که مدیر با هنرمدیریت خود بتواند از افرادي . برکت گردد
فعال و تجربه کافی هستند مشورت گرفته و از دل آن مشورتها، طرحی مفید و کاربردي را برگزیند و از 

  . مشورت با کسانی که علم کافی را نداشته و مثبت اندیش نیستند، پرهیز کند
الْحقُّ منْ «  :اما بعد از بحث مشورت باید با قاطعیت هر چه تمام، نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کند

خداوند، پس از نزول آیۀ تغییر قبله به پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله ؛ ربک فَال تَکُونَنَّ منَ الْممتَرینَ
حق، آن چیزي است که از سوي پروردگار تو آمده است، پس هرگز به خود تردید راه : فرماید می

در مشورت باید از کسانی که پیرو هواي نفس هستند، باید پرهیز کردند که در اینصورت عنایت الهی نیز 
هشدار می دهد که در ) ص(سوره مبارکه بقره، خداي متعال به پیامبر 120در آیه . از ما قطع خواهد شد

و لَئنِ اتَّبعت أَهواءهم «: صورت تبعیت از گروههاي منظور نظر آیه ، رابطه و عنایت الهی قطع خواهد شد
خداوند خطاب به پیامبر اکرم صلی اهللا علیه ؛بعد الَّذي جاءك منَ الْعلْمِ ما لَک منَ اللّه منْ ولی و ال نَصیرٍ

پیروي کنی در حالی که راه درست را به تو نشان ) یهودیان و مسیحیان(اگر از آنها : فرماید و آله می
    203».خواهد شد ات با خداوند قطع م رابطهای داده

  
  

  خودسازي و معنویت در مدیریت
شاید اگر این مساله را در مدیریت غربی مطرح کنیم ، مسخره شود که معنویت و خودسازي چه ربطی به 

: اما در معارف قرآنی خوشبخت و رستگار کسی است که تزکیه نفس کرده باشد. مساله مدیریت ندارد
» نْ تَزَکَّىقَدم 204».رستگار آن کس که خود را پاك گردانید؛ أَفْلَح  
چون بار . این امر براي کسانی که پیشرفت یا پسرفت جامعه دستشان هست ، الزمتر و واجب تر است 

سنگین مدیریت، معنویتی عمیق و اتصالی شدید به خداي متعال می خواهد تا بتواند به سرمنزل مقصود 
از طرفی رفتار مسئولین سریعا در بین مردم انعکاس پیدا می کند که در قرآن کریم در سوره  .برسد
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: زنان شهر گفتند؛و قالَ نسوةٌ فی الْمدینَۀِ امرَأَةُ الْعزیزِ تُراوِد فَتاها «: یوسف به این مساله اشاره  شده است
آفتی که هرکس و بخصوص مدیران را تهدید بزرگترین  205».همسر عزیز با غالمش مراوده داشته است

پیامبر . می کند، ناهنجاریهاي اخالقی است که در کل سازمان  و مجموعه زیر نظر او تاثیر می گذارد
الحدة و الحقد : ال ینبغی للحاکم من حکام المسلمین ان یکون فیه ثالثۀ اشیاء « : ، می فرماید)ص(اکرم 

زمامداران جامعه اسالمی داراي سه خصیصه خشم،کینه و حسد  و الحسد؛ شایسته نیست زمامداري از
ال یقیم امر اهللا سبحانه اال من ال « :هم در روایتی در این باب می فرماید) ع(امیرالمومنین  206».باشد

   207»یصانع و ال یضارع و ال یتبع المطامع 
ران به صورت ویژه به این راهکار این آفات اخالقی ، فقط خودسازي و معنویت افزائی است که باید مدی

رِجالٌ « :باید مدیران نسبت به نماز اول وقت و اقامه ي آن در سازمان خود حساس باشند. مساله بپردازند
بندگان خوب خدا کسانی هستند که تجارت و ؛ ال تُلْهیهِم تجارةٌ و ال بیع عنْ ذکْرِ اللّه و إِقامِ الصالةِ 

اگر مدیري بتواند نسبت به نماز شب  ».کند از یاد خدا و برپاداشتن نماز غافل نمی کارهاي روزانه آنها را
نماز شب براي همه مستحب و براي پیامبر . ي خود خواهد دیدام کند، حتما برکتش را در کارهااقد

ها یا أَی« :واجب بود؛ چونکه با خلوتهاي شبانه می توان از سختی هاي روزانه نجات پیدا کرد) ص(اکرم
اي، به هنگام شب، جز  اي کسی که جامۀ خواب به خود پیچیده! اي پیامبر ؛قُمِ اللَّیلَ إِالّ قَلیالً * الْمزَّملُ

  208».داري کن زنده اندکی که به استراحت نیاز داري، شب
  
   

  انتقاد پذیري در مدیریت
. یکی از آفتهاي مدیریت، روحیه عدم انتقاد پذیري است که متاسفانه گاها گریبانگیر مدیران می شود  

عدم داشتن ظرفیت انتقاد پذیري، باعث می شود که دور او را کسانی بگیرند که فقط به تعریف او 
 .بسازد، محروم بماندبپردازند و او از نعمت انتقادهاي بجایی که می تواند مسیر موفقیت او را هموارتر 

. هایی بدهد که کارکنان به اصالح امور امیدوار شوند مدیر باید به انتقادها گوش فرا دهد و در پاسخ جواب
انتقاد کردند، ایشان ضمن گوش دادن ) ع(وقتی قوم بنی اسرائیل در مورد سختی ها به حضرت موسی 

وا أُوذینا منْ قَبلِ أَنْ تَأْتینا و منْ بعد ما جِئْتَنا قالَ قالُ«  :به حرفهایشان، جوابی داد که آنها را راضی شوند
هم پیش از آمدنت ما در : اسراییل به حضرت موسی گفتند قوم بنی؛ ربکُم أَنْ یهلک عدوکُم   عسى

ن شما را امیدوارم خداوند دشم: موسی خطاب به ایشان فرمود. اي سختی بودیم و هم اکنون که تو آمده
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، بهترین برادران را کسی می داند که عیبهاي تو را به تو هدیه )ع(امام صادق 209» .به زودي نابود کند
این روایت این مطلب را می رساند که باید از انتقادها  210»احب اخوانی الی من اهدي الی عیوبی« : دهد

، این مظهر مدیر قرآنی در عالم، در ) ع(امیرالمومنین . استقبال کرد و آن را هدیه دانست و نه تخریب
یکی از حساس ترین شرایط و دریک سخنرانی هیجان انگیز، از مردم می خواهد که در مورد زدن حرف 

فال تکفوا عن مقالۀ بحق او مشورة بعدل، فانی « : الت با ایشان خودداري نکنندحق یا رایزنی در مورد عد
اهللا من نفسی ما هو املک به لست فی نفسی بفوق ان اخطیء و ال امن ذلک من فعلی اال ان یکفی 

در جایی است که امیرمومنان اینگونه سخن می گوید ، دیگر براي بقیه مدیران جاي هیچ  211».منی 
بدیهی است که منظور از انتقاد ، زیرسوال بردن نیست بلکه . اي استقبال از انتقادها نمی ماندبهانه اي بر

ارائه مطالبی از روي انصاف است که در نظر منتقد، نقطه ضعف به حساب می آید و چه بسا اشتباه هم 
  .هست

تعبیر می » اذن« را به فقان این خصلت زیباي ایشان ، آنقدر انتقاد شنوي داشتند که منا)ص(پیامبر اکرم 
دادند و  برخی از منافقان، پیامبر را آزار می ؛و منْهم الَّذینَ یؤْذُونَ النَّبِی و یقُولُونَ هو أُذُنٌ« :کردند

  212».دهد کس گوش می او به حرف هر: گفتند می

  

  در مدیریت پیگیري کارهااصل 
یک مدیر قرآنی باید براي رسیدن به نتیجه مورد نظر از کارها، ضمن پشت کار داشتن، پیگیریهاي الزم 

گاها یک مساله اي در بازه زمانی خاص مورد توجه قرار می گیرد، ولی سپس به خاطر . را انجام دهد
شروع می شود که  و یا با اینکه پروژه قبلی تمام نشده، پروژه دیگري. حجم کاري از آن غفلت می شود

ریشه بسیاري از کارهایی . باید در هر حال باید در کارها و اقدامات اساسی، اصل پیگیري شعار مدیر باشد
یکی از ارسال پی در پی رسوالن مکرم، . که به نتیجه مطلوب نرسیده است، غفلت از این مطلب است

و لَقَد آتَینا موسى « :د انتظار برسدهمین بحث است تا کار تبلیغ دین توحیدي در جهان به نتیجه مور
خداوند به موسی، کتاب تورات عطا فرمود و پس از آن پیامبرانی پشت ؛ فَّینا منْ بعده بِالرُّسلالْکتاب و قَ

 213».سر هم فرستاد تا دین الهی را تبلیغ کنند
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  امدادهاي غیبی در مدیریت
منظور آن است که در صورت . و بویی دیگر خواهد داشت مدیریت اگر در مسیر رضایت الهی باشد، رنگ

امري که باز . رعایت براي خدا بودن ، و توکل واقعی به خداي بزرگ، شاهد امدادهاي غیبی خواهیم بود
از امدادهاي غیبی ) ص(بارها رسول اعظم . از آن مسایلی است که در مدیریت غربی، بی معنا هست

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِنْ «:ی است که خداوند وعده فرموده است که بهره مند می شد و این امر طبیع
کُمامأَقْد تثَبیو رْکُمنْصی رُوا اللَّهاید اگر خدا را یارى کنید یاریتان مى   اى کسانى که ایمان آورده ؛تَنْص

 214».دکند و گامهایتان را استوار مى دار 
إِذْ تَقُولُ «: رسالتش بارها و مکرر از امدادهاي خاص غیبی بهره مند شده است، در طول ) ص(پیامبر اکرم
آله به سپاه  و علیه اهللا پیامبرصلی ؛لَنْ یکْفیکُم أَنْ یمدکُم ربکُم بِثَالثَۀِ آالف منَ الْمالئکَۀِ منْزَلینَللْمؤْمنینَ أَ

آیا این مژده براي ما کافی . کند خداوند ما را با سه هزار فرشته یاري می: فرماید خود در جنگ بدر می
  215»نیست؟

  

  اتاق فکر براي مدیریت بهتر
ه یکی از مواردي که در مدیریت بهتر بسیار موثر است، استفاده از اتاق فکر و نخبگانی است که در حوز

در قرآن کریم به استفاده . تخصصی با مشاوره علمی خود، می توانند گره از مشکالت مدیریتی باز کنند
توسط عزیز مصر اشاره می شود که از او می خواهد تا در مورد ) ع(از مشاوره تخصصی حضرت یوسف
هنگامی که پادشاه مصر ؛ ه الرَّسولُ و قالَ الْملک ائْتُونی بِه فَلَما جاء« :خواب و تعبیرش او را مشاوره دهد

   216».خوابی عجیب دید، خواست که یوسف را نزد وي آورند تا در مورد خواب سؤال کند
در قرآن کریم به . البته مشاوران باید داراي شاخصه هاي خاص باشند تا راه حلهاي آنها قابل اتکا باشد

و قالَ الْملک « :از زبان عزیز مصر اشاره می گردد) ع(حضرت یوسف» امین« و » مکین«دو ویژگی 
یوسف را نزد من : پادشاه گفت؛ یوم لَدینا مکینٌ أَمینٌ ائْتُونی بِه أَستَخْلصه لنَفْسی فَلَما کَلَّمه قالَ إِنَّک الْ

تو امروز نزد ما : پس هنگامی که با او گفتگو نمود،گفت. آورید تا او را مشاور مخصوص خود قرار دهم
  217».امین هستی  فردي بزرگ و
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  خالقیت و ابتکار در مدیریت
بلکه باید در کنار کار، ابتکار . مدیریت نوین فقط با انجام فنون مدیریتی با روال عادي میسر نمی شود

اشاره می شود ) ع(در سوره مدیریتی قرآن ، یعنی سوره یوسف، به ابتکار حضرت یوسف . هم به خرج داد
و قالَ « :ه هدف خود رسیدکه براي دیدار مجدد برادران ،، ابتکاري  کرد  و به ابتکاري هر چند ساده ب

حضرت یوسف به  ؛أَهلهِم لَعلَّهم یرْجِعونَ  لفتْیانه اجعلُوا بِضاعتَهم فی رِحالهِم لَعلَّهم یعرِفُونَها إِذَا انْقَلَبوا إِلى
امی که به خانۀ اند در بارهایشان بگذارید تا هنگ آنچه را به عنوان بهاي گندم پرداخته: غالمان خود گفت

به مصر ) امید تکرار دوبارة این اتفاق به(گشایند آن را بازشناسند و  گردند و بارها را می خود برمی
   218» .بازگردند

ابتکار ریسک خودش را هم دارد که باید مدیر آن را قبول کند و اال از احتیاط هاي نابجا ابتکاري از او 
  .دیده نخواهد شد

  

  مسؤولیت خانوادگی
یکی از آسیبهاي مدیریتی، غفلت از خانواده به علت حجم کاري و درگیر شدن با ماموریتهاي محوله 

یا «  :در مدیریت فقط نباید به فکر خود و جامعه باشیم ؛ بلکه باید به فکر خانواده باشیم .سازمانی است
وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَیها ملَائکَۀٌ غلَاظٌ شداد لَا یعصونَ اللَّه أَیها الَّذینَ آمنُوا قُوا أَنْفُسکُم وأَهلیکُم نَارا 

اید خودتان و کسانتان را از آتشى که سوخت   اى کسانى که ایمان آورده؛ ما أَمرَهم ویفْعلُونَ ما یؤْمرُونَ
اند از آنچه خدا ] گمارده شده[سختگیر ] و[ن فرشتگانى خش] آتش[حفظ کنید بر آن   آن مردم و نگهاست

در این آیه ، از ما می  219».دهند  به آنان دستور داده سرپیچى نمى کنند و آنچه را که مامورند انجام مى
خود انبیاء و اولیاء هم قایل به این . خواهد که هم خود و هم خانواده ي خود را از آتش جهنم حفظ کنیم

و کانَ یأْمرُ أَهلَه بِالصالةِ « :، خانواده اش را به نماز و زکات امر می کرد) ع( حضرت اسماعیل. امر بودند
   220».کرد اسماعیل، همواره خاندان خود را به نماز و زکات امر می... و الزَّکاةِ 

  
 شایسته ساالري در انتصابات

یکی از وظایف اصلی مدیر، انتخاب معاونتها، مدیران واحدها و افراد مسئولی است که به تناسب سازمان 
هر مدیر متناسب با نگاه خود کسی را به سمتی انتخاب می . توسط ایشان انتخاب و انتصاب می شود

نشود، این اگر دقت کافی . خیلی مهم است که آن فرد داراي شاخصه هاي مناسب آن پست باشد. کند
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نکته اي که باید در اینجا متناسب با . انتخاب باعث مشکالت فراوان در آن قسمت از سازمان خواهد شد
موضوع مطرح کرد ، این است که باید در معیارهاي انتخاب اوال شایسته ساالري را مد نظر داشت و نه 

م از لحاظ فن مدیریت و جناح و خویشاوندي و مسایل دیگر و بحث دوم این است است که آن فرد ه
  .هم از لحاظ تقید بودن عملی به تقوا لیاقت داشته باشد

در قرآن وقتی به انبیاء و رسوالن الهی بر می خوریم، باکمی تحقیق می بینیم که این بزرگواران به خاطر 
 . لیاقتهایی که داشته اند از طرف خدا به این منصب واال رسیده اند

فَولِّ « : در مورد شایسته ساالري در انتصابات به مالک اشتر چنین توصیه می فرماید )ع(حضرت علی
 221».پس کارها را به بهترین آنان واگذار کن ؛علَی أُمورِك خَیرَهم

نْ أَهلِ و تَوخَّ منْهم أَهلَ التَّجرِبۀِ و الْحیاء م« :ایشان در مورد معیارهاي انتخاب اینچنین توصیه می کند
الْبیوتَات الصالحۀِ و الْقَدمِ فی الْإِسلَام؛ از میان آن ها افرادي را که اهل تجربه، و حیا و پاکدامنی، و از 

 222».خانواده هاي شایسته بوده، و در اسالم پیشگام ترند، انتخاب کن
  

  بررسی نظریه هاي کالسیک مدیریتی و مدیریت قرآنی
، بررسی مختصري نسبت به میزان تشابه و تفاوت مدیریت قرآنی با مدیریت کالسیک  223در این قسمت

البته همه آن در این مجال قابل بررسی نیست اما به مواردي از آن اشاره می . اخیر و رایج خواهیم داشت
  .گردد

  

  تیلورنقد و بررسی مدیریت علمی و نظریه 
از یک کارگاه کوچک در فیالدلفیاي آمریکا شروع که با عنوان مدیریت علمی معروف شد،  تیلورـ نظریه 

مبناي تفکر . او با بررسی هایی به نتایجی رسید که تحت عنوان مدیریت علمی به جامعه عرضه شد. شد
  » .انتخاب علمی افراد، برنامه ریزي دقیق براي کار، آموزش درست افراد« : ایشان بر سه محور بود

  :با توجه به موارد باال، به مشترکات و تعارض آنها با مدیریت قرآنی اشاره می گردد
بر این است که اگر حقوق کارکنانت را افزایش بدهی، راندمان کاري تو هم افزایش  تیلورـ اساس نظریه 

 : در مدیریت قرآنی اوال بر پرداخت زود هنگام و سریع بعد از کار کارگر تاکید شده است. خواهد یافت
خشک شود ، مزدشان را ) کارگران(پیش از آن که عرق آنان  ن یجِف عرَقُهم ؛أعطهِم اُجورهم قَبلَ أ«
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حقوقشان « :به مالک اشتر، به این مساله اشاره شده است) ع(ثانیا در نامه معروف امام علی 224». بپرداز
    225».این کار مایه توانایی بر اصالح خودشان می گردد. را بیفزاي

  :از نگاه مدیریت قرآنی داراي اشکاالتی به شرح ذیل می باشد اما این نظریه معروف مدیریتی
  .ـ تخصص محوري در کار براي مدیریت کافی نیست

دانسته و به جدا کردن برنامه ریزي از اجرا و در نتیجه به یت علمی را تخصص او مهمترین رکن مدیر
 رو این د مدیریتی دارداستقالل کامل مدیریت از کارگران و عدم مشارکت زیرمجموعه در تصمیمهاي 

ثانیا طبق اصول مدیریت قرآنی، باید . حالی است که اوال تخصص صرف براي مدیریت کافی تیست 
مدیر به اصل مشورت در مدیریت هم قائل باشد و با مشورت گرفتن از کارمندان زیرمجموعه ، بخصوص 

  . نخبگان، به نتیجه هاي بسیار مطلوبی دست یابد
  مت انسانی کارگرانـ بی توجهی به کرا

یکی از انتقاداتی که بر این نظریه وارد است، بی توجهی به کرامت انسانی و جایگاه حقیقی او در عالم 
نگاه ابزاري براي کارگران، با نوع نگاه مدیریت قرآنی به کارکنان و کارمندان زیرمجموعه اصال . است

براي افزایش بهره . مدیریت قرآنی جایگاه ندارد نگاه ابزاري به نیروي انسانی، اصال در. سازگاري ندارد
وري باید بیش از پیش به مقام و شخصیت کارکنان و کارگران زیرمجموعه حرمت گذاشت و به خاطر 

  .سود بیشتر و بهره وري کار، نباید کرامت انسانی او را زیر سوال برده و یا بی توجه بود
  .کافی نیستـ براي انگیزش بیشتر کارکنان فقط پاداش مادي 

بلکه در نظریه . هر چند پاداش مادي در تشویق کارکنان فعال موثر است اما پاداش فقط مادي نیست
  :مدیریتی علوي، حضرت به سه نوع پاداش اشاره می فرماید

به مالک اشتر می فرماید که آنقدر به آنها مزد و پاداش بده که نیازشان را ) ع(امام علی: ـ پاداش مادي
  .نمایدبرطرف 

نزد خود منزلتی بده که خواص « : یعنی از یک منزلت اجتماعی خوب بهره مند شود: ـ پاداش اجتماعی
   226».تو در او طمع نکنند

در مدیریت قرآنی مدیري که براي خدا خوب کار کند در روز قیامت هم از پاداش خاص : ـ پاداش اخروي
   227».مگر پاداش احسان جز احسان است؛ نِ إِلَّا الْإِحسانُهلْ جزَاء الْإِحسا«.الهی بهره مند خواهد شد

  .پس باید از هر سه نوع تشویق استفاده شود و نه فقط پاداش مادي
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  وبر نقد و بررسی بروکراسی و مدل ماکس
ماکس وبر از فیلسوفان آلمان، اولین کسی است که تالش کرد تا نظریه اي منظم و فراگیر درباره 

به نظر وبر قدرت از آن هرکسی است که حق اعمال آن را دارد و مفهوم مدیریت  .نمایدبروکراسی ارائه 
گی گروه براي محور فهم او از سلطه ، قانونی بودن آن است؛ یعنی آماد. با مفهوم قدرت متفاوت است

 ایشان نظام بروکراسی را کارآمدترین. اطاعت، چه این اطاعت از یک فرد یاشد  و ه از نظام قانونی
سازمانی می داند که انسان ابداع کرده است و به سه گونه سلطه اشاره می کند که عبارت از سلطه 
معنوي، سلطه سنتی و سلطه قانونی است، که در گونه سوم سلطه، تاثیر فردي رهبر و مدیر حذف و به 

  .جاي آن مجموعه قوانین و مقررات موجود در جامعه جایگزین می شود
دان زیادي در بین خود اساتید علوم مدیریتی غرب دارد که در راس ناقدان آنها مدل بروکراسی منتق

  .رفتارگرایان  هستند که به عدم دادن نقش فرد در سازمان از جمله آنها می باشد
اوال نظام اداري از روزگاران اما در مورد تشابه و عارض این مدل با مدل مدیریت قرآنی باید گفت که 

و ) ص(در زمان خود پیامبر اعظم . وجودداشته است و وبر این نظام را سازماندهی کرده استپیشین هم 
  .هم نظام اداري وجود داشته است) ع(امام علی

  :اما تعارض این دو مدل شامل موارد زیر می باشد
   

  جایگاه منابع انسانی 
انسان به عنوان خلیفه . می باشد در مدیریت قرآنی، نیروي انسانی با ارزشترین منابع بوده و محور خلقت

پس هم باید . الهی در روي زمین داراي کرامت انسانی است که خداي متعال به او عطا کرده است
  .هم اینکه در برابر رفتارهاي او عملکرد متناسب داشت. کرامت او را گرامی داشت 

شت و مثل ماشین با او برخورد در مدیریت قرآنی باید شرایط روحی و روانی کارمندان خود را در نظر دا
اما بعد، کشاورزان دیار تو به خاطر خشونت و « : به یکی از کارگزاران خود می نویسد) ع(امام علی. نکرد

گاه . پس در کار آنها درشتی و نرمی را به هم درآمیز.... ناسپند تو شکایت کرده اندحقارت و برخورد 
   228».ر و زمانی در دورترزمانی نزدیکشان آو. مهربان باش و گاه تیز

درست است که الزم است گاهی براي پیشبرد کارها باجدیت با منظور از کالم حضرت آن است که 
کارکنان باید برخورد کرد اما باید در کنار آن باید مهر و محبت هم باشد تا خداي ناکرده تاثیر منفی در 

باحث اصول مدیریت قرآنی مبحث رحمت و در م .روحیه او نگذارد و کرامت انسانی او زیر سوال نرود
البته نکته بارز دیگر این دستورالعمل این است که نبایدهمه اش مهر . محبت به صورت مفصل مطرح شد

  .و محبت باشد بکه اقتدار و پیگیري دقیق هم الزم است
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  عامل تجربه و آگاهی
درست است جایگاه و پستها و یکی دیگر از نقدهایی که به مدل بروکراسی وارد است این است که 

تقسیم وظایف مهم هستند و باالخره متناسب با نوع پست عده اي بر کسان دیگري از لحاظ رتبه اداري 
بی توجهی به نخبگانی باشد که نظارت  باالتر می ایستند، اما نباید پایین بودن رتبه اداري باعث

یري فرمانی بدهد، آن را حتی اگر غلط باشد طبق نظام بروکراسی اگر مد. کارشناسی را ارائه می دهند
در . باید زیرمجموعه انجام دهد و حق اعتراض ندارد و در حالیکه این بر خالف مدیریت قرآنی است

حالیکه طبق مدیریت قرآنی باید او هم بتواند نظر کارشناسی خود را ارائه دهد و اگر می بیند واقعا در این 
ورد و یا منافع افراد خاص در میان است باید بایستد و زیر بار حرف او وسط ضربه اي به بیت المال می خ

بر شما باد به اطاعت کسى که به  ؛بِجهالَته علَیکُم بِطاعۀِ منْ ال تُعذَرونَ«: ، می فرماید)ع(امام علی. نرود
مساله خاص را هم عالوه بر مفهوم کلی، جهل در مورد منظور از جهل ،  229».نشناختنش معذور نیستید

  .شامل می شود
  

  رابطه مدیر و کارکنان
اما نکته این است این سلسله . یکی از شاخصه هاي ویژه بروکراسی، حفظ سلسله مراتب اداري است

بر اساس سلسله مراتب اداري، یک . مراتب اداري ، نقاط ضعفی هم دارد که به سازمان آسیب می زند
گر حرفی ، ایده اي یا مشکلی داشت را مستقیما با خود مدیر در جریان کارمند یکی از واحدها حق ندارد ا

در مدیریت قرآنی این فاصله مفهوم ندارد بلکه . بگذارد و ناخودآگاه بین کارکنان و مدیر فاصله می افتد
درست است مسئولیت مدیر سنگین است اما این وظایف . باید مدیر در دسترس و در میان مردم باشد

د باعث عدم اطالع مدیر از کارکنان زیر مجموعه ي خود شده و کارکنان در حسرت یک سنگین نبای
  .مالقات کوتاه با مدیر بگذارد

به مالک اشتر توصیه می فرماید که برخی از کارها را مستقیما باید خودت انجام دهد و یکی ) ع(امام علی
مالک این امر را مثال به جانشین  یعنی ممکن است که 230.از آنها، پاسخگویی به کارگزاران خود است

خود واگذارد که حضرت توصیه می فرماید که خودت شخصا با کارگزاران خود صحبت کن و از وضعشان 
  .آگاه شده و به آنها رسیدگی نماید
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  بحث و نتیجه گیري 
می تواند ، )ع(و اهلبیت) ص(قرآن ، پر از معارف مدیریتی است که به همراه سیره مدیریتی پیامبر اعظم 

خود انبیاء و اولیاي الهی، بهترین الگوهاي مدیریتی هستند . بهترین الگوي مدیریتی را به تصویر بکشد
تفاوت . که متاسفانه نگاه اینچنینی در قرآن کریم و در سیره بزرگان کم است یا از آن غفلت شده است

قرآن ، به عنوان امانت و فرصتی مبنایی مدیریت بر مبناي قرآن، در نوع نگاه به مدیریت است که در 
براي خدمت به مردم تعبیر می شود؛ در حالیکه مبناي مدیریتی غیر قرآنی بیشتر بر اساس مواردي 

در این . همچون کسب درآمد و سود بیشتر است و کمتر به جنبه انسانی و نگاه قرآنی توجه می شود
، اصول ، آداب و اخالق )ع(و اهلبیت) ص(رممقاله ضمن باز تعریف مدیریت از نگاه قرآن و  پیامبر اک

نظارت و بازرسی،  رحمت و محبت، خدامحوري و آخرت گرایی، شرح صدر،: مدیریت قرآنی از قبیل
در مدیریت ، از منظر قرآن و سیره ... ق و تنبیه، عدالت ، توکل، پیشگامی در عمل و ارزشیابی و تشوی

، )ع(بخصوص امام علی) ع(و ائمه معصومین ) ص(مدیریتی انبیاء عظام بخصوص حضرت ختمی مرتبت
در آخر تحقیق، فرم سنجش مدیریت . که بهترین مجریان دستورات مدیریتی قرآن هستند، تبیین شد

قرآنی براي مدیران طراحی شده است که می تواند براي سنجش فاصله مدیران با سیره مدیریتی قرآنی 
  .مورد استفاده قرار بگیرد

در مقاالت دیگر ضمن مقایسه مبنایی مدیریت قرآنی با تفکر مدیریتی حاکم بر نظام پیشنهاد می شود 
  .اداري فعلی، دیگر اصول اساسی مدیریت قرآنی استخراج شود
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  1پیوست

 جدول انداره گیري کیفی شاخصهاي مدیریت قرآنی در شرکت آب منطقه اي اردبیل

 مالحظات

 کیفیت اجرا

می
حج

صد 
در

  

یف شاخصهاي مدیریت قرآنی
رد

 ضعیف متوسط خوب عالی 

 1 کارمندان و مردم را قلبا دوست دارم 4     
 2 را محور تصمیمات و رفتارهاي مدیریتی می دانمدر هر امري رضایت خدا  4     
 3 در برابر تصمیمات بزرگ با وجود مخالفتها با عزم هر چه بیشتر عمل می کنم 4     
 4 بعضی ازکارهاي مدیریتی را به زیرمجموعه خود واگذار می کنم 4     
 5 برخوردارمدر برابر مخالفتها و مشکالت مدیریتی از تحمل باالیی  4     
 6 تا حد امکان سعی می کنم با چهره گشاده با مردم و کارندان برخورد کنم 4     
 7 گیرم ی نمیسعصبانیت، سعی بر کنترل آن داشته و در آن لحظه هیچ تصمیم اسا زمان 4     
  8 به عملی کردن وعده هایی که می دهم حساس هستم 4     
  9 اشرافیت دارمبه نحوه عملکرد کارکنان  4     
  10 به ارزشیابی کارکنانم حساس بوده و از کارمندان موثر و فعال تقدیر می کنم 4     
  11  پیگیر انجام امورات فرهنگی و معنوي براي معنویت افزائی کارمندان هستم 4     
  12  در همه تصمیمات بر اساس عدالت رفتار می کنم 4     
  13  اطالع کامل دارم ...ومجموعه از لحاظ تیپ شخصیتی و نیازمندیهااز وضع کارمندان زیر 4     
  14  براي افزایش جاذبه اخالقی خود تالش می کنم 4     
  15  در اقدامات اداري بخصوص کارهاي سخت خودم پیش از همه در محل اقدام هستم 4     
  16  زیرمجموعه مطمئن هستمبه اهداف سازمانی ایمان داشته و به موفقیت خود و کارکنان  4     
  17  در همه اقدامات توکل بر خداي متعال دارم 4     
  18  در اقدامات و تصمیمات با شجاعت کامل عمل می کنم 4     
  19  از کارکنان بلند همت و داراي ابتکار حمایت می کنم 4     
  20  گذارمدر تصمیمات به مشورت معتقد بوده و به عقل جمعی احترا می  4     
  21  براي تقویت معنویت خود و تزکیه نفس برنامه معنوي دارم 4     
  22  به اصل پیگیري در موفقیت در کارها معتقدم 4     
  23  امدادهاي غیبی را در کارها می بینم 4     
  24  از نخبگان تحت عنوان اتاق فکر استفاده می کنم 4     
  25  و عاطفی آنها غافل نیستم از خانواده و مسائل تربیتی 4     
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  جمع
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  2پیوست 

  میزان آشنایی با مدیریت بر مبناي قرآن و سیره مدیریتی انبیاء و اولیاي الهیجدول انداره گیري 

 مالحظات
 کیفیت اجرا

صد 
در

می
حج

 

یف مدیریت قرآنی
رد

لی 
عا

وب 
خ

سط 
متو

یف 
ضع

 
 1 در برابر خدا و مردم پاسخگو باشم مدیریت را امانت می دانم که باید 20     
 2 مدیریت را نوکري و فرصتی براي خدمتگزاري می دانم 20     
 3 به شخصیت کارمندان و کرامت انسانی آنها قائلم 10     
 4 مرعایت حقوق مردمان را رعایت حقوق الهی می دان 10     
 5 با آیات مدیریتی قرآن آشناهستم 20     

     20 
آشنا ) ع(و امام علی) ص(سیره مدیریتی انبیاء واولیاي الهی بخصوص پیامبر اکرم با

 هستم
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  جمع  100     
  
  
  
 
 


