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مدیریت اسالمی از الزامات جامعۀ اسالمی می باشد که نوعی حسن اندیشه و : چکیده

 به مسلمان جوامع درایت و تعمق در کارهاست که ریشه در مبانی ایدئولوژیک اسالم دارد.

 و دینی مبانی اعتقادات، آرمانها، ارزشها، با که هستند دنیازمن مدیریت از نوع داشتن این 

باشد. مفهوم مدیریت در اسالم چیزی نیست جز  داشته پیوستگی و سنخیت آنها اخالقی

اعتالی فرهنگ اصیل اسالمی، بنابراین، وظیفه مدیر در جامعۀ اسالمی وظیفه ای بسیار 

و حساس است. روشها و شیوه های خاص مدیریت در اسالم همه بر پایۀ جهان بینی خطیر 

حکومت و مدیریت در اسالم با کل نظام اسالمی پیوند دارد و کلیه شیوه خاص اسالم است. 

 خاص نگاهی اسالم دینهای مدیریت در اسالم نیز از ماهیت اسالمی بودن نشئت می گیرد. 

 روایات و قرآن آیات در جستجو با .است برشمرده آن برای را معیارهایی و دارد مدیریت به

پژوهش حاضر از نوع تحلیل  .شناخت را مدیریت به نسبت اسالم بینش و معیارها توان می و

اسنادی بوده که با بررسی مقاالت، کتب، آیات قرآن به بررسی مدیریت اسالمی پرداخته 

  است.

 مدیریت اسالمی، مدیریت غربی.مدیریت، اسالم، قرآن،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 است فعالیت این مدد به حاضر عصر در .دانست مدیریت بتوان را امروز بشر اجتماعی زندگی در فعالیتهای مهمترین از یکی شاید

 به قوه از انسانها استعداد و توانایی و شود می برداری بهره موجود امکانات و منابع از یابند، می تحقق سازمانها اهداف و ماموریتها که

 و کنترل سازماندهی، ریزی، برنامه چون اجزایی شامل که کنند می دنبال را فرایندی خود وظایف انجام در مدیران .آید می در فعل

 نیل و هماهنگی و دهد می شکل را مدیریت که فعالیتهاست این مجموعه .است گیری تصمیم و هدایت ارتباطات، انگیزش، نظارت،

 (.6954الوانی،(سازد می میسر را هدفها به

 فرماندهان، وزراء، دولتمردان، تنها نه .پایین یا باال سطوح در است، درگیر «مدیریت »  مساله با نحوی به خود زندگی در کس هر

 خانه و کار و کسب محدوده در انسانی هر بلکه خصوصی، موسسات و صنایع چرخهای گردانندگان ادارات، مدیران دانشگاهها، روسای

 پربار، کوششهای پرثمر، فعالیتها نزدیک، راههای شود، انجام صحیح بطور اگر که دارد، کار و سر مدیریت از نوعی با خود، خانواده و

 نیست، «کمبودها » مشکل ما، جامعه بزرگ مشکل کنند، می فکر بعضی آنچه بعکس. است قطعی پیروزی و موفقیت و کم، مشکالت

 آن آفرین حرکت و االطراف جامع دستورهای و اسالم معنوی مبانی از الهام با هرگاه که است «مدیریتها  از بعضی ضعف»  مشکل

 بریم پیش بسرعت را انقالبمان و شویم پیروز مشکالت بر و کنیم جبران خدا یاری به را ضعفها توانیم می سرعت به گردد، اصالح

 (.6931 ، شیرازی مکارم(

 زمانی .کرد جستجو بیستم قرن اوایل سالهای در توان می را سازمان و مدیریت های نظریه طرح آغاز سازمان و مدیریت مقوله در

 روابط نهضت آن از پس .نمودند ارائه را اداری و علمی مدیریت اصول فایول و تیلور و ساخت مطرح را بوروکراسی نظریه وبر که

 وجود عرصه به پا اقتضایی و سیستمی های نظریه با مکتب آخرین و گرفت شکل 6391 دهه سالهای در رفتاری مدیریت و انسانی

 با سکوالریستی های اندیشه شدن مطرح (.6954 الوانی،(باشد می سازمان و مدیریت در غالب تفکر مکتب، این نیز امروزه و نهاد

 دین میان آیا :که است ساخته مطرح را پرسشها این ما جامعۀ افراد از برخی ذهن در عرفانی، اصطالحات و ادبیات ناروای بکارگیری

 آیا بدانیم، انسانها اخروی سعادت تأمین به محدود را دین رسالت اگر و شد؟ قایل نسبتی توان می انسان اجتماعی عملکردهای و

 محض علوم که گونه همان آیا و نیست؟ معنا بی آنها دنیوی و اجتماعی فعالیتهای عرصۀ در انسانها برای دین نمودن تکلیف تعیین

 از بردارندة بهره و فراگیرنده یابنده، جوامع دین و فرهنگ به وابستگی و تعلّق نوع هر از فارغ صنعت، و فنّاوری نیز و تجربی علوم و

 در و دانست؟ هایی وابستگی و تعلّق چنین از فارغ توان نمی نیز را مدیریت و حقوق سیاست، اقتصاد، چون هایی مقوله آنهاست،

 حقوق دینی، سیاست دینی، اقتصاد معنایند، بی هایی ترکیب دینی صنعت و دینی ریاضیات دینی، طب که گونه همان آیا نتیجه

 شد؟ قایل اسالمی مدیریت نام به چیزی به میتوان آیا اساس، این بر و نیستند؟ چنین نیز دینی مدیریت و دینی

 های احساس از سرشار قلبش و نگرد می جهان و انسان به توحیدی و معنوی نگرشی با و یافته دست الهی بینی جهان به که انسانی

 ملموس دنیای و محسوس مادة جز چیزی به که انسانی شیوة به اجتماعی، زندگی عرصۀ در است محال است، عارفانه و معنوی لطیف

 شده، متزلزل اش الهی تفکّرات و معنوی روحیات تدریج به گرفت، خو و شد وادار رفتاری شیوة چنان به اگر و کند؛ رفتار نیست قایل

 خُلق، خوش پرهیزگار، باور، دین اشخاص مدیران و حاکمان هم که یابد می تحقّق وقتی اسالمی مدیریت و حکومت .گردد می زایل

 مقرّر مدیریتی و حکومتی الگوهای و معیارها بر منطبق آنان مدیریت و حکومت اعمال شیوة هم و باشند نیتی باحسن و العمل صالح
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 می مشخّص را عمل عرصۀ در تئوریها کردن پیاده و اهداف به دستیابی چگونگی مدیریتی، روشهای و تکنیکها .باشد شریعت در

 جهت در نیز را کارایی بیشترین و میشود ایجاد و طرّاحی خاصی ارزشهای تحقّق و اهداف به رسیدن برای روشی و تکنیک هر .سازند

 می امور به اخُروی و معنوی الهی، دیدی با که جوامعی در اند، شده ایجاد و طرّاحی دیدگاهها این با متناسب ارزشهای اهداف همان

پس از  (.6953 طیب،( ندارند را مناسب و مطلوب کارایی و نیستند کارساز چندان دارند، آن با متناسب ارزشهایی و اهداف و نگرند

ده قرن قبل، سایۀ عدالت بر سرزمینهای اسالمی گسترده بود، هیچ خبری از عدالت و حکومت رکه چها (ع)حکومت امیرالمؤمنین 

اسالمی به معنای واقعی آن نبود تا زمان ما که ایران حکومت اسالمی برقرار گردیده و برا آن است که قوانین الهی را در جامعه به کار 

رین افراد، مدیران جامعه می باشند؛ مدیرانی که در پیکره نظام، هر کدام مسؤلیتی گیرد. برای نیل به چنین آرمان مقدسی، کارآمدت

کومت را در مسیر خدایی اش یار و مددکار باشند. این امر میسر آنان دلسوزانه تالش می کنند که ح را به عهده می گیرند و اکثر

 .(6954)نبوی، براساس آن عمل کنندنخواهد شد، مگر آن که مدیران وظایف شرعی خود را به خوبی بشناسند و 

 و شناسی انسان و بینی جهان بر که را مدیریتی روشهای و تئوریها تدوین و کشف منظور به تتبع و تحقیق ضرورت فوق نکات

 به .سازد می آشکار را خودمان جامعۀ سازمانهای مورد در تحقیق و پژوهش لزوم و میدارد معلوم باشد استوار اسالمی الهی ارزشهای

 و کامیابی برای را روشها و الگوها بهترین و ما جامعۀ سازمان و مدیریت مسائل از تفسیرها رساترین مزبور تحقیقات نتایج یقین،

 (.6953 طیب،( .داشت برخواهد در مان اسالمی کشور در سازمانها و مدیران جانبۀ همه موفّقیت

مدیریت در اسالم را مورد کنکاش قرار می دهیم، اگر ویژگی های مدیر اسالمی اگر به بررسی ضرورت مدیریت می پردازیم، اگر مفهوم 

را بیان می کنیم و اگر در مورد چگونگی تربیت مدیران بحث می کنیم و خالصه با ذکر ادله مختلف، وجود مدیریت را در جامعه 

می دانیم شیوه های مدیریت را از مکاتب و نظامهای اسالمی اجتناب ناپذیر می دانیم، همه و همه، دال و گواه بر این مطلب است که ن

رت مدی»از این رو در نظام اسالمی بر مدیران الزم است که قبل از هرچیز تکالیف خود را در حیطه مبحث . دیگر به عاریت بگیریم

 ندمدیران باید بدان د.بشناسند و براساس آن عمل کنند تا خدای ناکرده بی جهت به نکبت دنیا و عذاب آخرت دچار نشون« اسالمی

یریت دارای مسؤولیتهایی هستند که هرگز چنین مسؤولیتهایی در عیر ازآن محدوده از آنان به عنوان یک مسلمان در محدوده مد

 وریبا این وجود با توجه به برقراری نظام جمهقا آن را به کار گیرند. خواسته نشده است؛ از ابتدا باید تکلیف را بشناسند و سپس دقی

اسالمی و لزوم مدیریت محموعه ها و سازمانها به گونه ای که مغایر با دستورات شرع مقدس نباشد، مطالعه و بررسی در مورد 

 ضروری است.« مدیریت اسالمی»

 اسالمی مدیریت مفهوم

 اساس، براین .اند داشته اسالم گرو در دل که است بوده آنانی همۀ خاطر تعلق مورد دیرباز از که است موضوعی اسالمی، مدیریت

 مدیریت واژة دو از اسالمی مدیریت اصطالح .نهند پیش فرا گامی مهم، پدیدة این معرفی و شناخت جهت در تا اند کوشیده بسیاری

 بررسی برای .است متفاوت مدیریت ویژگیهای دیگر با که یابد می خصوصیتی اسالم با ترکیب در مدیریت .است یافته ترکیب اسالم و

 صرفا توان نمی .داشت توجه آن رشد و تکوین سیر و پیشینه به باید مدیریت چون مفاهیمی بر اسالمی دیدگاههای پذیری انطباق

 (. 6955پرداخت)چاووشی،  اسالمی مفاهیم با آنها تطبیق به تجریدی مفاهیم انتزاع با
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 بخش اثر و کارآمد طور به کردن عمل اما آسان چه مدیریت از راندن سخن که است این اسالمی نگاه در مدیریتی فراز زیباترین شاید

 سازمانی اهداف وصول درجهت امکانات و افراد صحیح کارگیری به علم و هنر اسالمی مدیریت (.6931است )رضوان،  مشکل بسیار

 (.6951باشد )نبوی،  نداشته مغایرت شرع موازین با که نحوی به است،

 مفهوم با که است حل هایی راه ارایه او نظر از نیز مکتب وظیفه و می داند مکتبی مقوله ای را اسالمی مدیریت (6935افجه ای )

 سوی به حرکت او با رابطه محور ابتدا ،)اسالمی( اسالم مدیریت در است معتقد (6935جوادی ) مشرف .است سازگار خواهی عدالت

 .است منظور او از طلبیدن کمک و یاری فقط یعنی یگانگی به شهادت و وی دانستن مطلق قادر با همراه او

 ساختاری چارچوب یک در و خاص )اعتقادی( نظری مبانی بر مبتنی سیستم این .است رفتاری سیستم یک نوعاً اسالمی مدیریت

 و علیه اهلل صلی - مرتبت ختمی حضرت اسالم بزرگوار رسول توسط خود، موقعیتی بستر با متناسب و زمان از برهه ایی در ویژه،

 .است داشته موفقی عملکرد و است گردیده اجرا و ریزی طرح فقیت مو با -السالم علیهم - معصومین ائمه برخی و -سلم و آله

 حضور و موضوع دوباره طرح اکنون که گونه ای به .است مانده متوقف مختلف دالیل به موفق، الگوی این رشد به رو روند متأسفانه

 آن در امیدواری جای البته .است عمیقی و وسیع احیاگرانه تالشهای مستلزم مدیریتی، دیگر الگوهای کنار در آن موفق و رقابتی

 برخوردار آن نشیب و پرفراز تاریخ و اسالم دین کمال و وسعت به عملی و اعتقادی پشتوانه و نظری مبنای یک از سیستم این که است

 نظامی .است آن توسعه پشتیبان مختلف جهات از ایران اسالمی جمهوری عنوان به قدرتمند حکومتی نظام یک امروزه عالوه به. است

 متن در ما اکنون هم گفت توان می لذا  .اند دوخته آن آینده و حال موفقیتهای به چشم دنیا مظلوم یا مسلمان ملل از بسیاری که

 (.6955گرفته ایم)ترک زاده،  قرار جهانیان به آن معرفی و اسالمی مدیریت توسعه و احیا برای تاریخی فرصت یک

نچه از مکتب و شرع فهمیده می شود، هر کسی که توانست مجموعه ای را به اهداف خود برساند  ویا به سوی اهداف اما با توجه به آ

و نیرنگ و سوء استفاده سازمانی حرکت دهد، نمی تواند مدیری توانا قلمداد شود و عملکرد او، گرچه با هزاران تزویر و دروغ و خدعه 

برای دنیایی مفید است که پیشرفت، کارو تولید  غیراسالمی از مدیریتتعاریف  وظلم به دیگران همراه باشد، مدیریت نامیده شود.

رفته گبیشتر و مسائلی از این قبیل برای آنها از هرچیز مهمتر بوده و انسانها را در اشکال مختلف مدیریت، فقط بدین منظور در اختیار 

هنر و علم به کارگیری صحیح افراد و امکانات در جهت »و رهبری می کنند، ولی ما مدیریت را این چنین تعریف می کنیم: مدیریت

در دنیای مدیریت اسالمی رعایت قوانین شرع مقدس  «.وصول اهداف سازمانی است، به نحوی که با موازین شرع مغایرت نداشته باشد

 .(6954)نبوی،  از مهمترین مسائل بوده و باید با حساسیت بسیار دنبال شود

 اسالمی مدیریت ضرورت

 مدیریت .دارد قرار خاص توجه مورد یافته توسعه کشورهاى در ویژه به و جهان در پایه علوم از یکى عنوان به علم امروزه «مدیریت «

 دارد دست در را گروه سرنوشت که است اهمیت دارای آنجا از دهد، قرار پوشش تحت که را اى گستره هر و باشد که سطحى هر در

  .ببرد پیش اعتال یا انحالل سوى به را ها آن تواند مى و

 مهمی بخش باشد، می خود فطرت و طبیعت تأثیر تحت اجتماعی زندگی در و است شده خلق اجتماعی طبعاً انسان که آنجایی از

 اجتماع در زیرا است، مدیریت اجتماعی، زندگی ارکان از یکی .کند می جستجو کششی چنین سایه در را خویش سیادت و سعادت از

 پایمال و ارتباط این مطلوبتر هرچه خاطر به و کنند می پیدا اشتراک و ارتباط یکدیگر با اشخاص سرنوشت و افراد مقاصد و منافع
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 همین از. شود مشخص کژی از راستی و باطل از حق تا دارد، ضرورت حقوق رعایت و حدود معرفی وظایف، تعیین حقوق، نشدن

 را مدیریت ضرورت کارها، ارزشیابی و ضوابط بر نظارت هدف، سوی به هدایت اجتماعی، واحدهای و افراد بین هماهنگی که جاست

 .است زندگی محور مدیریت اجتماعی نظام در که کرد ترسیم چنین را ضرورت این توان می کالم یک در و کند می روشن

 براساس کنند، می زندگی اجتماعی صورت به که حیوانات از بسیاری حتی که آنجاست تا اجتماعی زندگی در مدیریت ضرورت

 زنبور زندگی در مطالعه. باشد مسئولیتها و ضوابط بر ناظر خود اجتماعی محیط اداره در تا گزینند می بر را مدیری غریزه، فرمان

 .کند روشن کامالً را معنا این تواند می مورچگان و عسل

 که است بوده این خاطر به نه پیوسته، وقوع به بشر تاریخ طول در جامعه مدیریت سر بر که فراوانی های جنگ داشت توجه باید

 دانستند، می رهبری و مدیریت برای تر شایسته را خود که جنگیدند می جهت این به بلکه کردند، می نفی را سرپرستی و مدیریت

 اصل مدیریت، اصل چون. مدیریت اصل سر بر نه است، بوده معیارها سر بر جنگ مدیریت، منصب اشغال سر بر بشر، جنگ واقع در

 »اهلل اال حکم ال  «:گفتند می که خوارج منحرف گروه پاسخ در )ع(علی حضرت چنانکه. است اجتماعی زندگی در طبیعی و حکومت

 دارند، باطل اراده سخن این از آنان اما گویند؛ می حق به سخنی ظاهر به خوارج» :فرمود است، خداوند آن از بشر، اجتماع مدیریت

 مدیریت و حکومت معنای به را حکم اینان ولی است؛ خداوند آن از قانونگذاری حق و بشر حیاتی نظامات و قانون یعنی »حکم « بله

 نیکوکار مدیر آن خواه دارند، مدیر و حاکم به نیاز مردم آنکه حال و باشد امیر و مدیر نباید کسی خدا از غیر گویند می و گیرند می

  (.41 خطبه/ البالغه نهج(«شد.با بدکار خواه و

-ازمایش به توجه با غرب آنکه اول .است بررسی قابل لحاظ دو از مدیریت غیراسالمی، به اسالمی مدیریت ترجیح دادن ضرورت

 عرضه مشخصی چارچوب در و مند نظام صورت به مدیریت علم حوزه در را خود علوم و دانسته ها است توانسته فراوان خطاهای

 که نبایدهایی و باید و ها، داده و اطالعاتی منابع اما .گیرند کار به خود اهدف به دستیابی برای را آن بتوانند گسترده طور به تا کند

 جوانب تمام به و شده نگریسته بعدی تک او نیازهای و انسان به اینکه یکی .دارند عمده اِشکال دو شود می ریخته چارچوب این در

 اینکه وجود با .است گرفته قرار تحریف مورد خاص دالیل به بنا واقعیات و حقایق مواردی در اینکه دوم .است نشده توجه انسانی

 اشکال دو وجود با اما کند، تعبیه را خوبی بسیار کاربردی چارچوب خود نظریات و تئوریها برای است توانسته غربی مدیریت علم

 کار این برای .گردد می احساس آن اصالح ضرورت و نمیباشد اعتماد و تکیه قابل علم این خروجیهای تمام آن، در شده ذکر عمده

 کمک با را است هستی عالم حقایق با منطبق و انسانی نیازهای جامع برگیرنده در که خامی اطالعات و منابع تمام بتوانیم باید

 را اسالمی مدیریت علم که دومی جنبه .گردد کاربردی ما مدیریتی سیستم در بتواند تا کنیم مند نظام امروز علمی چارچوبهای

 .است اسالمی حکومت رساندن کمال به در غیر اسالمی مدیریت ناکارآمدی سازد، می ضروری اسالمی حکومتهای برای بخصوص

 استفاده به خود حیات حفظ برای ما سازمانهای تا است شده سبب امروزه پیچیده، محیطهای و سریع بسیار تکنولوژیکی پیشرفتهای

 مناسب، جایگزینی یا و علمی توجیه هیچگونه بدون آن، کردن بومی توجیه با هم گاهی و بیاورند روی غربی علوم محصوالت صرف

 که کاری باشد، می حرام ربا اسالم دین در که دلیل این به اقتصاد علم در مثال عنوان به .نمایند حذف را علم آن از قسمتهایی

 آن بوده، ربا به نیاز جا هر تنها و است شده پیاده کشور اقتصادی بدنه در عیناً غرب اقتصادی سیستمهای که است این گرفته صورت

 نخواهد نیز غرب علوم شده بینی پیش نتایج همان به را کشور حتی رویکرد این طبیعتاً .است شده حذف جایگزین بدون بخش

با دقت و مطالعه  (.6951است)توالئی،  گرفته قرار مدنظر انسانی جوامع و انسان برای اسالم در که تکاملی و تعالی به رسد چه رساند،
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یابیم که طبق فرامین خداوند و تأکید اسالم بر مسلمانان واجب شده است که هیج کاری بی إذن در آیات و روایات و احادیث در می 

رهبر و مدیر انجام ندهند. این مدیر باید دارای صفاتی چون عفّت و آگاهی و پرهیزگاری و عالم به احکام قضاوت و سنّت رسول خدا 

 (.6931باشد )تقوی دامغانی، 

 

 مؤلفه های مدیریت اسالمی

برنامه ریزی نگرش راهی است که عمل برمبنای اندیشۀ آینده نگر را تضمین می کند. این نگرش بخش  :برنامه ریزی .6

جدایی ناپذیر مدیریت است. برنامه ریزی دو نکته را در برمی گیرد؛ یکی هدفها یا همان نتایج دلخواهی که تمامی کارکنان 

لیت هایی که مشخص می کنند چگونه باید به آن هدف ها سازمان می خواهند به آن دست یابند؛ دیگری برنامه ها یا فعا

  (.6954غنوی، رسید)

اهمیت برنامه ریزی در آیین و مکتب ما به حدی است که سعادت را در گرو داشتن برنامه منظم دانسته و تخطی از آن را 

دایش یکی باشد ضرر کرده هر فردی که امروز و فر» به منزلۀ متضرر شدن فرد می داند. حضرت علی )علی( می فرماید: 

لذا وقتی که سازمان را مجموعه ای از نیروهای انسانی می دانیم که همراه سرمایه های مادی در یک محل جمع « است.

می شوند تا سازمان را به سوی هدف راهنمایی و هدایت نمایند، وجوب برنامه ریزی بیشتر آشکار می گردد. برنامه ریزی 

داده است. مدیر در سازمان است که پس از سازمان دهی جایگاه خاصی را به خود اختصاص  از وظایف حساس و خاص هر

البته ناگفته نماند که در جریان برنامه ریزی همیشه عوامل و متغیرهای کنترل نشده و پیش بینی نشده ای وجود دارند 

 (.6956رین تصمیمات را اتخاذ نمود)سرمدی، که برنامه ریزی تأثیر می گذارند. در آن صورت باید تمهیداتی اندیشید و بهت

منابع اسالمی سرشار از توجه به موضوع برنامه ریزی در امور است؛ به طور نمونه به یک آیه و یک روایت با موضوع اهمیت 

 قرآن کریم به برنامه ریزی اشاره می کنیم:

 (.43ما هرچیزی را به اندازه آفریدیم. )سوره قمر، آیه  » بِقَدر خَلَقْناه ءٍ شَی کُلَّ إِنّا «

آگاه باشید که آگاهی از آینده، خبر از گذشته، « بینَکُم ما نَظْم و دائِکُم دواء و اَلْماضِی عنِ اَلْحدِیثَ و یأْتِی ما عِلْم فِیهِ إِنَّ أَالَ»

 (.15. )نهج البالغه، خطبه داروی درد و نظم و ترتیب زندگی روزمرة شما در قرآن کریم آمده است

سازماندهی نیروها و امکانات، جهت تحقق برنامه الزم و ضروری است. سازماندهی مجموعه مرکبی از واحدهای  :سازماندهی .2

جزئی که هریک به سود بقیه، عهده دار انجام کتر معین می باشند. سازماندهی مستلزم آن است که منابع یعنی افراد، 

به مؤثرترین شیوه برای حصول هدفها فراهم شود؛ بنابراین سازماندهی شامل ترکیب و یگانه سازی  -سرمایه و تجهیزات

( شناسایی و دسته بندی کارها؛ 6فرایند سازماندهی را در مدیریت اسالمی می توان به صورت زیر بیان کرد:  منابع است.

 (.6954)نبوی،  (ایجاد و برقراری روابط9(تعریف وواگذاری اختیارات و مسولیتها؛ 2

برخالف رژیمهای شرق و غرب که در قرون اخیر سعی بسیار داشته اند تا نهادهای خانوادگی و قومی وسایر اجتماعات 

اهمیت و اصالت داده کوچک را در اجتماعات بزرگ حل کنند؛ اسالم به واحدهای کوچک قومی و خانوادگی به همان اندازه 

شیده تا به تقسیم آنان و توزیع کار میان آنان مشکالت و مسائل اقتصادی و اجتماعی که به اجتماعات بزرگ، و همواره کو

را دور از هرگونه بوروکراسی توسط خود آنان حل کند زیرا در اجتماعات کوچک قومی و قبیله ای و عشیره ای هر کدام به 
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با سهولت، نعمات را عادالنه میان خود  ،خوبی یکدیگر را می شناسند و از حال هم باخبرند و با پیوندی که بین آنهاست

گونه کارکنان یک ارگان باید در چارچوب در مدیریت خدا توزیع می کنند و کمبودهای یکدیگر را برطرف می سازند.

مربوط به خود فرمان بگیرند و فرمانبرداری نمایند و به نوبۀ خود مدیران هر قسمت ای که به آنها محول شده از مدیر وظیفه

وق خود فرمانبرداری نمایند. چرا که اگر کثرت فرماندهی وجود داشته باشد، کارکنان ممکن است در تضاد فرمانها از ماف

قرار بگیرند و نتوانند کار محوله را تشخیص و انجام دهند. قرآن نیز این سیاست را که اهمیت دادن به گروههای کوچک و 

 (.6956زد)سرمدی، به ما می آموسازماندهی میان آنهاست در ضمن سرگذشت قوم موسی 

 ضرورت سازماندهی: 

سازماندهی باعث نظم و ترتیب شده و انتظام و یکپارچگی را در جهت هرچه سریعتر  متحقق شدن اهداف سازمان: (6

میزان ) «اوصیکم عباداهلل بتقوی اهلل و نظم امرکم.»رسیدن به اهداف سازمان متحقق می سازد. حضرت علی )ع( می فرماید: 

 (.611؛ ص61الحکمه، ج 

در بحث سازماندهی استفادة ناصحیح و، همچنین استفاده نابهنگام می تواند سازمان  حداکثر استفاده از حداقل منابع: (2

واْ إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّ»را از حرکت باز داشته یا حداقل حرکت آن را کند نماید که این خود مانع رشد نیز خواهد بود. 

ها را به دهد که سپردهخدا به شما فرمان مى( 15)نساء، آیه « األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ

 .کنید به عدالت داورى کنیدصاحبان آنها رد کنید و چون میان مردم داورى مى

با سازماندهی از دوباره کاری ها و تقسیم غیر منطقی کارها میان واحدها و قسمتهای مختلف  انجام هرکاری به جای خود: (9

آن و از سهل  زمان از رسیدن پیش راه در شتاب از مالک ای» جلوگیری خواهد شدو علی ع خطاب به مالک می فرماید:

و نیز از پافشاری در امور هنگامی که وجه درست آن  انگاری در انجام دادن آن وقتی که امکان انجام دادن دارد بپرهیز

 «نامشخص است یا سستی در انجام دادن آن، زمانی که درستی آن روشن است. یعنی هرکاری را در جای خود به جای آر

سورة حجرات قرآن کریم به وظیفۀ مهم مدیر در یکپارچه کردن سازمان و عناصر آن  3آیۀ  ایجاد وحدت و یکپارچگی: (4

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا »ه دارد زیرا مدیر مسئول حفظ وحدت و یکپارچگی سازمان است. اشار

لَّهَ صْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الفَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَ

و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصالح دهید و اگر ]باز[ یکى از آن دو بر دیگرى «یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ

گر باز گشت میان آنها را دادگرانه کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس ااى[ که تعدى مىتعدى کرد با آن ]طایفه

 .داردسازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست مى

از اهداف عمدة دین مبین اسالم ارشاد انسانهاست به نحوی که جامعۀ خویش را بسازند، رهبران الهی حامالن  :رهبری .9

برای این راهنماییها و هدایتها هستند، قوانین و مقرراتی که در جامعۀ بشری وجود دارد به وسیلۀ این  پیامهای خداوند

هدایت و راهنمایی باید پی ریزی شود و نهایتا به قوانینی تبدیل شوند که مبنای رابطۀ انسان با خدا را فراهم سازد. بنابراین 

اسی مبتنی بروحی و قوانین الهی است و از آن دموکراسیهای امروزی حاکمیت و رهبری اسالمی، در واقع، یک نوع دموکر

که داعیۀ آزادی و نجات بشر را فقط در ظاهر دارند مجزاست. پس قانونگذار اصلی خداست و به جانشینهای خود اختیار 
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وحی  شده از طریق می دهد که قوانین تکمیلی وضع کنند اما اعتبار این قوانین به تطابق آنان با اصول و ضوابط تعیین

 .(6956)سرمدی،است

یَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ  »در آیات شریفه قرآن بارها برمسئلۀ رهبری تأکید شده است. خداوند متعال می فرماید: 

روزى را که هر گروهى را با پیشوایشان فرا به یاد آورید « اأُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُوْلَئِکَ یَقْرَؤُونَ کِتَابَهُمْ وَالَ یُظْلَمُونَ فَتِیلً

خوانند و به قدر نخک هسته خرمایى اش را به دست راستش دهند آنان کارنامه خود را مىخوانیم پس هر کس کارنامهمى

 (.36)اسراء، آیۀ شودبه آنها ستم نمى

 صفات رهبری: 

خود مردم را دعوت به خیر و صالح نماید تا بدین ترتیب، ارشاد و رهبری رهبر بایستی با عمل خوب  اعتقاد به گفتار:الف: 

او در مردم اثر گذاشته و با دیدن عمل و پرهیزگاری او آنها نیز به انجام فرایض تمسک جویند. نه اینکه بگوید و فقظ برای 

رشاد و تبلیغ شما در دیگران مؤثر دیگران بگوید و خود عمل نکند. حضرت علی )ع( می فرماید: اگر بخواهید راهنمایی و ا

باشد و عمل کنند باید اول خودتان عامل به گفتارتان باشید، اگرچنین نباشد سخنان شما در قلب شنوندگان اثر نگذاشته 

 و از گوش آنها تجاوز نمی کند.

حضرت علی)ع( می فرماید: شما از رویۀ خلفای پیش از من می دانستید که سزاوار نیست حاکم  دانا و عدالت گستر: ب(

و فرمانده بر ناموس خونهای مردم و غنیمتها و احکام اسالم و امامت بر مسلمین بخیل باشد تا برای جمع اموال ایشان 

ستمگر تا به ظلم وجود آنان مستأصل و پریشان نماید  حرص بزند و نه جاهل تا بر اثر نادانی خود آنها را گمراه گرداند. و نه

و نه ترسنده از تغیر ایام تا با گروهی همراهی کرده و دیگری ررا خوار سازد تا حقوق مردم را از بین برده و حکم شذع را 

. (696ه البالغه، خطب )نهجبیان ننماید و نه رفتار نکننده به سنت و طریقه پیامبر اکرم باشد تا امت او را هالک و تباه سازد

 صفت از صفات بارز و عمدة حاکم اسالمی است زیرا جان و مال ناموس  مسلمانان در دست رهبر است.پس این 

هوش و عقل یکی از صفات مؤثر در رهبری است که همه صاحبنظران تأثیر آن را در موفقیت رهبران  ج( عقل و هوش:

هوشیاری در رهبری  فرهنگ فارسی معین(.درک، فهم، عقل و خرد آمده است)پذیرفته اند. هوش در لغت به معنای، شعور، 

دارای تأثیر بسیار زیادی است. کسی که زا نیروی ارزشمند هوش بهره بیشتری داشته باشد، در شناخت نیروها، آگاهی به 

ه، ایجاد انگیزش در نیروها امور، فهم مشکالت، یافتن راه حلها، شناخت نقاط ضعف برنامه ها، پیش بینی دشواری های آیند

و به کارگیری فنون مدیریت موفقتر خواهد بود. در روایات اسالمی بر این ویژگی و تأثبر آن در اداره و رهبری امور تأکید 

ری بقای دولت، بیدا ازدالیل «ن إماراتِ الدولَۀِ اَلیَقظَۀُ لِحراسَۀِ األُمور؛مِ» شده است؛ امیرالمومنین علی )ع( می فرماید: 

 (.214، ص 2)اگاهی و هوشیاری( در حفظ و حراست امور می باشد)غررالحکم، ج 

و چون « وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّۀً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَکَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ  »خداوند در قرآن می فرماید: د( سعه صدر:

. کردندداشتند برخى از آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما ]مردم را[ هدایت مىشکیبایى کردند و به آیات ما یقین 

برای این که رهبر در راه رسیدن به اهدافش موفق شود باید در برابر تمام مشکالت صبر و شکیبایی به خرج دهد، بی تابی 

 (.24جده، آیۀ زمام اختیار را از دست ندهد و مأیوس و مضطرب نگردد)سو جزع نکند، 
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وَإِنَّکَ »اکرم )ص( را به خصوص به این صفت در قرآن ستوده است: خداوند متعال هم پیامبر  :حسن خلق و تواضعس( 

(. رهبر باید دارای حسن خلق و تواضع و فروتنی باشد 9تو ای پیامبر دارای خلق نیکو هستی. )قلم، آیۀ  «لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ 

 و با روی خوش و نیک و زبانی با مهر و محبت تبلیغ و ارشاد نماید.

« نجیرأی العاقلُ یَ» حضرت علی )ع( تصمیم گیری به موقع و مناسب را رمز نجات می داند و می فرماید :تصمیم گیری .4

 (.11)غررالحکم، صرأی و فکر عاقل نجات دهنده است

امی هنگ« اِذَا اِقترنَ العزم بالحَزم عَمِلَت السعادة»درجای دیگری امیرمؤمنان راه سعادت را در تصمیم گیری درست بیان می کند: 

د کسی که افکارش ضعیف باش «عدائهََاَرائهِ قَویَت امَن ضَعَفت »و بر عکس  که تصمیم با دقت همراه باشد، سعادت کامل می شود.

  (.949)غررالحکم، ص دشمنان او قوی خواهند شد

بحث در خصوص تصمیم گیری در سازمان از مباحث عمده در علم مدیریت است. در واقع، همۀ فراگردهای مدیریت و روشهایی 

ه تصمیم گیری مبنای علمی است کگر، که مدیر در صحنۀ عملیاتی به کار می گیرد بر پایۀ تصمیم گیری است. به عبارت دی

وَ لکِن »نهج البالغه می فرماید:  631باید انجام شود تا سازمان به اهداف از پیش تعیین شده اش برسد. امام علی )ع( در خطبۀ 

 خداوند سبحان پیامبران را از افراد نیرومند در تصمیم گیری انتخاب کرد.«. عزائِهِم ا... سُبحانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ ادبی قوةٍ فی

 : گیری تصمیم مراحل

)تشخیص و تعیین مشکل( در این مرحله باید کوشش شود که مشکل اصلی و واقعی  شناخته و به درستی تعریف  مرحلۀ اول:

 شود و معلوم گردد که علل مشکل چیست.

راه حلهای ممکن برای رفع مشکل( تنها چیزی که در اینجا مطرح است، یافتن راه حل و اضافه نمودن بر  )ایجاد مرحلۀ دوم:

راه حلهاست، زیرا هر چه راه های بیشتری به دست آید می توان از بین آنها بهترین راه حل مناسب را انتخاب نمود و تعداد 

برای هر تنگنایی راه خروجی « لِکُل ضیقٍ مَخرَج» )ع( می فرماید:  را به نحو صحیح تری انجام داد. حضرت علی« تصمیم گیری»

کسی که از آرای گوناگون استقبال کند، لغزشگاه ها را « مَنِ استَقبَلَ وُجَوهَ اآلرإِ عَرَفَ مَواقِعَ الخَطاءِ»همچنین می فرماید: هست.

 (.261، ص 2خواهد شناخت )غررالحکم، ج 

 )انتخاب معیاری برای ارزشیابی(  رحلۀ سوم:م

 )ارزیابی و مقایسه همه راه حل ها(  مرحله چهارم:

 تایج برآورده شده در مرحله)سنجش راه حل ها نسبت به هم با توجه به معیار پیش بینی شده در مرحله سوم و ن مرحله پنجم:

نید، افکار مختلف را بایکدیگر مقایسه ک« بِعضٍ یَتَوَلدُ مِنهُ الصوابُ اِضرِبُوا بَعَضَ الرایِ بِ» امیرالمؤمنین علی )ع( می فرماید:  چهارم

 (.612، ص 6راه صحیح از آن به دست خواهد آمد)غررالحکم، ج

 (.6954)انتخاب یک راه حل از میان کلیۀ راه حلها(. )نبوی،  مرحله ششم:

توجه به شایستگیهای افراد و نظارت و کنترل مدیر بر فعالیتهای کارکنان و نهایتاً ارزشیابی از کار ایشان سخت  :یارزشیاب .1

در اسالم مورد تأکید قرار گرفته است و در بسیاری از آیات و روایات از جملۀ بدیهیات شمرده شده است. حضرت در نهج 

 ای بندگان خدا پیش از آنکه رفتار و« ن تُوزَنُ.ا و حاسبوا قَبلَ اَن تُحاسَبوا عباد اهلل زنو انفسکم قبل ا»البالغه می فرماید: 
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کردار شما مورد ارزیابی قرار گیرد خود را بسنجید و قبل از آنکه به حسابهای شما برسند، خودتان به حساب خود برسید 

 (.96)نهج البالغه، نامه 

راحل آن است. ارزشیابی وظیفه ای است که اگر به طور نظام مند و با ارزشیابی فقط کنترل نهایی کار نیست بلکه یکی از م

مل نسبت به برنامۀ تدوین شده یا اجرا شده و همچنین حسن نیت صورت پذیرد باعث صرفه جویی در هزینه ها وقت، شناخت کا

ئِذٍ یَوْمَ»متعال می فرمایدباعث آشنایی سرپرستان و مدیران با کل سازمان و چگونگی رسیدن به اهدافشان می شود. خداوند 

زالزال، ) آن روز مردم ]به حال[ پراکنده برآیند تا ]نتیجه[ کارهایشان به آنان نشان داده شود« یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ 

 (.1آیۀ 

 مدیریت اسالمی و مدیریت غربی

 ه شیو به و دارد توجه انسانی منزلتهای به مدیر اسالمی نظام در .است ها انسان کمال رعایت دارد تأکید آن به اسالم که مدیریتی

 گرایی، وحی خدامحوری، بر اسالمی مدیریت مبانی . نشود وارد های لطم انسانی شخصیت و حیثیت به که کند می مدیریت ای

به بیان دیگر تفاوت  (.6955، شهریاری ،اصفهانی)است استوار ... و صداقت و معنویت بصیرت، گرایی، آخرت طلبی، عدالت امامت،

به فلسفه وجودی مکتب اسالم و سایر مکاتب بر می گردد. نگرش مکاتب غبراسالمی  عمده مدیریت در اسالم و سایر مکاتب عمدتا

گر در مکاتب دیکامال مادی و سودجویانه است مدیریت باید پاسخگوی نیازهای مادی صرف برای بهره وری هر چه بیشتر باشد آنچه 

معنویت است و صرفا وسیله ای است برای تحت عنوان مبادی اساسی و ریشه ای مدیریت مطرح است از لحاظ ارزشی و اخالقی فاقد 

 شود می مشاهده مدیریت اسالمی و سایر مکاتب مدیریت اساسی تفاوتهای مختلف جهات از دلیل همین به تأمین اهداف دنیوی.

 :از عبارتند تفاوتها این از برخی که

 الهی قرب هدف اسالمی مدیریت در حالیکه در است، سازمانی و فردی منفعت و سود به رسیدن غربی مدیریت در هدف .6

 .شد خواهد تأمین نیز سازمانی و فردی اهداف عدالت، نگاه با راستا این در طبیعتاً .است

 محضر در را خود اول درجه در و کند می نگاه مسئولیت و تکلیف یک عنوان به خویش شغل به اسالمی مدیریت در مدیر .2

 حرکتی بطوریکه شود، می تعیین مقدس شرع احکام توسط تکلیف این .داند می پاسخگو را خود و یافته حق حضرت

 مدیریت در حالیکه در .گیرد می قرار حسابرسی مورد باشد نیز اندکی قدر به اگر حتی شود انجام شرعی یا خیرخواهانه

 غیر ابزار از اگرچه کنند می ویژه تالش آن استمرار و حفظ برای و انتخاب مدیریت شغل سود، حداکثر اساس بر غربی

 .کنند استفاده هم مشروع

 متعادل و متقابل سود و عدالت اصل رعایت با و کفایت قدر به لذا بود، نخواهد اول هدف اسالم، ارزشی نظام در سود کسب .9

 می تعیین کارشناسان توسط وضعیت اقتضای و مکانی و زمانی شرایط با متناسب نیز کفایت مقدار .گردد می تحصیل

 .شود

در نظام اسالمی مدیریت بر پایۀ ارزشهای ثابت الهی و غیرمادی بنا می شود و در مکاتب دیگر بر ارزشهای مادی، قومی،  .4

 حزبی، جمعی، و جز آن مبتنی است.
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 جهت هدف این تحقق سوی به تالشها وتمام است انسان الهی رشد و کمال ارزشی، نظام دیدگاه در اصلی غایت و هدف .1

 .دارند ابتدایی و ای وسیله جنبه اقدامات سایر .شود می گیری

 وسیله در مدیریت اسالمی، حقوق، ضوابط و احکام اسالمی است نه حقوق و ضوابط قراردادی و متغیر فردی یا گروهی. .1

 سیستم، این در .کند می ن تعیی آزاد رقابت را اقتصادی تعادل اساس اصوالً است، آزاد غرب، مدیریت نظام در رقابت .3

 موفقیت و ای وسیله هر و شکلی هر به مشتری جلب بیشتر، نیازهای درخواست خواهی، زیاده بیجا، تبلیغ دروغ، رقابت،

 به توجه با اسالمی مدیریت در که درحالی .است المللی بین و بازرگانی صحنه در اساسی و مهم هدف یک رقابت در

 در رقابت .کند می پیدا دیگر مفهومی و رنگ مسأله ها ارزش سایر و انصاف رعایت دوستی، نوع عدالت، مانند ارزشهایی

؛ سرمدی، 6955، شهریاری ،اصفهانی)است انکارناپذیر اصل یک همکاران و مشتری حقوق رعایت و بود، خواهد کفایت حد

6956.) 

 

 

 گیری نتیجه و بحث

. در «ۀاِنی جاعل فِی االرضِ خِلیفَ»برقراری عدل و قسط توسط انسانها به عنوان خلیفه اهلل که خداوند سبحان در قرآن می فرماید:

ل از دید قرآن است، تنها در جامعه ای تحقق می پدیرد که ویژگی های خاصی داشته باشد، جامعه ای کمال واقع، همان انسان کام

ی و نهایتاً خواهان ترقی و رشد و موفقیت. عملی کردن این اهداف منوط به پیاده کردن اصل اساسی و بنیانی است که گرا و اخالق

 جامعه امور اداره و رهبری و کنترل در انسان نقش به عمیق نگاهی اسالمی مدیریتۀ اسالمی نام دارد. جامعرهبری و زمامداری 

 به توجه با آرمانی جامعه اداره به دیدگاهی و باشد می لمس قالب آن مختلف های الیه در خداوند به تقرب اصیل مفهوم و داشته

 اصالت این واقع در و دهد می قرار دیگر مکاتب مقابل در را نگرش این خاص بصورت مفهوم این که دارد انسان و معنویت اصالت

 آن الگوهای و اسالمی مدیریت ساختار از باشد می آن عوارض و ماهیت تشخیص و مکاتب سایر با اسالمی مکتب بین مرزی و حد

 همانطور .مایدن می مشخص اسالمی جوامع در اجرای های مدیریت به نسبت را آن دوری یا قرب میزان اسالمی جوامع با تطبیق در

 هیچ که است شده واجب مسلمانان بر اسالم تاکید و خداوند فرمان طبق :فرماید می باره این در )ع( علی امیرالمومنین حضرت که

 دارای که برگزینند خویش برای را مدیری و رهبر آنکه از پیش دهند نمی حرکت جلو به قدمی و دست و دهند نمی انجام را کاری

 و حج مراسم و کند آوری جمع را خراج باشد خدا رسول سنت و قضاوت احکام به عالم و پرهیزکاری و آگاهی و عفت چون صفات

از این دیدگاه مفهوم مدیریت در اسالم را می توان چنین تعریف  (.البالغه نهج(آورد گرد را مالیات و صدقات و نماید اقامه را جمعه

کرد: رشد و اعتالی فرهنگ اصیل اسالمی و بالندگی اقتصاد اسالمی، رشد معنویات اجتماعی، رشد شعور سیاسی افراد در جهت 

فرهنگی. مدیریت در اسالم نکته ای بس ظریف و در عین حال پیچیده است، امری –ی جهالت زدایی، فقرزدایی، نابودی ضاللت قوم

 دنیوی و اخروی است، مسأله ای چند بعدی و حساسی که غفلت از هرکدام از این جنبه ها اسالمی بودن آن را خدشه دار می سازد.

ای مردم سزاوارترین « االمر اقواهُم علیه و اعلَمَهُم بامراایها الناس اِن اَحَق الناس بهذا »می فرماید:  639حضرت علی )ع( در خطبۀ 

کس به مدیریت جامعه اسالمی، قوی ترین مردم نسبت به آنو داناترین آنها به فرمانهای الهی است. مدیریت در اسالم در وهله ا.ل از 

الی ذات اقدس الهی آفریده شده و اعتقاد و ایمان سرچشمه می گیرد این اعتقاد که جهان هستی بر اساس حکمت و اندیشۀ متع
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غرض از آفرینش انسان معرفت اهلل و تعالی انسان است، در نتیجه، مدیریت در اسالم در جهت تعالی انسان گام برمی دارد. با این 

ست و ا توصبفات و بررسی ها مدیریت در اسالم رهبری تشکیالت و اداره کردن امور مختلف با شیوه ای خاص و ترتیبی معین و ویژه

که به عنوان یک هدف غایی می خواهیم آن ترتیب و روشی است که بذ پایۀ مبانی فکری و اعتقادی دین مبین اسالم قرار دارد. آنچه 

 به آن برسیم ارزشهای اسالمی است.

می جهان بینی اسالدئولوژی و ا معین می کند ایاین معیار و ارزش که به عنوان صافی عمل می کند و چگونگی عملکرد مدیر و رهبر ر

در این شیوه هدف از مدیریت رسیدن به حق یا رسیدن به معشوق  است. و خارج شدن از این خطوط مدیریتی، انحراف در دین است.

و معبود است و در مفهوم مدیریت از دیدگاه اسالم یکسان بینی، عدالت، سعه صدر، اخالق نیکو، شجاعت وجود دارد که تبعیض در 

کوم است. مدیریتی است که علی )ع( در مورد برادرش اعمال کرد، مدیریت برای خداوند است و بس. مدیر اصلی این مدیریت مح

خداست و بقیه فقط وسیله هستند، در جهت عمل به فرامین مدیر اصلی جهان هستی. مفهوم مدیریت در اسالم چیزی جز ایمان، 

 در جهت سیر الی اهلل نیست. ایثار، گذشت، نظم و ترتیب، پرورش معنویات، تقویت روح

اید به بمدیریت در اسالم وسیله ای برای ارضای منافع شخصی و دنیوی نیست. در نتیجه، کسی که بر مسند مدیریت می نشیند 

درستی از این سمت بهره جوید، زیرا این مسند می تواند وسیله مناسبی باشد، برای افرادی که می خواهد نیازهای روحی و روانی 

را در جهات شخصی ارضا نمایند. این مدیریت، مدیریت اسالمی نیست، آنگونه رهبری و هدایتی نیست که هدفش خدمت  خویش

باشد، و وسیله ای جهت پیشرفت انسان در رشد و تعالی او نیست. این مدیریت صرفاً در جهت خواست و تمنیات شخصی فرد مدیر 

 رد انتقاد و به هیچ وجه جایز نیست.است. از دید اسالم این مدیریت محکوم است و مو
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