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مقاله حاضر به بررسی مدیریت در اسالم از منظر قرآن ، احادیث و روایاتی که  : چکيده

 از پیامبر اکرم ) ص( و ائمه معصومین )ع ( نقل شده ، می پردازد. پس از پیروزی انقالب

اسالمی یکی از مسائل مهمی که در کشورهای مسلمان مطرح گردید ، شکل گیری 

مدیریت در چارچوب اسالم ناب محمدی در ایران بود.  در سالهای اخیر کشورهای غربی 

همواره خواسته اند که این فرهنگ را در میان کشورهای حوزه خلیج فارس و مسلمانان 

یان الهی قادر به ایفای نقش در تمام ابعاد نیست و مطرح نمایند که اسالم همانند سایر اد

این در حالیست که  کشورهای غربی به استناد قرآن و نهج البالغه قوانین و مقرارت خود 

را سازماندهی نموده اند. این مقاله سعی  بر آن دارد ، مدیریت در اسالم و وظایف مدیر را 

موجود در آن بررسی نموده و اهمیت از منظر علویان ) ائمه معصوم )ع ( ( و روایات 

 مدیریت اسالمی را به عنوان یک فرهنگ اصیل و حاوی ارزش و شخصیت مطرح نماید.

 قرآن ، نهج البالغه ، مدیریت در اسالم ، جهانشمول و وظایف مدیریت. :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

دین مبین اسالم در تمام زمینه ها و ابعاد زندگی سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی  دارای دیدگاه و  برنامه است. 

قرآن اسالم را یک مکتب فراگیر و چند بُعدی می داند که برای سعادت انسان الزم است همه ابعاد آن مورد توجه قرار گیرند. 

تدوین مدیریت اسالمی نیز باید به همه خصوصیات  این مکتب در زمینه های گوناگون  اسالم یک کل تجزیه ناپذیر است و برای

توجه الزم را داشت. مسلمانان جهان بر این باورند که اسالم کامل ترین دینی است که می توان یافت و برای تمام زندگی بشر 

مام ابعاد مدیریت از دیدگاه منابع و مآخذ تفکرات برنامه دارد و در این میان مدیریت نیز مستثنی نیست. در این مقاله به ت

اسالمی که بر سه پایه ؛ قرآن کریم ، سنت پیامبر اکرم )ص ( و سیره امامان معصوم )ع( و اجتهاد علمی متخصص که خود این 

 اجتهاد نیز در قلمرو قرآن  و سنت قرار دارد ، خواهیم پرداخت.  
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س از مدتی برقراری ، تغییر می کند و ثبات در نظریه های علمی به هیچ نظریات علمی بمانند یک رژیم سیاسی ، پ 

وجه ممکن وجود ندارد. نظریه های مدیریت نیز از این تحول و انقالب مصون باقی نمانده اند و مکاتب محتلفی که پس از تیلور ) 

شیوه های مدیریت در عصر حاضر با توجه به  مکتب مدیریت علمی ( پدید آمد ه اند ، خود شاهد بر این ادعا هستند. نظربه اینکه

فرهنگ ، هنجار ، قومیت ، آداب و رسوم حاکم بر مناطق مختلف صورت می پذیرد ) مدیریت ژاپنی و مدیریت غربی( ، لزوم 

شناخت مدیریت اسالمی در کشورهای مسلمان که خود دارای اصول جهانشمول و فرهنگ غنی است ، بیش از پیش احساس 

فرهنگ اسالمی ، فرهنگی است که آهنگ حرکت آن از سایر فرهنگ ها متفاوت است و ازآنجا که این فرهنگ ، عناصر می گردد. 

خاصی را در دل خود جای داده ، لذا دارای اصالت ، شحصیت و هویت است و این مساله آن را از سایر ادیان و فرهنگ ها متمایز 

د. در سالهای گذشته ، کشورهای غربی با استمداد از قرآن و کتب اهل بیت ) ع نموده و شناخت بیش از پیش آن را الزم می دان

( به پیشرفتهای گسترده ای در جوامع خویش  نائل آمده اند ولی آنها برخالف رفتار اخالقی ، پیشرفت خود را ناشی از عوامل و 

 از افراد می فرماید: درمورد این دسته 7متغیرهای دیگر می دانند و خداوند در سوره آل عمران آیه 

الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا هُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا 

وَمَا یَذَّکَّرُ إِالَّ أُوْلُواْ هِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِالَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِ

 األلْبَابِ

 و بخش دیگر متشابهات )او است آنکه فرستاده است بر تو نامه را از آن است آیتهاى استوارى که آنها است مادر کتاب 

جوئى و از پى تاویل آن حالى که ( پس آنان که در دلهاشان کجى است پیروى کنند آنچه را متشابه است از آن براى فتنه ناهویدا

رفتگان در علم گویند ایمان آوردیم بدان هر یک )همگى( از نزد پروردگار ما است و یادآور  داند تاویل آن را جز خدا و فرونمى

 .نشوند جز خردمندان

کشورهای مسلمان در چند سده گذشته ، بخاطر سستی و غفلت در استفاده و بکارگیری صحیح و درست از منابع و 

ماخذ اسالمی دچار زیانها و خسارتهای بیشماری گردیده اند و کشورهای غربی از این مساله در جهت فتنه انگیزی در میان 

 دارند علت عدم پیشرفت را بر گردن دین اسالم بیندازند. مسلمانان بهره برده و سعی بر آن

در دین مبین اسالم دستورات و تعالیم بیشماری در تمام ابعاد زندگی وجود دارد ، از بدو تولد اسالم در مکه و شروع 

آیات آسمانی و  حکومت اسالمی در مدینه ، پیامبر اکرم ) ص ( مطالب بسیار زیادی را تحت عناوین مدیریت و رهبری در غالب

احادیث نقل فرموده اند و پس از ایشان حضرت امیر المومنین علی ) ع ( پندها و نصایح خویش را در غالب نهج البالغه و احادیث 

به مالک اشتر  و امام حسن و حسین )ع ( ایراد نموده اند. پس از حضرت علی )ع ( ، ائمه معصومین )ع( نیز در این راه گامهای 

برداشته اند ، ولی بعلت وجود خفقان ، امامان معصوم ) ع ( به سختی توانستند به اهداف خود نائل آیند و در زمان مثمر ثمری 

غیبت امام معصوم )ع ( ضعف مدیریت اسالمی بیش از پیش به چشم می آید و این وظیفه خطیر و مهم را بر عهده مجهتدین و 

 ولی فقیه  گذاردند. 

ت که سابقه آن در بین شیعه ، محدود به دوران پس از انقالب اسالمی نمی شود ، بلکه از مدیریت اسالمی موضوعی اس

دیرباز مورد توجه بوده است. هر چند نخست در ضمن مباحث کالمی جای داشت ، ولی در دوران پیدایش مدیریت به شکل یک 

د شهید مرتضی مطهری با تنظیم و تقدیم دو جستجو کرد که استا 0431دانش مستقل ، اولین اثر را می توان در اواخر سال 

، ص 01نامه مصباح، ش فصل مقاله ، تحت عنوان )) مدیریت و رهبری در اسالم (( و )) رشد (( پیشتاز طرح این مباحث شد.)

مقاله نخست متن سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری است که چند سال پیش از انقالب و همزمان با ایام بعثت در  (011

متن مدیریت در اسالم است که با استفاده از مفاهیم اسالمى نوشته نخستین این متن،  رسه عالی کرمان ایراد گردیده است.مد

مدیریت در اسالم را متون اسالمی را به ما می آموزد و همچنین روشهای تحقیق  استنباط مفاهیم مدیریتى از شده و شیوه

هاى این اثر، گرایش عمومى و بنیادى آن در ویژگى دهد. ازز انجام آن را ارائه مىهایى اکند و نمونهطور مشخص بیان مىبه

گردیده و مومى تنظیمعروش تبیین مقاله، قیاسى بوده و در حوزه مدیریت عام و بیشتر، مدیریت منابع است. استخراج مدیریت از

 ( 011، ص 01نامه مصباح، ش فصل )اى ارزشمند و معتبر است.به هر حال، پایه



 68-81، ص   2931  اسفند،  2، جلد 12علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

07 
 

را  (( نظام الحکم و االدارة فى االسالم)) سال پیش، کتاب  43در میان دانشمندان عرب، محمد باقر شریف القرشى حدود 

 ) این کتاب را به مباحث اداره اختصاص داده است. %53نوشته است. ایشان که از محققان برجسته اهل نجف است، حدود 

توسط گروه مدیریت پژوهشکده علوم انسانى دانشگاه ال اخیر ، ضمن تحقیقی که ( درچند س 6قدسى، نظام ادارى اسالم، ص

 061هاى آخر دهه چهل تا اوایل دهه هفتاد، یعنى حدود ربع قرن، تقریباً حسین)ع( انجام گرفت، مشخص شد که طى سالامام

سپس این آثار، در قالب یک طرح تحقیقى،  نامه و جزوه آموزشى،دراین زمینه ارائه شده است.اثر، اعم از کتاب، مقاله، پایان

نامه فصل) مایه اولیه و سنگ بناى یک کار علمى مشترك میان حوزه و دانشگاه قرار گرفت تلخیص، تنظیم و ارزیابى شد و دست

 (.011، ص01مصباح، ش 

ل روح اوست براى امام خمینى قدس سره در عظمت نهج البالغه و جامعیت آن مى فرماید:کتاب نهج البالغه که ناز

خودخواهى خود معجونى است براى شفاء و مرهمى است  051تعلیم و تربیت ما خفتگان در بستر منیت و در حجاب خود و 

براى دردهاى فردى و اجتماعى و مجموعه اى است داراى ابعادى به اندازه ابعاد یک انسان و یک جامعه انسانى از زمان صدور آن 

مى رود و هر چه جامعه ها به وجود آید و ملتها متحقق شوند و هر قدر متفکران و فیلسوفان و محققان تا هر چه تاریخ به پیش 

و همچنین در وصیت نامه الهى ، سیاسى خود ( 0411،  محمدمهدى باباپور گل افشانىکنند و غرق شوند...)  بیایند و در آن غور

د: ما مفتخریم که کتاب نهج البالغه بعد از قرآن بزرگترین دستور آنجا که افتخارات مکتب تشیع را بیان مى دارد مى فرمای

) همان زندگى مادى و معنوى باالترین کتاب رهایى بخش است و دستورات معنوى و حکومتى آن باالترین راه نجات است . 

جوامع علمى و  ، خصوصا درمتاسفانه چنین گنجینه تمام نشدنى ، سالها پس از استقرار حکومت علوى ، هنوز در جامعه مامنبع (

دانشگاهى کتابى ناآشنا است. در حالیکه ما بر اساس نهج البالغه انقالب کردیم و امام خمینى قدس سره که از ذوب شدگان در 

 چنین انقالب عظیمی ایجاد نماید بوده با تاسى از کالم و سیره آن بزرگوار و بهره گیرى از نهج البالغه توانسته) ع ( والیت على 

بى شک دوام و بقاء و استمرار انقالب و حکومت اسالمى ما نیز در گرو عمل به نهج البالغه است و حکومت علوی را تاسیس کند. 

. این امر مستلزم شناخت و معرفت کامل و همه جانبه این کتاب عظیم مى باشد. در نظام اسالمى براى هر مسؤول پیش از 

یدى باید یک دوره کالس نهج البالغه ترتیب داده شود تا درس حکومت دارى ، شیوه واگذارى مسؤولیت خصوصا در پستهاى کل

نهج البالغه نیاز جامعه امروز ما و نیاز جهان اسالم و جهان بیت المال را بیاموزد.  برخورد با مردم و اداء حقوق مردم و توجه به

 ) همان منبع (بشرى است. بشرى که بدنبال عدالت و صلح جهانى است. 

پیشرفت و تکمل دانش مدیریت ، در جهان امروز ، موجب پیدایش نظریه های گوناگونی در آن رشته شده است. این 

نظریه ها هر یک از دیدگاه خاصی به سازمان و مدیریت توجه کرده اند. برخی دیدگاه ها تضاد و تقابلی را در     نظریه ها بوجود 

هایی در درك مفاهیم و واقعیت ها گردیده است. یکی از  نظریه های نوین ، نظریه اقتضا آورده اند که احیاناً باعث ایجاد ابهام 

است که با تحلیل و جمع بندی نظریه های متقدم ، تضاد و تقابل آنها و ابهام های موجود را بطور قابل درکی تبیین کرده و 

یریت متناسب ، در اختیار مدیران قرار داده است.) معیارهای روشنی را برای شناخت ویژگی سازمانها و کاربرد شیوه های مد

 ( 0415قوامی ، 

گرى دسلر، استاد دانشگاه فلوریدا، از پیشروان و طرفداران نظریه اقتضا است. این نظریه، درست نقطه مقابل نظریه 

نظریه اقتضا گرایى فایول است که اصول چهارده گانه او معروف است، هر چند به اعتراف خود او این اصول، تغییر پذیرند. اصول

معتقد است که هر سازمان در هر جا نسخه خاص می خواهد ، نه اینکه مانند اصول  مخالف اصول جهانشمول در مدیریت بوده و

گرایان ، نسخه ای ثابت برای همه سازمانها تنظیم کنیم. این نظریه ، نظریه اصول گرایی را کنار می گذارد و اقتضای زمان و 

ه اسالم دین جهانشمولی است که در هر زمان و مکان را مطرح می کند. این در حالیست که در قرآن و احادیث به کرار آمده ک

گنجد و این برتری دین اسالم را نسبت به سایر ادیان و مکاتب نشان می دهد که در این مقاله بیش از پیش به آن مکانی  می

 خواهیم پرداخت.
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 روش پژوهش

یک است که به بررسی  مدیریت پژوهش حاضر از جمله تحقیق های کتابخانه ای با رویکرد بررسی مبانی نظری و تئور

اسالمی از منظر علویان ) ائمه معصوم )ع ( ( می پردازد. در جمع آوری اطالعات مربوط به این تحقیق به نوعی از روشهای جمع 

آوری اطالعات ) کتابخانه ای ،  بررسی اطالعات و مدارك موجود ( استفاده شده است ، ولی در اغلب موارد از شیوه بررسی 

ات و مدارك موجود بهره برداری شده است. اطالعات مربوط به مبانی نظری با مراجعه به کتب ، مجالت ، ماهنامه ها ، اطالع

مقاالت و سایت های مختلف گرد آوری شده ، و اطالعات مورد نیاز ) داده های تاریخی یا مشاهدات گذشته ( با استفاده از 

 ده است.مدارك موجود که در دسترس بود ، جمع آوری ش

 در این تحقیق سواالتی بشرح زیر مطرح می گردد :

 آیا دین مبین اسالم برنامه جهانشمولی در مدیریت جامعه اسالمی دارد؟ -0

 آیا با استناد به آیات و احادیث قادر به اداره سازمانهای نوین می باشیم ؟ -5

یهای کنونی به مدیریت از منظر قرآن و امامان نوآوری مقاله حاضر ، ارائه رویکردی جدید ) جهانشمول ( در جنگل تئور

معصوم ) ع ( می باشد و این در حالیست که دانشمندان و خبرگان غربی سعی بر اقتضایی  و پایان پذیر  جلوه دادن تمام 

 نظریات و تئوری ها دارند.

به نظریه مدیریت     در هدف این مقاله آنست که توجه محققان و دانش پژوهان و متخصصان علم اداره و مدیریت را 

اسالم و طرح استداللی و جانشمول بودن آن ، در مطالعات تطبیقی و توجه به تمایز اساسی بین مدیریت اسالمی و شرق و غرب 

 بپردازد.

 

برای نشان دادن اهمیت رهبری و مدیریت از نظر اسالم به ترتیب آیات آسمانی و احادیث و روایاتی  که  در این زمینه 

 ری شده است ، ذیال مطرح می شود.گردآو

 (017انبیاء، آیه )جهانیان.ما تو را نفرستادیم جز رحمت براى: وللعالمین  و ما ارسلناك الّا رحمة

 : دْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌَقَ

آمد که از فرط محبت و نوع پروری ، فقر و پریشانی وجهل و فالکت شما همانا رسولی از جنس شما برای هدایت و مدیریت خلق 

 (051توبه، آیه ) بر او سخت می آید و بر ) آسایش و نجات ( شما بسیار حریص و با مومنان مهربان است.

حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ

 :  فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ

 پس  شدند.دل بودى، مردم از گرد تو متفرق مىخو گردانید و اگر سخترحمت خدا تو را با خلق خوش

؛ لیکن آنچه  جویى آنان در کار، مشورت نما، از آنان درگذر و از خدا براى آنان طلب آمرزش کن و براى دل بد کنند چون امت

 ( 031) آل عمران ، آیه خود تصمیم گرفتى، با توکل به خدا انجام بده، که خدا آنان را که بر او اعتماد کنند، دوست دارد.

 ( 36)نور ، آیه رسول ما را اطاعت کنید، باشد که مورد لطف و رحمت قرار گیرید.:  رْحَمُونََأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُ

آیات فوق ، رحمت بودن شخص رسول و رحمانی بودن مدیریت او را به خوبی بیان می کند ؛ یعنی مدیریت رسول خدا 

نسانها است ، خلیفه او بوده و مانند او مدیریت می )ص( مانند مدیریت خداوند است و رسول ، قائم مقام و جانشین خدا در اداره ا

 کند. فلسفه قرار گرفتن رسول ) ص ( در کنار خدا در بسیاری از آیات ، همین است.

 :می فرماید  055و خداوند در سوره توبه آیه 

مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ َمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةً فَلَوْالَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ 

 :لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ

نمى       طایفه اى کوچ  ( کوچ کنند؛ چرا از هر گروهى از آنان ، سوى میدان جهاد شایسته نیست مؤمنان همگى )به

بازگشت به سوى قوم خود، آنان  و معارف و احکام اسالم ( آگاهى یابند و به هنگام نه بماند( تا در دین )اى در مدی طایفه و کند )

 .و خوددارى کنند را بیم دهند؟ شاید )از مخالفت فرمان پروردگار( بترسند

http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/books/17/aayat.htm#lt_031
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/books/17/aayat.htm#lt_032
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/books/17/aayat.htm#lt_032
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شی از آیات آیات فوق به خودی خود بیانگر اهمیت نقش مدیریت و رهبری از منظر اسالم است. این آیات که تنها بخ

بسیار زیاد در مورد پدیده مهم و تاثیرگذار اسالم است ، نشان می دهد خداوند ، وظیفه رهبری در جامعه اسالمی را بر عهده 

پیامبر ) ص ( و جانشینان وی در روی زمین قرار داده است تا جامعه اسالمی را از هرگونه گزندی محفوظ بدارند. همجنان که 

فرمایند : کسی که بدون امام و رهبر از دنیا برود مرگ او مرگ جاهلیت است. و در جای دیگر علی ) ع (  پیامبر اکرم ) ص ( می

 خطاب به کمیل می فرماید :

آری به خدا سوگند زمین هرگز خالی از حجت نیست ، خواه ظاهر و آشکار باشد یا ترسان و پنهان تا نشانه های الهی و 

 (.  1، ص  0414جاسبی ،  دالئل فرمان او از میان نرود. )

امیر المومنین علی )ع( مدیریت را محور و قطب می دانند، تمام مسایل را در جامعه اسالمی بر محور مدیر و مدیریت 

تدبیر و مدیریت خود سرمایه اندك را افزون می کند، اما مدیریت و تدبیر سوء و ضعیف سرمایه  خالصه می کنند و می فرمایند:

 زائل می سازد.ابود وانبوه را نیز ن

سوء مدیریت  امام علی )ع( در جای دیگر می فرمایند: رجعت و سیر قهقرایی چهار علت عمده دارد که مهمترین آن 

 است.

 د: نفرمای)ع( نیز در باب اهمیت و جایگاه مدیر می امام رضا

از هر طرف و در هر زمان اراده دانی که والی مسلمین مانند ستون وسط خیمه است؟ به طوری که که هرکس آیا نمی

 ( 063ص  - 31نوار، جلد بحاراال) کند به آن دسترسی دارد.

نمونه بارز انمه معصوم و بکارگیری تدبیر آنان را در مدیریت بحران می توان از امام سجاد )ع(  یاد کرد ، ایشان    می 

ای نشسته بود و شمشیر کرد پدرم در گوشهپرستاری می ام زینب از من( من مریض بودم عمه عاشورا در این شب ) فرمایند :

)ای روزگار دوستیت پایدار       کرد: یاد هر اف لک من خلیل کم لک باالشراق واالصیل خود را اصالح و این شعر را زمزمه می

ام ولی عمه دمنیست با دوست غیر دشمنیت هیچ گار نیست( من منظور پدرم را متوجه شدم بغض دلم را گرفت اما ساکت ش

  راری نمود پدرم او را دلداری و توصیه به صبر نمودقزینب بی

پس از این توصیه هیچ .  بیت را به صبر و استقامت و شجاعت و تحمل مصائب سفارش نمود امام خواهران و سایر اعضای اهل

فرمانده اولین دسته از سپاه کوفه بود که برای از حر بن ریاحی که . تابی نکردند و عمل دون شأن از آنها دیده نشدیک از آنها بی

امام با رفتار خود که از دشمن با   دستگیری امام مأموریت داشت، مدیریت و برخورد شایسته امام، او را به اندیشه واداشت،

وان امام پیوست. گشاده رویی و با آب پذیرایی کرد و سعی نمود آنها را به راه روشن هدایت نماید، حر پس از تفکر به خیل کار

ای منسجم و نظیر، کامالً برجسته است، مدیریت امام مجموعهبنابراین نقش مدیریت در نهضت عاشورا و تأسیس آن مکتب بی

همدل و هماهنگ بوجود آورد که اساس یک نهضت است. همه در پیروی از پیشوای خود یک دل بودند و همه پیمان جان بسته 

یکی از یاران امام سینه خود را سپر امام کرد تا امام نماز را بپا دارد. مدیریت  دای جان از او دفاع کننبودند که با همان هدف تا پ

و این نمونه بارز از مدیریت بحران در زمان آن امام فقید بود.  ساز بود و نهضت عاشورا بر پایه این مدیریت تأسیس شد.امام انسان

 (0411) حسنلو ، 

مت مدیریت در اسالم و رهنمودهای هر چند اندك از قرآن و احادیث و روایات اشاره   نمودیم ، حال که به ارزش و اهی

 .به بررسی وظایف  و نقش مدیریت در جوامع اسالمی خواهیم پرداخت

 مدیریت

مدیریت در لغت به معنای اداره کردن است و عبارتست از تاثیری که یک فرد در یک مجموعه روی سایر افراد     می 

گذارد ، لذا در آن مجموعه هر کس به نسبت تاثیری که روی افراد دارد و نقشی که به عهده می گیرد به همان نسبت نقش 

( مدیریت علم و هنر هماهنگی کوششها و مساعی اعضای سازمان و  3، ص  0414مدیریت را ایفا کرده است. ) جاسبی ، 

 ( 07، ص  0414. ) الوانی ، استفاده از منابع برای به نیل به اهداف معین است

  واژه مدیر در متون اسالمی  ائمه اطهار ) ع ( بکار نرفته است ، ولی به کلمه مدبر اشاره گردیده است.

 ( 3پس سوگند به تدبیر کنندگان کارها. ) سوره نازعات ، آیه :  فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا
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،  0414وگند یاد می کند که خداوند خود نیز مدبر است. )جاسبی ، خداوند در این آیه به فرشتگان اداره کننده کارها س

 ( 6ص 

 است: فرموده  ) ع ( حضرت شعیب  هحضرت موسى ب

 ( 56) سوره قصص ، آیه  قالت احدیهما یا أبت استأجره انّ خیر من استأجرت القوى األمین

دو صفت مهم اجیر خوب برشمرده است.  را« امانت»و « قدرت»خداوند در این آیه شریفه از زبان دختر شعیب )ع( 

هم امین و پاك باشد. قدرت گاهى بدنى است مثل  و بهترین اجیر کسى است که هم قدرت انجام و اداره کار را داشته باشد،

توانایى جسمى الزم براى چوپان در رمه سرا، و گاهى قلمى و بیانى است نظیر قدرت بیانى که یک معلم باید در سر کالس درس 

( و مانند آن. امانت و پاکى، هم در قدرت بدنى الزم است هم در  یا قدرت بیان الزم براى خطیب در هنگام خطابه اشته باشد، )د

براى اداره صحیح زیر مجموعه خود( باید واجد این دو عنصر محورى باشد. هم  قدرت قلمى و بیانى. هر مدیر و کارگزارى )

ترین ترین و نازلچشم و گوشش پاك باشد. قدرت و امانت در این داستان نسبت به ساده نیرومند و مسلّط بر کارش باشد، هم

 ( بیان شده است چوپانى شأن و کار اجرائى کشور)

البته الزمه مدیریت ، تدبیر است تا کسی تدبیر کننده ) مدبر ( نباشد ، نمی تواند مدیر باشد. از نظر لغت ، کلمه مدیر از 

دیر به معنای اداره کننده ، اسم فاعل است مانند مقیم که به معنای اقامت کننده     می باشد(. کلمات مدیر مصدر اداره است ) م

، مدیریت و اداره در اصل از ماده دَوَرَ گرفته شده که مصدر آن دَوَران یعنی گردیدن است. بدین ترتیب به معنای گرداننده می 

داندن بگیریم شامل هر نوع مدیریت در هر سطح می گردد و آن وقت می توان باشد. در صورتی که مدیریت را به معنای گر

 ( 3، ص  0414مفاهیمی چون رهبری ، هدایت و امامت را نیز از موارد شمول آن دانست.) جاسبی ، 

امیر   مسند مدیریت ، امانتی الهی است که به مدیر سپرده شده و مدیر باید از این امانت الهی بشدت مراقبت کند.     

 المومنین علی ) ع ( درباره این امانت الهی می فرماید :

.. رعیه و ال تخاطر اال بوثیقه و فی یدیک من مال اهلل عز و جل و انت من خزانه حتی تسلمه الی و لعلی ان ال اکون شر 

 والتک لک و السالم : 

کسی که از تو باالتر است از تو خواسته تا  مدیریت و حکمرانی برای تو طعمه نیست ؛ بلکه امانتی بر گردن تو است و

نگهبان آن باشی . وظیفه نداری که در کار مردم به میل و خواسته شخصی خود عمل کنی ، یا بدون مالك معتبر و فرمان قانونی 

ن بسپاری. ، به کار بزرگی دست بزنی . اموالی که در دست توست از آن خداوند می باشد و تو خزانه دار هستی تا آن را به م

 امیدوارم که برای تو بدترین فرمانرواها نباشم.

 از امام رضا ) ع ( نقل شده است :

، 0411امامت سر رشته دین و نظام مسلمانان است ، امامت اساس و تنه بالنده اسالم و شاخه بلند آن است. ) جاسبی ، 

 ( 03ص 

 امام صادق ) ع ( نیز می فرمایند :

انسانی خود را درباره آن درستکار می داند : دینی که به آن معتقد است ، هوسی که بر اساس آن سه خصلت است که هر 

برتری جویی می کند و مدیریت و تدبیر در امور خود. حضرت ) ع ( در این حدیث اهمیت و ضرورت مدیریت و رهبری را امور 

 ( 06، ص  0411محوله به افراد متذکر می گردد. ) جاسبی ، 

 دیریت وظایف م

اسالم وظایف مدیران را به دو دسته عام و خاص تقسیم بندی نموده است ، در بخش اول به وظایف عام مدیران خواهیم 

 پرداخت.
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 وظایف عام مدیریت اسالمی  

نظر به اینکه مسلمان جهان از کتاب نهج البالغه فیض می برند و نهج البالغه به عنوان کتابی کاربردی در زندگی خود 

می شناسند ، لذا برای بیان وظایف عام مدیران از سخنان و رهنمودهای موالی متقیان علی ) ع ( استفاده          می نمائیم که 

 عبارتند از :

ایمان و تقوا ، اعتصام و اعتقاد به خدا و نصرت الهی ، رعایت عدالت و انصاف ، پرهیز از غرور و خودپسندی ، پرهیز  از 

توری ، دوری از دنیا پرستی و طمع ، صبر و شکیبایی ، تواضع و حلم ، گشاده رویی ، امانت داری ، ساده زیستی استبداد و دیکتا

، خدمت از روی قلب و توجه خالص به محرومین جامعه ، پیشگامی در کارها و تسریع در امور مردم ، حافظ بیت المال بودن ، 

 از رواج تملق و عیب جویی و سخن چینی و تثبیت رویه دیگران. وفای به عهد ، متین و ساده سخن گفتن ، جلوگیری

 وظایف خاص مدیران

مدیریت اسالمی پیش از آنکه علم باشد ، یک مکتب است. از این رو وظیفه مکتب ، ارائه راه حلهایی است که با مفهوم 

شد ، باید با سیر مطالعاتی مکتبی که در یک عدالت خواهی سازگار باشد. اگر علم نیز خواهان خدمت به مکتب یا تعالی انسانها با

سیر اکتشافی است ، بدین نتیجه رسید که جهان بینی حاکم بر کاربرد این علم در حیطه تولید ، یک جهان بینی الهی و نشات 

ره گیری از گرفته از وحی است. در این بخش از مقاله سعی بر آن داریم ،  وظایف خاص مدیران را از منظر مدیریت اسالمی با به

 تعالیم دینی بیان نمائیم.

 برنامه ریزي 

برنامه ریزی ارکان مدیریت و از جمله وظایف اصلی مدیران است و نقشی اساسی در موفقیت و پیشرفت سازمان دارد. 

ندارد. حال روشن ضرورت برنامه ریزی قبل از هر گونه اقدام و اهمیت ویژه آن مساله عقلی است و تبیین و استدالل چندانی نیاز 

است که اقدام به هر کاری بدون بررسی جوانب مختلف و چارچوب آن و قبل از برنامه ریزی الزم و بیانگر نقصان عقل و یا عدم 

 بهره گیری مناسب از این نعمت بزرگ الهی است و پیروزی و موفقیت در کار را ارزانی انسان نخواهد کرد.

 رنامه ریزی را مورد تاکید قرار داده و می فرماید : حضرت علی ) ع ( عقلی بودن مساله ب

 .بهترین دلیل بر کمال عقل ، خوب برنامه ریزى کردن است:  ادل شى ء على غزاره العقل حسن التدبیر

در برخی روایات نقل شده از امام علی )ع ( به بعضی از آثار مثبت برنامه ریزی اشاره شده است. مانند جلوگیری از اشتباه 

فزایش بهره وری ، مقابله با تهدیدات ، کمک به تصمیم گیری اثر بخش ، ایجاد آرامش درونی ، کمک به حل مشکالت سازمان ، ا

 و مصونیت از پشیمانی.

انجام  از  ( ضرورت و اهمیت برنامه ریزی را به ابن مسعود گوشزد می کند و او راصدر حدیث دیگری پیامبر اسالم )

 ی شده بر حذر می دارد. فعالیت بدون برنامه ریز

  :یابن مسعود اذا عملت عمال فاعمل بعلم و عقل و ایاك ان تعمل عمال بغیر تدبیر و علم 

اینکه کاری  از روی علم و عقل انجام بده و بر حذر باشاز پیامبر به ابن مسعود می فرمایند: هرگاه کاری را انجام دادی، 

 را بدون برنامه ریزی و آگاهی انجام دهی.

همواره باید توجه داشت که صرف برنامه ریزی ، موجب موفقیت سازمان نمی شود ، بلکه برنامه می تواند  مقدمات 

باشد. برنامه  موفقیت و پیشرفت سازمان را فراهم کند که اصولی ، منطقی و متناسب با امکانات و شرایط سازمان طراحی شده

پیشرفت سازمان نمی کند ، چه بسا باعث شکست ، ناکامی و حتی فروپاشی ریزی غیر اصولی و نامتناسب ، نه تنها کمکی به 

 سازمان شود.

تصمیم  مهمترین وظیفه یک مدیر، تصمیم گیری است. تصمیم گیری سه رکن اساسی دارد که اگر هر سه در اتخاذ یک

 مدنظر قرار گیرد ، آن تصمیم بهینه و به نتیجه مطلوب خواهد انجامید :

می      است. امام علی )ع( در این خصوص « آگاهی از شرایط موجود و جمع آوری اطالعات»رکن اول تصمیم گیری 

 فرمایند: داناترین مردم کسی است که آینده را بهتر ببیند.
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قایع است. امام علی )ع( در این زمینه می فرمایند: هر کس که از و«  گذشته باستفاده از تجار» رکن دوم تصمیم گیری 

پیدا می کند و آن گذشتگان عبرت بگیرد، بصیرت پیدا می کند و کسی که بصیرت و بینایی یابد قدرت تحلیل و فهم آن را نیز 

 کسی که فهمید عالم می شود. 

است. امام به مالک می فرمایند: ای مالک، در اموری که واقعیت آنها بر تو «  مشورت کردن »رکن سوم تصمیم گیری نیز 

مسلمین است را به روشن نیست دانایان و آگاهان را جمع کن و با آنان به بحث و اقناع بپرداز، آنگاه نظری که مورد اتفاق دانایان 

 مرحله اجرا در آور.

 تی و حقیقت را آشکار نمی سازد. و باز حضرت می فرمایند: هیچ چیز مانند مشورت درس

اما با چه کسانی باید مشورت کرد؟ امام علی )ع( مالک را از مشورت با چند گروه باز می دارد و می فرمایند: و بخیل را در 

دهند و مشورت خود راه مده که تو را از نیکوکاری باز گرداند و از درویشی می ترساند و نه ترسو را، چون در کارها ناتوانت جلوه 

ند که در نهاد ا ریزه هایی مختلفغ    ا آزمند مشورت مکن که ترا به جمع مال از راه ستم تشویق کند، بخل و ستم و حرص ب

 جمع شده و همه بدگمانی به خداست. هاشار

یت شخص  مشورت از ماده شور به معنای استخراج رای و نظر صحیح است . مشورت، عامل بازدارنده از استبداد رای و 

دهنده زیردستان، مشوق و محرك افراد برای همکاری، باعث ایجاد هماهنگی صمیمانه و مشارکت در عقل دیگران و به دست 

 فرموده اند: )ع(آوردن رای صحیح است . در این خصوص حضرت امیر 

با خردمندان با  هرکس مشورت نکرد، تباه گشت و هر که: من استبد بدایه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها 

 تجربه شور کند با آنها در خردهایشان شریک می شود.

در اسالم مشاور و مشورت گیرنده حقوق متقابلی دارند . محفوظ بودن حق تصمیم برای سرپرستان و شیوه مشورت از 

ی بخیل و حریص و ترسو نباید جمله اموری است که بایستی بدانها توجه شود . مشاور باید عاقل، دلسوز و با تجربه باشد . انسانها

 می فرماید: )ع (طرف مشورت قرار گیرند . چنانکه امیرالمؤمنین 

 از انسان دانا اطاعت کن تا بهره مند شوی .: اطع العاقل تغنم 

 مشورت، فواید زیادی برای مدیر دارد که از آن جمله به موارد ذیل می توان اشاره نمود :

 ؛می شودباعث رشد استعداد زیردستان  -0

 ؛مشورت از خطاهای انسان می کاهد -5

 و اگر نتیجه شکست باشد، مالمت کمتری برای مدیر بدنبال دارد -4

 بر اعتماد، دوستی و عالقه افراد به مدیر می افزاید. -3

 

 سازماندهی

به سود بقیه  یکی دیگر از ارکان مدیریت ، سازماندهی است. سازمان مجموعه مرکبی است از واحدهای جزئی که هر یک

، عهده دار انجام کار معینی هستند. سازماندهی نیز تجویز چرخه روابط رسمی افراد یک سازمان و منابع آن ، به منظور دست 

یابی به اهداف آن است. از مهمترین مسائل در سازماندهی و تجدید سازمان ، گزینش و بکارگیری افراد درستکار و شایسته در 

ی ) ع ( در نامه ای خطاب به مالک اشتر مالکهای گزینش را بیان می فرماید : از جمله اصالت مذهبی و سازمان است. حضرت عل

خانوادگی ، تقوا ، شرم ، حیا  و حزم . نکته مهمی که امام در این گزینش به آن اشاره می کنند : و القدم فی السالم المتقدمه 

بوده اند. در جای دیگر حضرت در سازماندهی نیروهای یک مدیر می  است یعنی کسانی را برگزین که در اسالم پیشگام تر

 فرماید : ال تتکل فی امورك علی کسالن : بر انسانهای کسل در کارهایت تکیه نکن.

پیامبر اکرم ) ص ( مدینه را ستاد و شهرهای دیگر را صف قرار داده بودند. صف اختیار کافی در تصمیم گیری و اجرا 

ی کلی از مدینه ابالغ می شد. برخی از سیاست ها هنگام اعزام ، به شکل شفاهی یا کتبی        و برخی در داشتند. سیاست ها

حین ماموریت ، به وسیله پیک ها بیان می گشت. جدایی صف از ستاد ، به گونه ای نبود که مانع نظارت و کنترل باشد. اطالعات 
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می رسید و آن حضرت ، پس از تفحص و اطمینان ، اقدام الزم را برای  و گزارشها از راههای گوناگون به رسول خدا ) ص (

 تشویق ، تنبیه و یا عزل اعمال می کرد.

در ستاد مدینه ، با توجه به بساطت سازمانی ، خود آن حضرت وظایف صف و ستاد را انجام می دادند ، یعنی هم برنامه 

که وظایفی ستادی است. انجام می دادند و هم آنها را اجرا و فرماندهی می ریزی ، نظارت و پشتیبانی را ، که وظایفی ستادی را ، 

کردند. آن حضرت ، تقسیم کار داشتند و کارگزاران خود را بنا بر توانایهایشان در کارهای قضایی ، نظامی ، اطالعاتی ، تبلیغاتی ، 

که در کتاب نفیس تراتیب االداریه ، نوشته ابن آموزشی ، سفارت ، امور مالی و حفاظتی و بسیاری امور خردتر می گماشتند 

ادریبس کتانی به این تقسیم کار به تفصیل پرداخته شده است. این نویسنده ، نظام و ساختار اداری رسول خدا ) ص ( را 

ی کند که پیشرفته و کامل می داند وحتی خزاعی ، که در متن کتاب از اوست ، گسترده تر اندیشیده و در مقدمه کتابش اعالم م

همه وظایف اداری ، که بعدها متداول شد ، در  آن زمان وجود داشته است. حتی رسول خدا ) ص ( دبیرخانه ، رئیس دفتر ، 

محافظ ، خادم مخصوص ، مستوفی ، مصدق ، موزع ) تقسیم کننده بیت المال ( ، خارص ) قیمت گذار ( ، کاتب صدقات ، 

 اظت اطالعات داشته اند.دیپلمات ، مسئول تبلیغات نظامی و حف

غزوه و  37ساختار نظامی آن حضرت ، کامل ودقیق بوده است و تقسیم کاری حساب شده داشته است و دلیل آن ، اداره 

سریه در مدت هفت تا هشت سال است. کتاب تراتیب االدرایه ، خواننده را با این اطالعات دقیق آشنا       می کند و به این 

که این ساختار ، پیشرفته بوده است. حتی خزاعی مدعی می شود که این ساختار می تواند الگویی برای  اعتقاد وا می دارد

دولتهای بعدی باشد. کتابهای دیگری که در این زمینه نوشته شده اند ، چنین قاطع و گسترده به ساختار دقیق حکومتی نبوی 

ساختار می توان برای نظام های اسالمی امروزی و آینده اقتباس کرد؛ نپرداخته اند. آنچه مهم است ، معیارهایی است که از این 

زیرا بر فرض اینکه این نظام ، کامل و از همه اصول عقالیی مدیریتی بهره مند بوده است ، باید دید که چه ویژگیهایی را داشته 

نکه نظام رحمانی و نبوی و علوی ، پیشتاز که نظامهای بعدی مدیریتی و نظامهای علمی اداری ، فاقد آنها هستند. البته نفس ای

در اصول مدیریت بوده اند ، خود یک امتیاز است و کامل بودن اسالم را می رساند ، ولی این کافی نیست ؛ زیرا علما و عقال نیز 

 بدون تکیه بر شرع ، به این اصول دست می یابند.

اصول تاسیس و اختصاصی ساختار رحمانی و نبوی اصول مدیریت ، الزمه یک حکومت موفق است؛ اما باید دید که 

چیست که هماهنگ با بافت و ساخت جوامع اسالمی و برخاسته از مکتب اسالم باشد. به گمان ما برخی اصول در نظام نبوی ، 

 برجسته و ممتاز هستند که عبارتند از :

 ؛مرکزیت مسجد براى حکومت . 1

 ؛اتحاد امارت و امامت . 2

 ؛تقسیمات کشورى، بر اساس والیات حدوداً خودمختار . 3

 وسلسله مراتب والیى . 4

 .وحدت دین و سیاست. 5

 

 بکارگماري نيروي انسانی  

هر سازمانی برای دست یابی به اهداف خویش ، به منابع مالی ) پول و اعتبار ( ، منابع فیزیکی ) زمین ، ساختمان 

 دارد.وتجهیزات ( و منابع انسانی نیاز 

قرآن به زبان عربی نازل شده است ، پیامبر اکرم ) ص ( و امیر المومنین ) ع ( عرب هستند ، اسالم در عربستان طلوع 

کرده است و اولین حکومت دینی و مدیریت اسالمی ، در مدینه که منطقه ای عربی است ، تشکیل شده است. آیا عربیت اولویتی 

 بوده است ؟ قرآن می فرماید : در نظام نیروی انسانی اداره اسالم

 

 یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم 

یکدیگر را بشناسید ها قرار دادیم تا ها و قبیلهیعنى اى مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره  : عنداللَّه اتقیکم

http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/books/17/aayat.htm#lt_039
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/books/17/aayat.htm#lt_039
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) سوره حجرات ، آیه  و اینها مالك امتیاز نیست. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما است. خداوند دانا و آگاه است. 

04 ) 

 مود: پیامبر)ص( در روز فتح مکه فر

 ان اباکم واحد، کلکم آلدم و آدم من تراب. ان اکرمکم عنداللَّه اتقیکم و لیس لعربى على 

دا با خنزد  ترین شمام از خاك است. با کرامتیعنى پدر شما یکى است، همه شما از آدم هستید و آد  : عجمى فضل اال بالتقوى

 تقواترین است و عرب بر عجم جز به تقوا فضیلت ندارد.

 کند؛ اما امویان سلسله جنبان ا آشکارا فضیلت و اولویت نژاد عرب را بر غیر آن نفى مىهآیه و روایت فوق و امثال آن 

تفکر برتری عرب بر غیر عرب شدند و سیاست و مدیریت آنان بر این اصل و اساس پایه گذاری گردید. معاویه در 

اسالم زد و منشا داد که براى عرب، حق تقدم قائل شوند. این عمل، ضربه مهلکى به بخشنامه هایی به همه عمال خویش دستور 

که هیچ ملتی حاضر نیست برتری و قیومیت ملت یرا بدیهی است تجزیه حکومت اسالمی به حکومت های کوچک گردید ، ز

مرتضى دیگر را بپذیرد. اسالم بدان علت مقبول همه ملت ها بود که افزون بر دیگر مزایایش رنگ نژادی و قومی نداشت. )

 ( 316مطهرى، خدمات متقابل اسالم و ایران، ص

 نی کاردان جهت سپردن مسئولیت به اوست. امام علی )ع (یکی دیگر از وظایف مدیر اسالمی ، گزینش نیروهای انسا

 برای انجام کار شاخص هایی را توصیه می کند تا بتوان افراد شایسته را انتخاب کرد. این شاخص ها عبارتند از :

 فریب ظاهر سازی ا فراد را نخورید. –الف 

 به برداشت های شخصی خود تکیه نکند بلکه یک مدیر اسالمی باید کامالٌ متوجه باشد که برای انتخاب افراد تنها

 باید مالك های گزینش را مد نظر قرار دهد. امام علی ) ع ( در این زمینه می فرمایند :

 نباید گزینش آنها را بر این گمان شخصی خود ، که به نظرت خوب آمده یا شخصاً به آنان خوش بین می باشی ،

 وش خدمتی نظر مدیران را جلب می کنند در حالی که در ورای آن ظاهر ،انجام دهی ، زیرا افراد با ظاهر سازی وخ

 از خیر ندیشی و امانت اثری نیست.

 افراد با سابقه روشن و درخشان را انتخاب کنید. –ب 

 یک مدیر باید همواره به خاطر داشته باشد که بهترین معرف هر فرد اعمال و رفتار اوست. بنابراین باید افراد را بر

 سابقه کاری آنها انتخاب کند. امام علی ) ع ( در این زمینه می فرمایند : اساس

 آنها را با نحوه همکاریشان با مدیران صالحی که قبل از تو بر سرکار بوده اند ، ارزیابی کن ....

 افراد خوش سابقه در نزد مردم را برگزین.  -ج 

 اید به قضاوت عمومی در مورد آن فرد نیز توجه داشتهیک مدیر اسالمی به هنگام سپردن مسئولیت به یک فرد ، ب

 باشد. امام علی ) ع ( به مالک می فرماید : پس خوش سابقه ترین آنها را در نزد عموم برگزین.

 امانتداران را انتخاب کن. –د 

حضرت          مدیر مسئولیت را بر عهده شخصی قرار دهد که شایستگی الزم را برای حفظ این امانت داشته باشد.    

علی ) ع ( به مالک می فرمایند : و کسی را که از همه بیشتر ، چهره اش به امانتداری و وفاداری شناخته شده است ، انتخاب 

 کن.

 صالحیت اخالقی افراد را مدنظر قرار بده.  –ه 

ام علی ) ع ( در این زمینه می یک مدیر اسالمی باید در انتصاب های خود ، صالحیت اخالقی افراد را مدنظر قرار دهد. ام

 فرمایند : مکاتبات و اموری که حاوی تمامی تدابیر محرمانه و اسرار توست را به شخصیت های واجد صالحیت واگذار. 

ای مالک از کسانی برگزین که تعهدی که از جانب تو می  افراد با درك روحی باال را برگزین: امام علی )ع( می فرمایند:

کارت ایجاد کرده پذیرد، یا مقرراتی که از سوی تو وضع می کند، سست نباشد و از رهانیدن تو از تعهدات و مقرراتی که گره در 

 ناتوان نباشد.

http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/books/17/hadith.htm#la_018
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کسانی انتخاب کن که به قدر و  : امیرالمومنین علی )ع( می فرمایند: و از مراعات کننده حدود کارها، را برگزین -ح

 حدود دیگران را بیشتر نخواهد شناخت. حدود خود در کارها نادان نباشند، پس هر آینه کسی که حدود خود را نشناسد

افراد با شهامت را انتخاب کن: امام علی )ع( به مالک می فرمایند: و کسانی را برای مسئولیتها انتخاب کن که با  -ط

دوستانش ز رهگذر هوای نفس تو ممکن است برای آنها پیش آید، کمترین کمک را به تو در آنچه خدا بر پذیرش هر چه که ا

 نمی پسندد بدهند.

نه افراد باظرفیت را برگزین: امام علی )ع( می فرمایند: کسی را انتخاب کن که نه بزرگی کار، او را از پای درآورد و  -ی

 ر گمی نماید.فراوانی کار او را دچار پریشانی و سرد

افراد دقیق و هوشیار را انتخاب کن: امام به مالک می فرمایند: از کسانی انتخاب کن که غفلت او باعث آن نگردد که  -ك

 نادرست جلوه دهد.نامه های کارگزارانت را به نظرت نرساند یا از طرف تو در آنچه برای تو می ستاند یا از طرف تو می بخشد 

ن: امام علی )ع( می فرمایند: پس آنگاه برگزیده ترین آنان در نزد تو باید حقگوترین آنها در عین حق گویان را برگزی -ل

 تلخی حقایق تو باشد.

ویژگی    یکی دیگر از وظایف مهم مدیریت، عزل و نصب است. یک مدیر اسالمی با صداقت و حسن نیت و با توجه به 

اب می کند اما چنان که شخص دیگری را یافت که بمراتب بهتر از فرد قبلی از های افراد ، آنها را برای تصدی مسئولیتها انتخ

ا آن فرد برای کار دیگری مناسب تر است و در سمت دیگری بهتر می تواند انجام وظیفه کند یعهده آن مسئولیت بر می آید 

ولیت مناسب تر قرار دهد. امام علی باید بی درنگ در انتصاب های قبلی خود تجدید نظر کند و با عزل وی هر کس را در مسئ

من نعمان پسر عجالن زرقی را بر بحرین فرمانروا کردم و      )ع( در نامه ای به فرماندار بحرین در جریان تعویضش می نویسند: 

ی و شرط امانت تو را بی آنکه بر تو نکوهشی باشد یا سرزنشی، از کار برکنار داشتم. همانا تو وظیفه فرمانداری را نیکو انجام داد

را به جای آوردی. پس اکنون نه به تو بدگمانم نه توبیخی برایت روا می دانم. نه تهمتی بر تو است و نه گناهی. نزد من آی که 

برآنم تا با ستمگران شام درآویزم و دوست دارم که در این سفر با من باشی، چه تو از زمره آن مردمی هستی که در جهاد با 

 .داشتن ستون دین، از آنان یاری می جویم دشمن و در برپا

مدیر اسالمی باید از یک سو مقررات سازمان را به نحوی تنظیم نماید که کلیه افراد امکان داشته باشند با کسب 

 شایستگی های بیشتر و ابزار کارایی در زمینه های باالتر، مسئولیت های مهمتری را بر عهده گیرند و از سوی دیگر معیار را در

نورچشمی پروری اجتناب ورزد.          نیل به مراتب باالتر، صرفاَ شایستگی و کارآیی افراد قرار دهد و از هر گونه رابطه گرایی و 

پس زمینه را برای نیل آنها به آرمانهای خودشان دستیابی به مسئولیتهای باالتر و ابراز لیاقت بیشتر  امام علی )ع( می فرمایند:

 ..باز کن.

دیر اسالمی همچنان که به میزان و کیفیت کار کارکنان توجه دارد باید مسایل انسانی آنها را نیز مدنظر قرار دهد و یک م

به دقت مسایل و مشکالت و نیازهای مادی و معنوی آنان را شناسایی نموده و در جهت رفع آنها اقدام کند. امام علی )ع( به 

ادار( از حقوق سرشار و زندگی مرفه برخوردار باشند تا هم بتوانند )با فکر آسوده( خود را مالک می فرمایند:  باید )خدمتگزاران وف

اصالح کنند و هم ) در اثر بی نیازی( دست تطاول به اموال عمومی دراز نکنند و اگر سر از فرمان تو بپیچیدند یا در امانت تو 

 (0417جران ، )تا رخنه ای وارد کردند هیچ عذری و بهانه ای نداشته باشند.

 

 

 رهبري

 فبما رحمة من اللَّه لنت لهم و لو کنت فظّا غلیظ القلب النفضوا من حولک فاعف عنهم و 

 : استغفرلهم و شاورهم فى االمر فاذا عزمت فتوکل على اللَّه ان اللَّه یحبّ المتوکلین 

به برکت رحمت الهی ، در برابر آنان ) مردم ( نرم ) و مهربان ( شدی و اگر خشن و سنگدل بودی ، از پیرامون تو پراکنده 

ا ایشان مشورت کن ؛ اما هنگامی که تصمیم گرفتی ) قاطع می شدند. پس آنان را ببخش و برای آنان آمرزش بطلب و درکارها ب

 ( 031باش و ( بر خدا توکل کن ؛ زیرا خداوند متوکالن را دوست دارد.) آل عمران ، آیه 

http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/books/17/aayat.htm#lt_0121
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 آیه باال بیان کننده شیوه رهبرى رحمانى است که بر برخى اصول وحیانى مبتنى است: 

 ؛. اصل نرمى و مهربانى0

 ؛و بخشش  . اصل عفو5

 ؛. اصل استغفار 4

 ؛. اصل مشورت 3

 وگیرى . اصل تصمیم3

  .. اصل توکل6

این اصول ، به دوگونه عرضی و طولی ، قابل ارزیابی هستند؛ یعنی هم خداوند می توانند مستقالً تعریف شوند و    هم به 

سانها را آموزش      می دهد. آنچه شکل یک فرآیند به تفسیر درآیند. در این آیه ، خداوند رحمان به رسول رحمت ، رهبری ان

حاکی از رحمانی بودن . این کلمات، )فبما رحمة من اللَّه...( : در خور توجه است ، کلماتی است که آیه با آن آغاز می شود 

ارتقاى روحیه پیروان و شمرده شدند،  رسولش در شیوه رهبرى است. اصولى که با راهنمایى این آیه شریفه، بره دستور خداوند ب

  انگیزش قوى آنان و اثربخشى باالى سازمانى، تأثیر به سزایى دارند.

. بر این مبنا تاثیر این اصل در همین آیه بیان شده است؛ اگر خشن و سنگدل بودی ، از پیرامون تو پراکنده می شدند

الزمه )) رهبری پر جاذبه (( نرم خویی است. این عامل جذاب است که همانند آهن ربا پیروان را به خود      می کشد و ارتباطی 

قلبی و معنوی و ناگسستنی بین رهبر و پیرو ایجاد می کند و فرمانهای رهبری ، از سر ارادت وعشق اجرا می شود ) نه از روی 

 (. چنین ارتباطی منجر به انجام دادن کارهای بزرگ و ماندگار    می شود. وظیفه و تکلیف

راغب اصفهانی می گوید : لین ضد خشونت است. این صفت در اجسام بکار می رود. سپس در خلق و خو و دیگر معانی ، 

به یقین رسولى استعاره شده است. بنابراین ، رهبری الهی خشن نیست. با این اصل ، در آیه ای دیگر نیز می توان روبه رو شد : 

 بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و با مؤمنان، مهربان است. از خود شما به سویتان آمد که رنجهاى شما

این خصوصیت ) که رنجهای شما بر او سخت است ( ناظر به اصل همدردی است ، بلکه این صفتی است فوق همدردی ، 

ت. یعنی او دردها را درك به گونه ای که رنجهای گوناگون مادی و معنوی زیردستان و هدایت شما دارد و با مومنان ، مهربان اس

و احساس میکند. گویا خود رنج می برد و قاعدتاً به درمان و جبران آن می پردازد، بلکه   باالتر ، از وقوع رنجها پیشگیری می 

 کند.

امیر المومنین علی ) ع ( به استاندار خویش ، مالک اشتر می فرماید : قلب خویش را درباره ملت خود ، مملو از رحمت و 

 حبت و لطف کن.م

 نویسد: عالمه محمد تقى جعفرى در تفسیر عبارت باال مى

اشعار از مختصات دریافت حضوری است ؛ یعنی  )اشعر قلبک الرحمة للرعیة...(در این جمله که حضرت می فرماید : 

 همانطور که ضرورت دفاع از خویشتن حضوری است ، اشعار و احساس رحمت و محبت هم حضوری است.

 در آیات و عبارات باال، تأکیدى بر مدیریت رحمانى است. « رحمت»کلمه  تکرار

رسول خدا ) ص ( این خصلت را برای کارگزاران منصوب خویش نیز طلب می کرد و می فرمود : رفق راس حکمت است. 

نیز با او مدارا کن و هر کس خدایا ! هر کس سرپرستی بخشی از امور امت من را بر عهده گرفت و با آنان به مدارا رفتار کرد، تو 

 بر آنان سخت گرفت ، تو نیز بر او سخت بگیر.

 نیازی به توضیح نیست که مدارا از مصادیق نرم خویی و سخت گیری از موارد خشونت است.

ده البته از آنجا که عده ای ، گرچه اندك ، ظرفیت رفتار همراه با نرم خویی را ندارند و از این حالت مدیر ، سوء استفا

جایى که نرمش حماقت  فرماید:)ع( مىعلی امیرالمؤمنینکرده و تمرد می نمایند ، ناچار باید با آنان با تندی و شدت رفتار کرد. 

در زمان ضرورت استفاده کن هنگام، اعمال کن و از شدت باشد، تندى خاصیت نرمش دارد و تندى را با نرمى بیامیز و نرمى را به

 ح نمی شود ، باید او را با مکافات اصالح کرد.وکسی که با مدارا اصال

http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/books/17/aayat.htm#lt_0122
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همه عبارات باال در چار چوب اصل بودن رحمت می گنجند ؛ زیرا شدت و تندی ، در صورت ضرورت ، خود نوعی رحمت 

است ؛ چون ناشی از انتقام وخصومت نیست بلکه برای اصالح فرد و سازمان است. بنابراین نرم خویی ، اصل و تندی ، فرع و 

 ( 0415) قوامی ،  رحالت ضرورت است.د

عفو ، گذشت از گناه و خطا و ضد انتقام کشیدن است و آیات و اخبار ، در مدح وحسن آن بسیار است. خداوند    می 

 یعنی عفو و بخشش را پیشه کن و امر به معروف کن. خذ العفو و امر بالمعروف ؛  فرماید :

 عنى باید عفو و گذشت کنید.یظفاعفوا و اصفحوا ؛ فرماید: نیز مىو 

استغفار باالتر از عفو است ؛ یعینی رهبری رسول گونه ، غیر از اینکه خودش خطاها وکم کاریها را می بخشد ، از خداوند 

هم برای فرد خاطی طلب بخشش می کند و بر این اساس ، عواقب دنیوی و اخروی گناه را می زداید. به این شیوه رهبری ، در 

  به بیانی روشن اشاره شده است :آیه ذیل ، 

مومنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند و هنگامی که در کار مهمی با او باشند ، بی اجازه 

اوجایی نمی روند. کسانی که از تو اجازه می گیرند ، به راستی به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند. در این صورت ، هر گاه برای 

عضی کارهای مهم خود از تو اجازه بخواهند ، به هر یک از آنان که می خواهی و صالح می بینی ، اجازه ده و برایشان از خدا ب

 آمرزش بخواه ، که خداوند آمرزنده و مهربان است.

م و مشارکت تنها گذاشتن رسول به بهانه های گوناگون ، گرچه مشروع ، آن هم در )) امر جامع (( ، که به معنای کار مه

طلبانه است ، امری خطا است. رسول خدا ) ص ( مامور است که اجازه دهد ؛ ولی باید استغفار کند تا خدای آمرزنده ، از این 

 کارگزار و کارمند درگذرد. خدای رحمان به رسول رحیم ، راه و رسم رهبری و مدیریت رحمانی را می آموزد.

سول ، امر به استغفار برای آنان ) اجازه گیرندگان ( می کند ، برای تطبیب عالمه طباطبایی می فرماید که خدا به ر

نفوس و رحمت بر آنان ، که این تاکیدی بر مدیریت رحمانی است. ایشان امر جامع را امری می داند که مردم را برای تدبیر 

آن ؛ یعنی یک امر مدیریتی وحکومتی و  درباره آن و مشاوره و تصمیم گیری درباره آن ، گرد می آورد ؛ مانند جنگ و امثال

 سازمانی.

در تفسیر قمی آمده است که این آیه ، درباره گروهی نازل شد که هر گاه رسول خدا ) ص ( آنان را برای ماموریتی جمع 

 ر نهی کرد.می کرد ) جنگ یا غیر جنگ ( ، بدون هماهنگی با آن حضرت ، متفرق می شدند. بنابراین ، خداوند آنان را از این کا

یکی از کسانی که از پیامبر اجازه گرفت، حنظله بن ابی عیاش ، معروف به حنظله غسیل المالئکه بود که رسول خدا ) ص ( به او 

 اجازه داد و برایش استغفار کرد ؛ همانطور که برای اجازه گیرندگان ، طلب آمرزش کرد.

 ه دارد، این آیه است: از آیات دیگرى که بر اصل استغفار براى زیردستان اشار

ای پیامبر ! هنگامی که زنان مومن نزد تو می آیند تا با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند ، دزدی و زنا 

نکنند ، فرزندان خود را نکشند ، تهمت و افترایی پیش دست و پای نیاورند و در هیچ کار شایسته ای با فرمان تو مخالفت نکنند 

 ن بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب ، که خداوند آمرزنده ومهربان است.، با آنا

اصل استغفار ، آثار روحی و انگیزشی انکار ناپذیری در کارکنان هر سازمان دارد. ارتقای روحیه ای که در پی استغفار 

ایت عاطفه وعالقه را از سوی رهبر ، به خود احساس حاصل وحادث می شود، بسی فراتر از عفو است ؛ زیرا کارمند خطا کار ، نه

می کند و همین امر در اصالح او تاثیر بسزایی دارد ؛ زیرا متوجه می شود که مدیر با این شیوه رهبری استغفاری ، هرگز دشمن 

قی شود و یا عاملی برای او نیست و در فکر تعالی و رشد اخروی او نیز هست ، در حالیکه عفو می تواند یک امر صرفاً سازمانی تل

 جذب قلوب ؛ به ویژه استغفار پیامبر ، که مورد استجابت خداوند رحمان است :

ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به فرمان خدا از وی اطاعت شود و اگر این مخالفان هنگامی که به خدا ستم می 

نزد تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر هم برای کردند ) و فرمانهای خدا و رسول را زیر پا می گذاردند ( 

 آنان استغفار می کرد ، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند.

آیه ، بار  56سوره نساء ، یعنی حدود  13تا  31این آیه ، در دل آیات مدیریتی وحکومتی متنوع درج شده است. از آیه 

خود دارد. در همین آیه نیز نخست رسول خدا واجب االطاعه معرفی می شود   ) به اذن خدا ( مدیریتی رسول خدا ) ص ( را در 
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و مخالفت با او نوعی ستم بر خویش تلقی می شود ) نه ستم بر رسول تنها ( و اگر اینان از این تمرد ونافرمانی سازمانی توبه 

آمرزد. بنابراین ، تخلف وتمرد از ند وخداوند هم ایشان را میکنند و نزد رسول رحمت بیایند ، پیامبر برای آنان استغار می ک

فرمان رسول خدا ) ص ( در حقیقت ، تمرد از خداست ؛ ولی پیامبر ، هم خود می بخشد و هم از خدا می خواهد که آنان را 

 ببخشد.

می کند که عبارتند از :  ( را نقل عالمه طباطبایی فهرستی از تخلفات و تمردات پیروان و کارگزاران رسول خدا ) ص

مراجعه به محاکم طاغوتی برای محاکمه ، اعراض از رسول خدا ) ص ( ، بهانه جویی ، سوگندها وتوجیه کارهای خود و کارهای 

 خود را خوب جلوه دادن. ایشان می فرمایند :

شرط ، اطالعت رسول خدا را همه اینها به نوعی مخالف با رسول خدا ) ص ( است ، در حالی که خداوند ، بدون قید و 

واجب دانسته است وکسی گمان نکند که اطاعت  ، مخصوص فرامین خدا است و پیامبر چون بشر است ، حق اطاعت ندارد. 

اینان نباید مصلحت اندیشی کنند و بگویند که مصلحت در عدم اطاعت از رسول خدا ) ص ( است و اطاعت از رسول ، یک نوع 

 عبادت رسول است... در حالیکه اطالعت از رسول ، بدون قید و شرط است. شرك است و در حقیقت ،

این تفسیر از عالمه طباطبایی ، نکته ای دقیق ومدیریتی را در مدیریت رحمانی جلوه می دهد و آن اینکه اطاعت فقط 

تیب ، جانشینان ایشان ، منحصر در اطاعت خدا نیست ، بلکه رسول خدا ) ص ( هم در امور حکومتی مطاع است و به همین تر

 اعم از ائمه معصومین ) ع ( و ولی االمر عادل ، همگی واجب االطاعه اند. و نیز مدیران سازمان مدیریتی اسالم باید اطالعت شوند.

البته اگر بنا به هر دلیلی ، نافرمانی صورت گرفت ، چون گناه بزرگی انجام داده شده است، مرتکب آن نباید هدف انتقام 

 نتقاد واقع شود، بلکه باید مورد عفو و استغفار قرار گیرد تا زمینه های رشد فردی و سازمانی فراهم گردد.و ا

بنابر آیه مذکور ، مشورت کردن در امور مدیریت وحکومت ، با همکاران و زیردستان ، از اصول تردیدناپذیر بشمار می 

، مامور به مشورت باشد ، مدیران و رهبران     غیر معصوم ، به رود. وقتی رسول خدا ) ص ( که موصوف به علم و عصمت است

 طریقی اولی ملزم و مامور به اینکار هستند. ارشادی بودن این امر ، حاکی از حکم عقل و بنای عقالیی برای مشورت است.

شوری بینهم ونیز  آیه ای غیر از این آیه ، آیات دیگری نیز بر اهمیت مشورت داللت دارند؛ از جمله ، آیه مشهور و امرهم 

 که از زبان ملکه سبا نقل شده است.

ملکه سبا گفت : ای اشراف ! نامه پرارزشی بسوی من فرستاده شده است. این نامه از سلیمان است وچنین است: به نام 

تسلیم حق هستید. خداوند بخشنده مهربان. توصیه من این است که بر من برتری جویی نکنید و بسوی من آیید ، در حالی که 

پس گفت : ای اشراف ! نظر خود را در این امر مهم به من بگویید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور و مشورت شما انجام 

نداده ام. گفتند : ما دارای نیروی کافی و قدرت جنگی فراوان هستیم ، ولی تصمیم نهایی با تو است ، ببین چه دستوری می 

هنگامی که وارد منطقه ای می شوند ، آن را فساد و تباهی می کشند و عزیزان آن را ذلیل می کنند ، دهی. گفت : پادشاهان 

بینم ( هدیه گران بهایی را برای آنان می فرستم تا ببینم فرستادگان من کار آنان همین گونه و من اکنون)جنگ را صالح نمی

 آزمایم ( چه خبر می آورند. ) و از این راه ، آنان را         می

این آیات ، سیر مشورت یک حاکم و چگونگی تصمیم گیری او را بیان می کند، که مورد رد قرآن نیز قرار نگرفته است. 

 طبق این آیات ، حاکم در همه امور مهم مشورت می کند ؛ ولی تصمیم نهایی را خود می گیرد.

ایی شیعی نقل شده است، که بیشتر آنها ناظر بر مسائل غیر از آیات ، روایات بسیاری نیز درباره مشورت ، در جوامع رو

اخالقی و فردی است ؛ بویژه جمع آوری آنها در کتاب العشره ، که کتابی اخالقی است و در وسائل الشیعه ، حاکی از نگرش غیر 

 اجتماعی و یا دست کم ، غیر حکومتی به اخبار مشورت است.

دورتر می شویم ، تدریجاً نگاه اجتماعی وحکومتی به شورا و    مشورت ،  در میان فقیهان شیعی ، هر چه از عصر حضور

پر رنگ تر می گردد ، به گونه ای که برخی فقها درباره )) قضاوت شورایی (( نظر مساعد داشته اند و از مرحوم نائینی تا امام 

اخیراً نیز رساله شورا در افتا و مرجعیت خمینی ) ره ( نقش مشورت در حکومت ، مورد نگرش ونگارش فقهی قرار گرفته است و 

 ، مطرح شده است.
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با توجه به جایگاه مهم مشورت ، در آیات ، روایات و فتاوا ، آن هم در ابعاد فردی ، اجتماعی ، حکومتی و مدیریتی ونقش 

ی است؟ اگر الزامی است تردید ناپذیر آن در تصمیم گیری رهبران ، این پرسش مطرح می شود که آیا مشورت برای مدیران الزام

 ، آیا تبعیت از نظر مشاوران ، امری الزم است ؟ در این زمینه ، به سه نظریه اشاره شده است.

 ( 0415) قوامی ،  

 ؛مقید بودن لزوم مشورت به عدم علم حاکم . 1

  و  لزوم مشورت و عدم لزوم تبعیت از اکثریت مشاوران. 2

  .لزوم پیروى از اکثریت مشاوران. 3

 

 کنترل

کنترل عبارت از توجه به نتایج کار و پیگیری آن برای مقایسه فعالیتهای انجام شده و اعمال اصالحات مقتضی بر مبنای 

 مانند نظارت، ارزیابی و پیگیری. ؛ اهداف تبیین شده است . کنترل دارای ارکانی است

 

 نظارت و ارزیابی

بکارگیری ماموران تجسس و پیگیری می توان امور را کنترل و ارزیابی  ارزیابی در برخی موارد آشکار و بیرونی است . با

نمود . گاهی با یک نظارت درونی می توان افراد را معتقد به وظایف خود نمود که با نفس لوامه خود امور خود را به بررسی و 

 ند .ارزیابی بکشند . ناظران بیرونی گاهی آشکارا و گاهی پنهانی کار خود را انجام می ده

خدمتگزاران توده مردم هستند و بر کنترل دائمی همه کسانی که به هر نحوی به  علی ) ع (طبق فرموده امیرالمؤمنین 

توصیه فرموده است که عالوه بر آنکه مدیر خود باید ناظر علی ) ع ( کاری گماشته شده اند، سفارش مؤکد شده است . بویژه امام 

نترل و مواظبت کند تا با سوء استفاده از قدرتی که وی به آنها داده است به رعیت ستم نکنند اعمال آنان باشد، کار آنها را ک

در  ) ع ( گروهی را نیز بایستی برای بازرسی همیشگی آنها بگمارد تا همواره او را در جریان شیوه عملکرد آنها قرار دهند . امام

ب این بازرسان، برای مالک اشتر می فرماید: و ابعث العیون من اهل قسمتی از سخنان گهربار خود خصوصیات الزم را جهت انتخا

به معنی بازرسان « عیون »برآنها بازرسان و کنترل کنندگانی بگمار که به تو وفادار و راستگو باشند. کلمه  ؛الصدق و الوفاء علیهم

 ه موارد ذیل توجه کرد:می باشد . جهت یک ارزیابی و کنترل صحیح باید ب       و چشمهای ناظر بر اعمال

 ؛ تعیین نتایج مورد انتظار -

 ؛ تعیین استاندارد مطلوب -

 ؛ تعیین شاخصها برای سنجش نتایج مورد انتظار -

 و  تعیین نحوه و روش جمع آوری اطالعات و آمار مورد نظر )طراحی شبکه اطالعاتی( -

 .تعیین مقایسه اطالعات جمع آوری شده و نتیجه گیری -

 

 پيگيري

است . یقینا اگر پیگیری نباشد نقاط قوت و ضعف بررسی نمی گردد . پس از ارزیابی و  کنترل، پیگیری امور ارزیابی شده

زیرا عدم تشویق، میل و انگیزه کار را از  ؛رعایت شاخصهای آن بایستی افراد شایسته مورد شناسایی و تشویق قرار بگیرند

تشویق نکردن نیکوکاران را به  ) ع (همانطور که امام علی  ؛ باعث تنبیه خاطیان استنیروهای فعال و شایسته می گیرد . تشویق 

 منزله تشویق خطاکاران می شمارند و این امر را الزم می دانند .

عن علی علیه السالم: و ال یکونن المحسن و المسی عندك بمنزلة سواء فان فی ذلک ترهیدا الهل االحسان فی االحسان 

زیرا  ;هرگز نباید افراد نیکوکار و بدکار در نظرت مساوی باشند : االسائة علی االسائة و الزم کال منهم ما الزم نفسه و تدریبا الهل

این کار سبب می شود که افراد نیکوکار در کارهایشان بی رغبت شوند و بدکاران در عمل بدشان تشویق گردند و هرکدام از اینها 

 را مطابق کارش پاداش بده.
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 خطا کار را به وسیله پاداش دادن به نیکوکار تنبیه کن .: جای دیگر می فرمایند: ازجر المسی ء بثواب المحسن و در 

جریان کارهای انجام شده قرار گیرد تا چنانچه اشکال یا انحرافی پیش آمد قبل از اینکه عملیات  مدیر اسالمی همواره باید در

لوی آن را بگیرد. مدیر دقیقاَ باید بداند کدامیک از کارکنان کارش را درست و خاتمه یابد یا زیانی متوجه سازمان گردد ج

علی )ع( به مالک می فرمایند: به   دامیک ضعیف انجام می دهد تا بتواند افراد فعال را تشویق و افراد کم کار را تنبیه کند. امام ک

آنها بگمار که بازرسی محرمانه آنها را به امانت و درستی  جزئیات کارهای عمال رسیدگی کن، بازرسان مخفی راستگو و وفادار بر

 .و ارفاق با رعیت وادار کند و از )شر( دستیاران مصون دارد

 آموزش شيوه برخورد با انحرافات به مدیران جامعه 

افزون بر آماده سازی تشکیالت برای در مورد عصر غیبت حضرت مهدی ) ع ( می فرمایند : در این دوره )ع(  امام هادی

. در این دوره با استعصر غیبت می بایست به بازسازی آن چیزی  پرداخت که از پیشینیان رسیده و آغشته به باطل گردیده 

آموزش عملی و به سخن امروز برگزاری دوره های پودمانی وکارگاهی کوچک برای هسته اصلی مدیریت شیعه، امام توانست 

رد با انحرافات فکری را بیاموزد. امام با بیان چگونگی برخورد با روایات و آیات به مدیران آینده جامعه شیعی آموخت شیوه برخو

چگونه می توانند از انحرافات جلوگیری به عمل آورند. اگر به مجموعه رفتارها و نامه های امام از این زاویه دید نگریسته شود به 

خوبی از عهده آن بر آید. در این دوره چه نقش مهمی را به عهده داشته و چگونه توانست به خوبی دانسته می شود که امام 

انحرافات نقش اصلی امام را در این ایجاد بخش مدیریت علمی و عملی برای جامعه شیعی در عصر غیبت و چگونگی برخورد با 

ام درباره مسأله جبر و تفویض اشاره کرد که امام در این برای نمونه می توان به نگارش نامه ای از سوی امدوره تشکیل می دهد. 

لتقاطی را به مدیران آینده جامعه شیعی بیاموزد؛ اندیشه ها و افکاری که  نامه می کوشد تا شیوه برخورد با افکار و اندیشه های ا

هیچ تردید و گمانی می پذیرند در قالب روایات و آیات به جامعه تزریق می شود و امت به جهت نفوذ معنوی و حجیت آن بدون 

برخی از دشمنان باتوجه به نفوذ کالمی امام باقر و امام صادق)علیه السالم( در میان شیعیان با است.  درحالی که آغشته به باطل

دامن ، می کوشیدند تا افزون بر ایجاد انحراف فکری به اختالفات در میان شیعیان  جعل و وضع روایات نادرست از آن بزرگواران

بزنند و امت کوچک شیعی را تضعیف و نابود سازند. در این زمانه است که عناصر فداکار و مدیران مرتبط با رهبری با نوشتن نامه 

لتقاطی و یا  ها از آن امام می خواهند که به این اوضاع خاتمه دهد و شیوه درست برخورد با این گونه روایات و نیز افکار ا

امام هادی)ع( نیز در پاسخ به این پرسشها و درخواست ها، اقدام به نگارش رساله ای می کند و در آن نه تنها انحرافی را بیاموزد. 

به بیان دیدگاه خود بلکه به جهت همراهی بیشتر شیعیان و نفوذ معنوی امام صادق)ع( و امام باقر)ع( در میان شیعیان مستند 

تبیین درست مواضع و مطالب می پردازد. وی در نامه ای درباره مسأله جبر و  علیه السالم( به) به فرمایش و سخنان آن حضرات

تفویض با بیان مالك درستی و صحت روایات یعنی عرضه به قرآن و یادآوری جایگاه رفیع عترت و با بهره گیری از قدرت نفوذ 

 می نویسد :کالمی امام صادق و باقر ) ع ( به تبیین این مساله کالمی و جنجالی می پردازد و 

پس ما این بحث را با این سخن امام صادق)ع( آغاز می کنیم که فرمودند : نه جبر است و نه تفویض، بلکه مرتبه ای 

وسیله تحریک انگیزه و .  3و  زاد و توشه راه . 3 ، . مهلت کافی4،  آزادی راه. 5 ، تندرستی .0میان آن دو است که شامل: 

می کوشد تا نگرش درست در  ) ع ( رت برای تحکیم مسأله با تشریح دیدگاه امام صادقآن حضشخص بر انجام کاری است. 

مسأله را بازسازی و راه درست استنباط مطالب را به مردمان بیاموزد تا در آینده خود برای رهایی از این قبیل مسایل با بهره 

ضیح می دهد که در نگرش شیعی فقدان هر یک از موارد ، احکام درست را استنباط کنند. امام تو گیری از روش آموزشی بتوانند

الهی هنگامی از انسان خواسته می شود که این پنج پنج گانه به معنای اسقاط بخشی از تکلیف است. به این معنا که تکالیف 

 عنصر در وی فراهم آمده باشد، می فرمایند :

یات فضل را گرد آورده است. اگر بنده ای فاقد یکی از آنها باشد در نتیجه این همان پنج چیزی است که امام صادق)ع( در آن، کل

به نسبت همان کاستی و کمبود، تکلیف از او ساقط می گردد. بنابراین حضرت امام صادق)ع( خبر از اصلی داده که طلب فهمش 

ص ( منقول است نیز بدان  از رسوا خدا ) بر مردم واجب است، و قرآن در تصدیق آن گویا است، و احادیث محکم و معتبری که

 (0411گواهند.) آقا خانی ، 
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 امام هادی)ع( در تأیید این بیان به احادیث دیگری از آن حضرت تکیه می کند و در ادامه می افزاید:

فردی از او پرسید: آیا خداوند، بندگان را  ؛و نیز حدیثی موافق آن حدیث پیشین؛ بدین مضمون از آن حضرت)ع( وارد شده که

ور به ارتکاب گناه می کند؟ فرمودند : خدا عادلتر از این است. پرسید: آیا کار را به خودشان واگذاشته است؟ فرمودند : عزت مجب

 ( 0411) آقا خانی ،  و اقتدار خدا بر آنان باالتر از این است.
 

 بحث ونتيجه گيري

نظر به اینکه کشورهای اسالمی با مشکالت فراوان در مدیریت خویش مواجه گردیده اند ، لزوم اجرایی ساختن مدیریت اسالمی 

با رویکرد بومی در هر کشوری بیش از پیش احساس می گردد. در سالهای اخیر مدیران ممالک اسالمی با بهره گیری از شیوه 

در نهایت در مقایسه مدیریت اسالمی و سایر مکاتب مدیریت می توانیم ردیده اند. و مدیریت غربی به موفقیت چندانی نائل نگ

 تفاوتها را به شکل ذیل مطرح نماییم :

ـ هدف : هدف در مدیریت اسالمی عبارتست از رشد انسانها به نحوی که انسانیت جایگاه ویژه خود را در جان انسانها و 0

گونه ای باشند که با هدایت مدیریت های   تجمع ها ، سیاست و تشکیالت باید به  ا ،اجتماع بیابد و بنا به این فرض تشکل ه

 صالح ، انسانها را به رشد برسانند .

 ـ ماهیت : که در واقع امانتی از سوی خداوند و رب العالمین به انسان است نه حق طبیعی فرد یا بر گزیدگان بر مردم .5

 جام وظیفه و قرب به خداوند است نه بدست آوردن قدرت فردی یا گروهی.ـ نیت : در حکومت اسالمی نیت ، ان4

ارزش : در نظام اسالمی مدیریت بر پایه ارزشهای ثابت الهی و غیر مادی بنا می شود و در مکاتب دیگر بر مبنای  -3

 ارزشهای مادی ـ  قومی و حزبی جمعی قابل تغییر.

ضوابط و احکام اسالمی است و نه حقوق و ضوابط بشر ساخته و متغیر  وسیله : وسیله در مدیریت اسالمی ، حقوق ، -3

 فردی یا گروهی.

در مقاله حاضر با استناد به آیات قرآن و احادیث ائمه معصومین ) ع ( نشان دادیم که دین مبین اسالم برای تمام زندگی بشر 

برنامه های دین اسالم در هر شرایط زمانی و مکانی می  برنامه دارد و در  هیچ حال انسان را به حال خویش واگذار ننموده است.

گنجد و جهانشمول است. وظایف مدیران از نظر خاص و عام به تفصیل بیان گردیده و راهنمای  مدیران هر سازمانی اعم از غرب 

آمد. و جامعه و شرق است ، مدیران با بکاربستن آن در زندگی شخصی و اداری به موفقیت های بیش از پیش نائل خواهند 

 اسالمی را با بهره برداری صحیح و درست از قرآن ،  احادیث و روایات ائمه معصوم ) ع ( از هر گزندی محفوظ خواهند داشت.
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