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  ت در قرآنيريمداصول 
        ∗∗∗∗جعفر وفاجعفر وفاجعفر وفاجعفر وفا

  دهيچك
 اتيكلبه  نخست   و   بر عهده دارد   ت را يري مد اصول  تبيين ن مقاله يا

ح كه خداوند متعال همزمان با خلقت انسان        ين توض ي با ا  .ازدپرد  مي
ـ اد د اد ؛ ز    ي ي امو ر مختلف را به و      يت و سامانده  يريروش مد    را ي

 يانسان است ؛ درحـد    ي  اجتماع  و يفردزندگي  ات  يكه آن از ضرور   
 را بـه جـا      يبت كوتاه مدت ، كـس     يبه هنگام غ  ي   حت يامبريكه هر پ  

ـ  كند و ا   ي را رهبر  ند تا امت  يگز  مي  خود بر  ينينش  ن خـود نـشان    ي
 .دارد ي شه در فطرت آدميت ريريدهد كه مد مي

 اصولي ي دارايت قرآنيريمد. پردازد و سپس به اصول مديريت مي  
» ن  يتكو«توان از كتاب      مي كه آن را  »نظم وانضباط    «:است از جمله  

ـ     » م قـاطع  يعزم راسخ وتصم   «؛آموخت» ع  يتشر« و  از  يكـه حـا ك
ك يــتفك«و» م امــوري تقــس؛ اســتيت قرآنــيريمتمركــز بــودن مــد

كه سرعت وسهولت در انجام كارهـا از آثـار آن اسـت             » تهايمسئول
از ديگـر   » روشـمندي «و  » خـدا محـوري    «»شـرح صـدر   «همچنين  

  . اصول مديريت است 
 مــديريت ، نظــارت ، ســعه صــدر، خــدامحوري، ::::واژگــان کليــديواژگــان کليــديواژگــان کليــديواژگــان کليــدي

  .روشمندي 

                                                                                                          
  كادر علمي پزوهشكده تحقيقات اسالمي.  ∗
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  مقدمه

د ، همزمان با    ي جد يك دارو يا كاشف   ي ،   ي دستگاه برق  اين ،   يما ، ماش  يك هوا پ  يمخترع  
ا دست كـم ،در     ي آن را آ موزش ،       يري و به كار گ    ييعرضه آن به بازار ، راه وروش بهره جو        

.  بـا فرهنـگ مـصرف آن آشـنا شـوند      يداران به آسا ن   يدهد تا خر    مي حي توض ينوشته ا 
ـ  رادر انحصار افـراد      د ، آن  يجهان را آفر   كهي  ز زمان ي ن يخالق ومد بر عالم هست     ا قبائـل   ي

ـ م سـاخت و هر ي از آن سـه يهمه افراد بشر را در بهره جـوئ       قرار نداد بلكه   يخاص ك از ي
داد   نمي  آن را آموزش   ياگر روش بهره بردار   . ن عالم نمود    ي شمار را مالك ا    ي ب يانسانها

  . گشت  ميگريز سبب اختالف انسانها با همدي وني الهيسبب هدر رفتن نعمتها
نـه مـردم ازمواهـب      ي و استفاده به   ييخداوند متعال به منظور اختالف زدا      اين رو    از
ت يريمـد «  را آموزش داد كه امروز از آن به          يح هست ير صح يوه تسخ ي، نخست ش   جهان

ت را با استمداداز يريامبر قرار داد؛ تا مدين ا نسان را پير اولين مسيشود ودر ا  ميريتعب» 
ر نـسل  يبه تناسب تكث  ها    ن آموزش يا. اموزد  يز ب ي ن ي بعد يها ، اعمال كند و به نسل      يوح
تـوان در     مـي  افت كه مجموع آنهـا را     ي توسعه   ي علوم و معارف بشر    يجيشرفت تدر يوپ

  :ميپرداز ي مله به برخي از آنهان مقايوما در ايافت م يقرآن كر

  تيريمد

 آن ، مرهـون     نيـي  داردكه تب  يگاه خاص يت در علوم وفنون ودر معارف قرآن ، جا        يريمد
  .کنيم  اشاره مي آن است كه به اختصار به آنهايم كلي با مفاهي اجماليآشنائ

   تيريمفهوم مد

تا به طور مستقيم تعريفي بـر       ست  ي ن ي و روائ  ي قرآن يها هژد وا ياز كل  »تيريمد« گرچه  
ر متد اول شده و     ي اخ هاي    دههشتر در   ين كلمه، ب  ياگرفته از منابع اصيل ارائه شود چون        

 است اسـتفاده  ي س  و   تيوال ر،ي همانند تدب  يم بلند   ي آن از مفاه   ي به جا  ينيدر معارف د  
از اين رو به ناچار مـديريت را بـا الهـام از مفـاهيم لغـوي ايـن كلمـات و                      . استشده   مي
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كـه  رديف آنها بايد تعريف نمود و همين امر موجب پيدايش تعاريف زياد شده است                هم
ـ  ي افـراد و فـضا     يتهـا ي ذهن ك از آنها با برداشتهاو    يهر   ـ پهـاي     ط ،و آمـوزه   ي مح ن يشي
د با  ين رو ما با   ي ما منعكس كند ؛ از ا      يتواند نظر قرآن را برا      نمي كيچ  يخته است و ه   يآم
شـده  تا امروز چند نوع تعريف ارائـه  . وگرايش قرآني به تعريف مديريت بپردازيم    زه  يانگ

  :مطلوب است ازجمله  است كه هر كدام به نوبه خود
 كنترل بهتر و دادن سامان بهتر و كردن جيبس بهتر فن «:از است عبارت تيريمد.  ١
  1». آنها بردن كار به و يانسان يروهاين كردن

 مطـابق  را »اللّه «يسو به انسان رشد نهيزم كه  است يتيريمد « يت قرآن يري مد .٢ 
 و فنـون  و علوم يدستاوردها زين و �معصوم امامان و  �امبريپ رهيس و سنت و كتاب

  2».دينما فراهم يبشر تجارب
م ؛  ي قرآن كـر   يارهايبر اساس مع  ي  خود گردان « است از     ، عبا ر ت    يت قرآن يريمد. ٣

 يارهـا يدهـد كـه خودشـان را بـر اسـاس مع             مـي   كه به عناصر و افراد امكان      يتيريمد
  3». اداره كنندياسالم

 را بـه    يف جـامع  ي تعر توان ي مي ك جمع بند   ي ودرها    فين تعر يبا توجه به مجموع ا    
  :نكهيدست داد و آن ا

ـ   به منظور دستي ومعنوي ماديروهاي نيسامانده   از ت عبارت است  يريدم«   يابي
  ».  آموزي و وحيانيم وحيه تعالي بر پايبه رشد اله انسان

  ت يريضرورت مد

تـوان   ي انسان است وآنها را نم     ي اجتماع يزندگ ه و بلكه مولود   يات اول ياز ضرور  تيريمد
ـ   بـسياري   به موارد   نيز  م  ي در قرآن كر   .ك نمود ياز هم تفك   م كـه ضـرورت     يخـور  يبـر م

  :م يكن يبسنده مي افت كه ما به نمونه ايتوان از آنهادر ي ميروشن ت را بهيريمد
دانست كه پس از چهل روز ،          مدتي ازقوم خود فاصله گرفت با اينكه مي        �حضرت موسي   

  : را به جاي خود تعيين نمود � باز هم براد رش هارونولي. به ميان قوم خود باز خواهد گشت
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 الْمْفـسِدِينَ  سـبِيلَ  والَتَتَِّبـع  وأَصـِلح  َقـومِي  فِي اْخُلفْنِي هارونَ لْأَخِيهِ  موسي وقَالَ
   )142: اعراف (

 را) آنها (و. باش قومم انيم در من نيجانش«: گفت هارون برادرش به يموس
   .منما  يرويپ مفسدان، شرو از و! كن اصالح
 را  هنگام تعيين وانتصاب برادرش، به مديريت و رهبـري چهـل روزه ، او              � حضرت موسي 

 خـود  هـم  �هـارون  آنكه حال و كند، مي فساد اهل روش پيروي از اجتناب امورو اصالح به امر
 بـوده  عـارف  بـرادرش  مقـام  بـه  كـس  هر از بهتر موسي قطعا و بوده معصوم و مرسل پيغمبري

 بلكـه  نبـوده،  معـصيت  و كفـر  از هـارون  نهـي  كـالم  اين از حضرت آن مقصود قطعا پس .است
 تـا هنگـامي كـه      و ندهـد  گـوش  مفـسدان  آراي بـه  مردم، امور اداره در كه بوده اين مقصودش

مـدير  اين تاكيدات اثباتي و سلبي ارزش و ضرورت         .ننمايد پيروي آنان از است غائب � موسي
کند وگرنه تعيين مدير به مـدت كوتـاه    مديريت را حکايت ميح اصول و در پي آن رعايت صحي    

  .و با آن همه تاكيد لزومي نداشت
ـ ره وسنت اهـل ب    ي س ،ميپس از قرآن كر    ـ  ن�تي ت، داللـت  يريز بـر ضـرورت مـد   ي

  :ديفرما يم �يعل امامچنانکه  . دارديروشن
انَّه درٍّ اميرٍ مِنْ لِلنَّاسِ البب لُ فاجِرٍ اومرَتِهِ  يف يعؤْمِنُ، امالْم و تِعَتما يس4.الْكافِرُ فيه   

 او، تيريمد و حكومتپرتو  در تا ازمندند،ين بد اي كين يزمامدار به مردم
  .گردد مند بهره هم كافر و شود مشغول خود كار به مؤمن

  ت يرينه مديشيپ

ـ   ي  خي آن مبـداء تـار     ايتوان بـر   يت همزاد انسان است ونم    يريا فن مد  يدانش   ي خـا ص
كـه   افـت ي ظهـور    ياز زمان » ت  يريهنر مد «توان گفت كه      مي ن كرد بلكه به جرات    ييتع

  : داديدرس زند گ خداوند به انسان
لَّمعو مآد ماءا  الْأَس40:بقره(كلَّه(  

  .اد دادي) ق را يو حقا (ها   همه نشانه�وخداوند به آدم  
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ه بلكه در راس آنها قرار داشته است ؛ ق بود ير مجموعه آن حقا   يت هم ز  يريقطعا مد  و
 ي بـا روش زنـدگ     يوسته مالزم انـسان اسـت آشـنائ       ي كه پ  يده ا ين پد ي تر يرا ضرور يز

  . شود  ميريتعب» ت يريمد«  آن است كه امروزه ازآن به ير و سا ماندهيوه تدبيوش

   تيريمد اصول

ت را استخراج نمود توان اصول ،ضوابط و شرايط مديري  با تامل ودقت در آيات قرآن، مي       
   :م يپرداز ي از آنها ميكه به برخ

  نظم وانضباط. 1

 نشه در نهـاد آ    ياست كه ر    انسان ي و اجتماع  ي فرد ين زندگ يادي از اصول بن   يكينظم ،   
تواند نظم و   ميعتين و جهان طبيهر شخص هوشمند ، با نگاه كوتاه به كتاب تكو  . دارد   

ـ  . نـد  يببي بزرگ و كوچك جهان هـست  هاي    دهيق را در مظاهر و پد     ينظام دق  ن يبـه هم
خواند تا هم    يمفرا  نظام احسن   به  م همه مردم را به مطالعه و نگاه مكرر          يجهت قرآن كر  

  :موزندياشند و هم درس نظم و انضباط بيند يبه خالق آن ب
 الْبـصرَ  ارجِعِفَ َتفاوتٍ مِنْ الرَّحمنِ َخلْقِ يِف  يتَر ما طِباقاً سماواتٍ سبع َخلَقَ يالَّذِ
  )3:ملك(فُطُور  مِنْ  يتَر هلْ

 خداوند نشيآفر در د،يآفر گريكدي يرو بر را آسمان هفت كه يكس همان
 يخلل و شكاف چيه ايآ كن، نگاه گريد بار ،ينيب ينم يبيع و تضاد چيه رحمان
  ؟يكن يم مشاهده

خواند و رعايـت آن       فرا مي افزون بر آن ، كتاب تشريع هم ، افراد بشر را به نظم وانضباط               
دهد كه درهر حال به ويژه در امور جمعـي   شمارد در حدي كه هشدار مي     را ازآثارايمان مي  

و گروهي بر پايه نظام ثابت عمل كنند و بدون عذر موجـه و مقبـول، مجموعـه مربوطـه و                     
  : ندصحنه كار را ترك نگويند ودر مقام ضرورت ، از مدير ومسئول مستقيم خود اجازه بگير
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رٍ  علي معه َكاُنواْ إِذَا و رسولِهِ و بِاللَّهِ ءامُنواْ الَّذِينَ الْمؤْمِنُونَ إِنَّما امِعٍ  أَمـ جـ  م  يـذْهبواْ  لـَّ
تَْذَ  فَإِذَا رسولِهِ و بِاللَّهِ يؤْمُِنونَ الَّذِينَ أُولَئك يسَتْذُِنونَك الَّذِينَ إِنَّ يستَْذِنُوه  حتي اسـنُوك 
  ) 62:نور (رحِيم َغفُور اللَّه إِنَّ اللَّه لهُم استَغْفِرْ و مِنْهم شِئْت لِّمن فَأْذَن شَأْنِهِم لِبعضِ

 يهنگام و اند آورده مانيا رسولش و خدا به كه هستند يكسان يواقع مؤمنان 
 كه يكسان .بگيرند  تا اينكه اجازه روند ينم ييجا باشند، او با يمهم كار در كه
 نيا در! اند آورده مانيا امبرشيپ و خدا به يبراست رند،يگ يم اجازه تو از

 كي هر به بخواهند، اجازه تو از خود مهم يكارها يبعض يبرا گاه هر صورت،
 آمرزش خدا از شانيبرا و ده، اجازه) ينيب يم صالح و (يخواه يم كه آنان از

  !است بانمهر و آمرزنده خداوند كه بخواه
ـ  كـه  اسـت  يانضباط دستور كي نيا قتيحق در ـ جمع چيه  و متـشكل  گـروه  و تي

ـ  يگـاه  مواقـع  گونه نيا در كه چرا ؛باشد اعتنا يب آن به نسبت تواند ينم منسجم  يحت
ـ  بيآس يينها هدف به فرد كي بتيغ ـ    رسـاند،  يم ـ  اگـر  صوصبـه خ ـ جمع سيرئ  ت،ي

اجـازه  ، افـزون بـر آن  .باشد   ياالمر افذن يروحان رهبر و خدا امبريپ و پروردگار فرستاده
  .، عشق به رهبر و نظم و نظام است يم، قانونمندي ادب، تسلة رهبر، نشانرويمدگرفتن از

  عزم راسخ . 2

ـ يدر لغـت،    »  عزم   « ـ ريمـا   يالثُّبـات و الـصبرُ و الِْجـد ف        « :ي  عن ، ييپابرجـا  5»ده الْانْـسانُ  ي
  . آن را اراده كرده استيآدم بودن در آنچه ي و جديشتنداريخو

تـوان   با دقت در مجموع آنها مي  . به معناي ضعف وسستي است    »فتور  « مخالف كلمه عزم    
  .»عزم راسخ عبارت است از تصميم جدي ، قطعي وبدون ترديد وتزلزل بر انجام كار « : گفت 

اص احتياط و شك و ترديد معقول ومعمول، در مقام انديشه وتفكر، مقبول عوام و خـو               
است ولي پس از روشن شدن همه جوا نب موضوع ، نوبت عمل است و در مقام عمل نبايـد                    
به ترديد افتاد ودچار وهن و سستي شد ؛ بسان نا آشناي راه كه بر سـردو راهـي بـه ترديـد                      

افتد كه كدامين راه را بر گزيند ، ولي به محض شناختن آن، با گامهاي بلند و استوار بـه                      مي
   .شود دهد ودچار وسوسه نمي رود وشك و ترديد به دل راه نمي ميسوي مقصد خود 
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  :دهد   ميدستور �امبراعظم ي به پميل قرآن كرين دليبه هم
  )159:آل عمران(  اللَّهِي الْامرِ واذا عزَمت فَتَوكَّلْ علَيو شاوِرهم فِ

بر )  وقاطع باش(، يم گرفتي كه تصميدر كارها با آنان مشورت كن و هنگام
  !خدا توكّل كن

ـ امبران ا يبلكه همه پ    قاطع تنها از صفات خاص رسول خدا نبود        يعزم راسخ و را    ن ي
  .ده را دارا بودنديصفت پسند

ها  يريم گيرد ود ر تصمي را بر عهده بگي امتيت معنويري مديمگر ممكن است كس
   . وراسخ وقاطع نباشديجد

ـ   و ندارد   يت مفهوم يرياصال بدون عزم راسخ مد     ـ      يبه هم  � ين جهـت حـضرت عل
 :ديفرما ي مي الهيايدرباره عموم انب
اهللاَنَّكِ لَو س باَنحهج ،لَعر قُيوِله اَُلس ية فِوهِمِئِازَ ع6م  

  .تهاشان قدرتمند قرار داديها و قاطع ميامبران خود را در تصميخداوند سبحان، پ

   كيم و تفكيتقس. 3

 و تحقيق و تحصيل همچون خصوصي و شخصي وظايف وقلمر در چه كارها، بندي تقسيم
 مركـز  يـك  مديريت همچون عمومي و سازماني ، اجتماعي   وظايف قلمرو در چه و مطالعه
 او موفقيـت  از مهمـي  نـشانه  و آدمي زندگي در انضباط و نظم حاكميت بارز مظهر علمي،

  :فرمايد  ميآنجا که در قرآن کريم. توان آموخت است واين درس مهم را از خدا مي
و مناهشْرَةَ ياْثنَتَ قَطَّعباطاً عماً أَس160: اعراف( أُم(  

  .ما آنان را به دوازده عشيره که هر يک امتي بودند تقسيم کرديم
 كدام هر هايدنينوش و هايخوردن در كه بود نيا كرد، ميتقس را آنها خداوند نكهيا علت

 و نـه يك و شـود  آسان يموس كار و كنند مراجعه خود سيرئ به و باشد روشن فشانيتكل
  .نشود واقع آنها انيم يعداوت

 باشد، بوده منظم و حيصح يهايبند ميتقس يدارا ملت كي كه يهنگام است روشن
ـ رعا و تر آسان آنها اداره رد،يگ قرار يقيال رهبر يرهبر تحت گروه هر اي و بخش هر و  تي
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ـ  بـه  و بـود  خواهـد  تر سهل انشانيم در عدالت ـ دل نيهم  جهـان  يكـشورها  تمـام  لي
ـ        يبا نظر به اهم    .كنند يرويپ اصل نيا از كوشند يم  بـه   �يت آن است كـه حـضرت عل

 :م كندين افراد تقسيدهد كه كارها را ب  ميدستور مالك اشتر
ـ  تَواكَلُـوا ي ال انْ  يحـرَ اَ فَانَّـه  ِبـهِ،  تَأْخُذُه عملًا َخدمِك مِنْ انْسانٍ ِلكُلِّ واجعلْ   يف

تِكم7.خِد   
 كه كني بازخواستش بتواني كه كن تعيين ويژه كاري كارگزارانت از يك هر براي 

  .زدايد مي پيش از بيش را، يکديگر اميد به كارها وانهادن و مسؤوليتي بي زمينة اين،
ـ شا و مناسـب  افراد به آنها از يبخش سپردن و كارها معقول ميتقس راي ز  آثـار  سته،ي
  :جمله از :دارد تيريمد لدر اعما يمثبت

ـ  وقـت  در و سـرعت  بـه  و يآسـان  به و يخوب به كارها .الف ـ يب شيپ  انجـام  شـده  ين
  .رديپذ يم

 و شـود  ميتقـس  دقـت  به و يدرست به اگر يسازمان و يادار امور در ژهيو به كارها .ب
 و شـود  يم تر  آسان آن بر نظارت گردد معلوم يخوب به كس هر فيوظا و تيمأمور حوزه

  .كردبازخواست  را متخلف توان يم يآسان به تخلف صورت در
ـ با ... و رسـتان يدب دانشگاه، چون يآموزش مركز اي سازمان كي در كار ميتقس .پ  دي

 اسـتعداد  تناسـب  بـه  را كـس  هر و رديگ انجام كارشناسانه مطالعه با و يكل اصول يرو
 سراغ به »يساالر توان «اصل با و داد تيولئمس ديبا تعهد و تخصص تفكر، نوع ،يعيطب

ـ  اصـول  تيرعا با و قواره و قد سن، براساس كه لباس دوخت بسان رفت؛ كارگزار  و يفن
 حـضرت  كـه  است جهت نيبد. گمان و حدس حسب بر نه رد،يپذ انجام ديبا يدوزندگ

  :كند يم هيتوص اشتر مالك به �يعل
  8َكثيرُها عَليهِ يتَشَتَّت ال و كَبيرُها يقْهرُه ال مِمْنه رأْساً امورِك مِنْ امرٍ كُلِّ لِرأْسِ واجعلْ

  يرگيچ او بر كار يبزرگ كه بگمار يسرپرست چنان تيكارها از كي هر بر
  .نسازد اش آشفته كار يفزون و ابدين
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 شناسد ينم يياجرا و يفكر يكارها ميتقس يبرا يسرآغاز و مبدأ ديجد تمدن .ج
 و كارهـا  يبنـد  ميتقـس  طلـوع،  بدو از كه اسالم نييآ فبرخال ر؛ياخ نايسال و قرون جز
ـ  شيخو روانيپ به و كرد يمعرف خود استيس يمباد از را انضباط و نظم تيرعا  هيتوص

 . دهند انجام دهيسنج مِيتقس و نظم مدار بر را خود يكارها كرد كه

     و شرح صدر يبلند نظر. 4

ـ     .را ن وزمامداران است   ين صفات مد  يشرح صدر ، صدر نش     ن يم و سـنگ   ي تحمل بـار عظ
ـ         يادياززيجامعه، ن   ازامور ي از اداره بخش   يناش گـشاده   نهي بـه حلـم وحوصـله دارد وس

ران، چـه در  يمـد .  سـامان داد   ي را بـه خـوب     يتوان مسائل جار   يبدون آن نم   طلبد و  يم
ـ ت محدود در ا   يريچه مد  و   ت كالن يريمد ـ با ن مقولـه  ي ـ د انب ي ـ  ياي  را اسـوه خـود      ي اله

ن يب داشـتند نخـست  ي به عالم غي درارتباط بودند و راه  يبا وح  نكهيان با ا  آن. قراردهند  
   . كه از خدا داشتند، شرح صدر بو ديا خواسته

ابـد كـه    ي يت م يرسد و مأمور   ي م يامبريبه مقام ارجمند پ   وقتي   �يموس  حضرت
   :خواهد يمسعه صدر رد از خداوند يرا به دست گو مديريت جامعه  يرهبر

اشْرَح بر ي لردي ص   * ورْلير يس35: طه ( ي ام(  
  .م آسان گردانيام را گشاده كن و كارم را برا نهيپروردگارا س

ه ي اهللا علي صل «امبر بزرگوار اسالمي بعثت به پيها ال ن سي در نخستين تحفه الهيا
  :ديفرما يشود و خداوند م ي ميز ارزاني ن »و آله

كرــدص َلــك نَــشْرَح اَلــم  *كروِز ْنــكنا عَضــعو يالَّــذ* و  ــرَكظَه انْقَــض 
  )3 -1:انشراح(
م، همان كه بر دوشت يم و بارت را برنداشتيت گشاده نساختيات را برا نهيا سيآ

  !كرد؟ ي مينيسنگ
  :سدينو ياد شده ميات ير آي در تفسييعالمه طباطبا
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 ياست به طور ي و وسعت نظر وي، گستردگ �مراد از شرح صدر رسول خدا 
ن ي را كه در ايماتيغ آن و تحمل نامالي تبليرويز ني را و ني وحيت تلقّيكه ظرف
  .9ند داشته باشديب يراه م

ـ  از الهـام  بـا  -امور ر ان يمد   ژهيو به -مسلمانان عموم گذشت، آنچه به توجه با  رهيس
ـ  عهـده  از بتوانند تا باشند آراسته ينتيز نيچن به ديبا �معصوم انيشوايپ  يتيولئسم

 را خود مقام و پست برابر در ندارد، صدر شرح كه يكس رايز ند؛يبرآ آنهاست دوش بر كه
 بـر  انيعص و شورش قدرت از ندارد، را ماتيونامال ها يسخت رشيپذ شيگنجا بازد، يم

 گـسترده،  يفكر بلند، يروح از خالصه و است بهره يب حق برابر در ميتسل و ستمگران
 ،ياجتمـاع  -ياسيس يها صحنه در سرانجام و ندارد يبينص عيوس يديد و زيت ينشيب

  .دورآ يم در پا ازاو را  ن،يسهمگ حوادث هجوم و ماتينامال بروز
ـ  يزنـدگ  يهـا  بينش و فراز همه در صدر شرح ميعظ نقش درباره  كـه  بـس  نيهم

ـ  درخواسـت  صدر شرح خداوند از دعا، وقت نيتر حساس در ياله رهبران  كردنـد،  يم
  :ديفرما يم آله و هيعل اهللا يصل خدا رسول كه چنان

  10 امري يسرْلي و  صدري  لي اشْرح الَّلهم .... بِعرَفَةَ  قَبلي الْانْبِياءِ ءدعا و  دعائي اكْثَرُ
 من به! ايخدا ... كه است نيا عرفه در من از شيپ امبرانيپ و من يدعا نيشتريب

  .كن آسان را كارم و بده صدر شرح
  :ديفرما يم كرده، اشاره تيريمد صحنه در صدر شرح نقش به زين �يعل امام 

  11ِسعةُالصدر اسةِيآلَةُالرِّ
  .است استير يصدرالزمه ضرور شرح

ـ     يت فرد ب يولئت و مس  يريطه مد يهر چه ح    يشتر باشـد، شـرح صـدر و قـدرت روح
پشت سرگذارد و    يگري پس از د   يكيمات را   يز الزم است تا مشكالت و نامال      ي ن يشتريب

  .اداره كندبهترين شکل ش را به يسازمان تحت اداره خو
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     يروشمند. 5

تواننـد از آنهـا       گرچه درياها ماية بركتند وفوايد بي شماري دارند ولي تنها كساني مـي            
بهره گيرند كه شنا و غواصي بدانند و مهارتهاي الزم را بياموزند واز لباس و ابـزار وادوات     

 گرنه از ره آورد درياها محرومند چون آشنائي باروش هركـاري بـه              خاص بهره جويند و   
  : منزله درب ورودي آن است و از درب ورودي بايد وارد خانه شد

  )189:بقره( أَبواِبهِا مِن الْبيوت وأْتُوا
  .ها از دربهاي آن در آييد   و به خانه

نيـل سـريع بـه      سير وحركت بدون شناخت روشها ي الزم انـسان را از پيـشرفت و               
  .دارد مقصد باز مي

  :فرمايد  مي�امام صادق 
   12ما مِنْ حرَكَةٍ اِلَّا و اَنْت تَحتَاج ِفيها اِلَي معرِفَةٍ! يا ُكميل

  .است) راه(اي کميل، هر حركتي نيازمند شناخت تو در آن 
  و در اصطالح عبـارت       13روش در لغت به معناي قاعده و قانون، شيوه وسبك وسنت          

پس روشمندي عبار ت از .14شود  از مسير ي است كه براي تحصيل يك معرفت طي مي         
انتخاب و اتخاذ اصول ثابت وضوابط سنجيده در امور الزم  است كـه عمـدتا متكـي بـه                    

روش نوعي راه ميان بر براي نيـل بـه          . آيد  تجربه است و از مهارتهاي عملي به دست مي        
كنند زودتر و مطمئن تر به        روشمندانه عمل مي  افرادي كه با روش ثابت و       .مقصود است   

  . رسند وضايعات زماني و سرمايه اي كمتري دارند  مقصد مي
ها وموفقيتها انجـام پـذيرد تـضمين          هركاري كه بر مبناي روش بر گرفته از تجربه        

 . بيشتري براي بهره دهي آن خواهد بود 
 داراي روش خاص و جهـان       بر اين اساس، يك مدير شايسته بايد باور كند كه مديريت          

است وهيچ كس بدون دست يابي بـه روشـها و اسـباب             » سبب و مسبب  «داراي اصل مهم    
تواند به مقصد و مقصود خود برسد و حتما بايد اهداف خـود را از راههـاي اصـلي و بـا                        نمي

  :فرمايد خاص خود دنبال كند ؛ به همين جهت قرآن کريم مي اسباب و اسلوبهاي
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  ) 84: كهف ( سببا فَأَتْبع سببا ءٍ  يش    كلُ مِن نَاهيءاتَ و الْأَرضِ يف لَه امكَّنَّ انَّا
 ارشياخت در را زيچ هر اسباب و ميداد حكومت و قدرت ن،يزم يرو در او به ما 

  .كرد) استفاده و يرويپ(اسباب  نيا از او، پس ميگذاشت
بر  ه هدف فكر كرد وروشمندانه گام     ل ب ياسباب ن  به روش و  بايد  ش از هدف،    ي پ يعني

 در كه است نيا ،آموزد يم ما به اين حادثه تاريخي     كه يدرس نينخست ن،يبنا بر ا   داشت
 كار شرفتيپ يبرا خدا لذا ندارد،  تحقق امكان ،اسباب به توسل بدون يكار چيه جهان

 هـم  او و) سبباً ءٍ يشَ كُل  مِن ناهيآتَ و (داد او به را يروزيپ و شرفتيپ" اسباب" نيالقرن ذو
 هيته بدون دارند انتظار كه آنها ن،يا بر بنا .)سببا فاتبع (گرفت بهره اسباب نيا از يبخوب

  .ديرس نخواهند ييبجا برسند يروزيپ به الزم اسباب

  يخدا محور. 6

داند   نميتياز از معنوي ني صرف وبيانسان را موجود ماد ،يغرب فرهنگ اسالم برخالف
 نيگزيجـا  را يمحـور  انسان و شناسد ي نمي زندگ يروبنا و را فرع  تيمعنو نيو همچن 

 بلكـه   ،كـشد  يبطالن نم  خط يآسما ن  و ياله يها ارزش همه كند وبر  ي نمي محور خدا
ـ ي  و خدا باوريد مدار ي به توح  يش ازهر امر  يب ـ يتوص ـ  معنو،كنـد  يه م  يربنـا يت را زي

ـ  يبا حضور خدا قابل تفـس       را تنها  ي و اجتماع  ي فرد يزندگ شه و عمل و   ياند   و دانـد   ير م
  : شناسد  ميتي به رسميام و قعود افراد و جوامع را با نظارت الهيق

  )46: سبا(  يوفُرَاد  يمثْنَ لِلَّهِ تَقُوموا أَن بِواحِدةٍ أَعِظُكُم إِنَّما قُلْ 
 باهم اي ييتنها به خدا يبرا: كنم يم حتينص گانهي يپند به را شما بگو امبريپ يا 

  .ديزيخ پا به
خدا محوري در مديريت تنها بدين معنا نيست كه در كارهاي خود بـه خـدا توكـل                  

بگويد بلكه به اين معنا     » بسم اهللا   « كند وبه يگانگي او معتقد شود وهنگام شروع به كار،           
 چه نـسبت بـه امـور        -است كه در مقام انديشه ،مشاوره و عمل ودرهمه تصميم گيريها          

نسبت به نيروهاي زير مجموعه خود، خدارا حاضر وبرهمه امـور نـاظر بدانـد      مالي وجه   
تر از همه مديريت خود را        ورضايت او را بر رضايت خويشتن و ديگران مقدم بدارد ومهم          
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شعبه اي از مديريت خداوند و در طول تدبير او بداند و اين حقيقـت را بـاور نمايـد كـه                      
  :گيرد  عال انجام ميتدبير همه امور جهان از سوي خداي مت

    )5: سجده ( الْأَرضِ  إِلَي السماءِ مِنَ الْأَمرَ يدبرُ
  . كند   امور اين جهان از آسمان تا زمين را تدبير مي
  : و انسانها نيزهمانند مالئكه در طول تدبير خدايند 

   )5: نازعات (أَمراً  فَالْمدبرَاتِ  ...
  .  كنند را تدبير مي وقسم به فرشتگاني كه امور 

از ديگر ابعاد خدا محور بودن مديريت انسان اين است كـه از تـدبير خداونـد درس                  
گـذارد و يـا    مثال خداوند در ربوبيت و مديريت خود هيچگاه بر كسي منت نمي     . بياموزد

 هرچند –اسرار همه بندگان را . كند كسي را به جهت تخلف و خطا فوري استيضاح نمي
يك مدير مكتبي و خدا مدار نيز بايـد چنـين           . سازد  كند و رسوايش نمي      فاش نمي  –بد  

افزون بر آنها هيچ مديري نبايدخودرا يك فرد ممتاز وداراي خصائص فوق العاده             . باشد  
 عهـده  از و شـود  قـدرت  صاحب و نيرومند و قوي قدر هر بداند و متوجه باشد كه  انسان      

بلكه بايد همچنان به  گردد مغرور و ببالد بخود نبايد هرگز باز برآيد بزرگ كارهاي انجام
 خدا تكيه كند و قدرت فكري و فيزيكي خودرا متكي به قدرت خداي قـادر بدانـد، ايـن                  

  .دهد مي تعليم همگان به القرنين ذو كه است درسي همان
 رحمةٌ هذا«نيز گفت    سد اتمام از و بعد  كرد مي تكيه پروردگار قدرت به جا همه در او
 او بـه  مـالي  كمـك  پيـشنهاد  كه هنگامي به و  اين از رحمت پرودگار من است      »ربي مِنْ
  چيزي که خدا در اختيار من قرار داده، بهتـر     »خَيرٌ ربي فِيهِ مكَّنِّي ما«: گويد مي كنند مي

  . است
بر خالف مديريت آميخته به كبر وغرور و خود خـواهي قـاروني كـه همـه لياقتهـا                   

  :گويد داندو مي داره امور مالي را وامدار استعداد خودش ميها وا وشايستگي
  )78: قصص ( ِعندِي ِعلْمٍ  علَي أُوتِيتُه إِنَّما

  .ام اين اموال را به مدد علمي که داشتم به دست آورده
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  . سرانجام اين نخوت در وي و بينش مادي، سبب شكست محتوم و نابودي او گرديد
  )81 : قصص( الْأَرض هِوبِدارِ بِهِ فََخسْفنَا

  .آنگاه ما او و خانه اش را در زمين فرو برديم

   يريگ جهينت

 بـه  يوهر كـس . نه مولود غرب وقرن نوزدهم ،است ت مولود فطرت وهمزاد انسان    يريمد
 .  باشديسته اير شايتواند مد  مينوبه خود
ـ ت كند ونبا  يت را رعا  يريتواند موفق باشد كه اصول مد      ي مي ريمدتنها   د بـه بهانـه     ي
 .رد يده بگيه آن را نادياد دچار غرور شود واصول اوليتجربه ز
ـ ت نظم وانضباط نشانه موفق    يرعا ـ ت  ي ـ   يك مـد    ي ـ  يراسـت وب  از  يي دور نمـا   ي نظم

  .شكست محتوم او
 از افكار وتجـارب  ييوبهره جو د پس از مشا وره  يباها    برنامهي   در اجرا  يم قطع يتصم

 .گران باشد يد
مـرد م   هاي  دن نقـد  ي شـن  يو بـرا   ابديد سعه صدر ب   يرد با يپذ  مي  را يتيآنكه مسئول 

  .دلسوز باشد صبورو نسبت به آنها مهربان و
خدا محوري را اصل ثابت مديريتش قرار دهـد وآن را           که  مدير شايسته كسي است     

استمرار تـدبير خـدا بدانـد واز منـت گـذاري وافـشاگري و تنبيـه شـتابزده            در طول و    
  .بپرهيزد

  

          هاهاهاها    نوشتنوشتنوشتنوشت    پيپيپيپي
  .١٠٧ص، )١٣٧٤قم، انتشارا ت صدرا، چاپ اول، (مطهري، مرتضي  امامت ورهبري ، .١
  .٢٠، ص )١٣٨٠الملل، چاپ سوم،  شرکت چاپ و نشر بين(نگرشي بر مديريت اسالمي، سيدرضا تقوي دامغاني،  . ٢
  .١٣٢، ص١، ج )١٣٨٤هاي قرآني، چاپ اول،  مشهد، بنياد پژوهش(نژاد،  قرآن ومديريت و علوم سياسي، محسن عباس . ٣
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   .٤٠خطبه ، )١٣٧٩قم، انتشارات صحفي، چاپ اول، ( ترجمه محمد دشتي، نهج البالغه،.  ٤
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  .٢٣٤خطبه  ،همان . ٦
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  .٥٣همان ،نامه . ٨
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