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میقرآن کر ییدر روشنا تیریمد یارهایمع یبررس  
 

 یالله نور عیسم
 

 خالصه

بدون شک سعادت هرجامعه وابسته به وجود مدیران آن جامعه است، از آنجاییکه آگاهی مسلمانان، به ارتباط 

را هم احتوا  دیگر، جانب مدیریتی اینکه اسالم یک دین کامل بوده و در پهلوی رسیدگی و تنظیم همه امور

نیز یک امر ضروری و الزمی  نموده و یک نظام راشد و واال را به بشریت به ارمغان آورده است،مدیریت

قرآن کریم در طول تاریخ اسالم همواره منبع مهم تحقیق برای علمای اسالمی بوده است. از  دانسته میشود،

گذاری شده و در طول تاریخ به رشد و بالندگی رسیده اند. سعی  این طریق، علوم و رشته های زیادی اساس

دانشمندان اسالمی همواره معطوف به اسالمی کردن دانش هایی بوده که به اقتضای زمان وارد عرصه های 

 فکری جوامع شده اند.

ریت مدی این مقاله اهمیت، درمی باشد از نگاه قرآن کریم اهمیت مدیریتمقاله حاضر در رابطه بررسی

درروشنائی قرآن کریم جمع آوری و تحریر درآیات قرآنی به طور واضح بیان شده وضرورت مدیریت 

 گردیده است که بانتیجه گیری و معرفی مأخذ پایان یافته است.

 

 ، معیارهاقرآن ، مدیریت واژه های کلیدی:
 

 مقدمه

 آید. بسیارشمار می در جوامع انسانی یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه آنها به مدیریت

 نظر منابع انسانی و مالی غنی هم هستند اما به جهت نداشتن مدیران کشورهایی اند که از

یافتگی  آمد و عدم استفاده از این منابع به آن درجه از رشد و توسعه ودانشمندان صحیح و کار

 اند.  مطلوب نرسیده

با کدام ویژگیها ومهارتها کریم آن مطلب حاضر در مورد بیان این مطلب است که از نظر قر

ها و اهداف الهی و انسانی توان مدیران خوب جامعه را انتخاب کرد تا آن کشور بتواند به آرمانمی

 مطلوب خود که همان رشد تعالی و تکامل برسند.

یکی ازاساسی ترین اموردر زندگی بشریت ضرورت به مدیر از دیدگاه قرآن کریم است. ضرورت 

ندارد؛ زیرا زندگی اجتماعی هر چند در  ر زندگی اجتماعی انسانها هیچ نیازی به دلیل هممدیریت د

ای بسیار خورد و کوچک باشد، بدون داشتن مدیران، سازمان نیافته و به سرعت از هم  مجموعه

پاشیده و متالشی خواهد شد، لذا همزمان با آغاز زندگی اجتماعی بشر، انسان به نقش مهم مدیریت 

برای خود جهت هدایت  -هر چند کوچک -هبری، پی برد و از همان آغاز، هر اجتماعیو ر

 اجتماعشان، به فراگیری دانش تالش کرده اند.

مستقل  به سطح مؤسسات عالی علمی بحیث یک هنر و یک ضرورت به شکل مدیریتامروز 

 تدریس می شود.

به ارتباط  ذارشات و معلوماتچگونگی کنترول ارگان های مختلف، رسیدگی به شکایات، اخذ گ

آنچه درکشور می گذرد، معلومات در رابطه به برنامه های دشمن، پیشرفت و انکشاف در امور 

تعلیم و تربیه، دعوت، عمران و آبادی کشور، شناخت اشخاص و توظیف هریک در جای مناسب، 

و  اوامر به عبارت دیگر از شخص مناسب در جای مناسب کار گرفتن، چگونگی صادر کردن

هزارها مسئولیت دیگر... به چنان استعداد و توانائی ضرورت دارد که مسولین باید نسبت به افراد 

 دیگر کشور برازندگی داشته باشد.

در پهلوی داشتن استعداد و فهم کاری، به پشت کار و تالش مستمر ضرورت است. زیرا حجم 

 کاری مدیران است. لذا این هم به تواناییوظایف نسبت به گنجایش وقت و زمان به مراتب بزرگتر 

مربوط است که چطور می تواند هم کارها را درست تنظیم و ترتیب نماید و هم کار بسیار را در 

 وقت هرچه کمتر انجام دهد.
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 اهمیت تحقیق

یكي ازخصلت هاي مهم مسولین توانایی مدریتی در اجرای 

وبرتمامي دوظایف است، اگرمدیر همگام با جامعه پیشرفت كر

زوایاي علوم وفنون جدید دست یافت و دركارش ومسؤولیت اش 

 تریبه زیورمدیریت و وظیفهشناسي آراسته نگشت ، مدی

درانجام وظایفش نداشت، جززیان وخسارات و ناكامي براي 

 جامعه ارمغان دیگري نخواهد آورد.

تعهد واگر مسول آنچه را میداند و انجام میدهد یعني تخصص 

وجود است، اززیر بارمسؤولیت به بهانه هاي مختلف دركارش م

نمي گریزد،،ایثارو فداكاري دركارش موجود است فقط به جنبه 

هاي مادي وظیفه نمي نمیبند، میتواند به حیث یك متخصص 

وطن خدمت نماید بناًء مهمترین ویژگي  ومسلكي ، صادقانه براي

ت یك مدیر، داشتن تخصص واحساس مسؤولیت دربرابرسرنوش

امورکاری است. بسا افرادی پیدا مي شود كه متأسفانه تخصص 

و وظیفه شناسي ندارند وفقط اخذمعاش برایش اصالت دارد، 

درچنین حالتي كیفیت کار نهایت پایین آمده واستعدادها خفته مي 

مانند، لهذا ویژگي تخصص دراجرای وظایف موفق، 

  بسیاراولویت دارد.

است برمال ساختن اهمیت مدیریت آنچه دراین تحقیق حائزاهمیت 

مسولین دراجرایوظایف میباشد، كه انتظارمیرود با استفاده ازاین 

تحقیق چالش هاي موجود را بیان نموده و ازنتایج بدست آمده 

جهت باال بردن میزان تخصص هرچه بیشترافراد درامورات 

 کاری شان كوشیده شود.

یق شود تا حد بناًء نتایج حاصله ازاین تحقیق اگردرست تطب

 زیادي وضع کاری را مي تواند اصالح نماید.

 

 اهداف تحقیق

این تحقیق با در نظر داشت عنوان و مسئله آن در صدد تحقق 

 اهداف ذیل می باشد

  از منظر قرآن  اهمیت مدیریت دراجرای وظایفدر یافت

 کریم.

 موثریت مدیریت دراجرای وظایف .

 

 سواالت تحقیق

داف خویش سواالت ذیل را مطرح می محقق جهت رسیدن به اه

 نماید.

 قرآن چیست؟ اهمیت مدیریت دراجرای وظایف از نظر .1

 موثریت مدیریت چیست؟ .2

 

 بیان مسأله

بدیهي است كه توجه نداشتن به مدیریت تخصصی و مسلكي عده 

 یي از مسولین امور باعث شده تا مردم کشورما نسبت به

  مدیریت تخصصی بي تفاوت باشند.

گی هاي مهم انساني ه ابرآن، ازآنجایي كه مدیریت یكي ازویژبن

گي هاي کسبی انسانها باشد. ه است كه به نظرمي رسد از ویژ

مدیریت عاملي براي برقراري نظم اجتماعي است. درواقع 

روابط انسانها با یكدیگربرپایه تخصص و تعهد استوار شده 

خود را  است، بدون مدیریت رفتارهاي انساني معني ومفهوم

ازدست میدهند. هررفتاري كه درموقعیتي خاص درقبال کار 

گرمدیریت است كه فرد درقبال امور  صورت مي گیرد، نشان

دارد. تفكرعقالني ومنطقي نیزهمان است كه انسان باید حقوق 

 خویش را بشناسد وحقوق دیگران را نیزرعایت نماید.

مندان به مدیریت یكي ازعوامل است كه باعث مي شود تا کار

عالقه مند کار کنند و امور خود رابه شكل  اجرای امورخود به

درست خود پیش ببرد، هر قدركه انسان به مسلك خود ارزش 

مسلك خود تعهد داشته باشد به همان  قایل شود وبه وظیفه و

میزان كیفیت کار باال خواهد رفت چرا كه مدیریت مسلكي باعث 

نوآوریها ي  ازخالقیت و امرکاری خود مي شود تا انسان در

همگام با جامعه پیش برود درغیراین  خود استفاده نماید و

صورت پروسه ي کار با چالش مواجه شده وبه شكل واقعي خود 

 پیش نمي رود.

انسانها به دالیل مختلفي ازمسؤولیت شانه  متأسفانه عده اي از

نسبت به وظیفه بي تفاوت مي باشند كه همین  خالي نموده و

باعث گردیده تا افراد در اجرای امور نسبت به مدیریت بي امر

آنچنان كوشش كه باید درزمینه امورمدریتی و  و عالقه بوده

شگوفایي خود نمایند بي تفاوت می باشند و اوقات خود را بیهوده 

 به مصرف رسانند.

را در موارد مختلف و با اشکال  مدیریتقرآن کریم ضرورت به 

دارد تا جامعه انسانی را به این ن میو شیوه های خاصی بیا

اصل اساسی متوجه سازد. مطالعه در داستان های قرآنی که 

حامل سرگذشت انبیاء علیهم السالم و مردان بزرگ تاریخ می 

 باشد، این موضوع را بهتر واضح می سازد.

از داستان های پر شور قرآنی که در بردارنده موارد فراوان و 

های مختلف می باشد، داستان حضرت ینهبسیاری در زم تعالیم

علیهم  سایر پیامبران الهی ابراهیم ، یوسف، موسی، طالوط و

است. که در این داستان ها موضوع تخصص جایگاه ویژه  السالم

 ای دارد.

 

 ، رشد دهنده تمام اشخاص در همه بخش ها باشدمدیر-1

ن افراد مدیر باید رشید و مرشد باشد و در مقام مرشد نباید بی -

ی که تبعیض قائل شود بلکه باید همه را در هر سطح و مرتبه

هستند، رشد دهد و به کمال برساند ) با توجه به مفهوم رب 

العالمین( چنانچه خداوند که مربی و مرشد تمام موجودات عالم 

امکان است، همه موجودات را رشد داده و به کمال مطلوب خود 

)طه:  "لَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلقَهُ ثُمَّ َهدَىقَاَل َربُّنَا ا"رساند :می

05 .) 

موسي علیه السالم گفت: پروردگار ما كسي است كه هر چیزي 

 را پیداکرده است و سپس رهنمودش نموده است .

رهنمودش كرده « : َهدَي »  وجود آن ،آفرینش آن « : َخْلقَهُ »  

ام وظیفه خاّص خود ، بدو مسیر داده است . براي انج ،است 

 (.308: 6)رهنمائي كرده است .

 

 انتصاب لیاقت و پاکی نفس عالوه بر امتحان و – 2

برای انتصاب افراد به مقامات مدیریتی، هم گزینش و امتحان 

ضروری است، هم لیاقت و کفایت کاری و هم سالمت نفس، 

یَم َربُّهُ بَِکِلَماٍت َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراهِ "طوریکه الله جل جالله میفرماید:

یَّتِی قَاَل الَ یَنَاُل  ُهنَّ قَاَل إِنِّی َجاِعلَُک ِللنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمن ذُّرِ فَأَتَمَّ

 (.121:)البقره"َعْهِدی الظَّاِلِمینَ 

و به خاطر آورید آن وقت را كه الله ابراهیم، او را با سخناني 

 انجام داد.الله جل جاللهآنها را به بهترین وجه  امتحان کرد و او

گفت : آیا از  گفت : من تو را پیشواي مردم خواهم كرد. ابراهیم

من نیز كساني را پیشوا و پیغمبر خواهي كرد ؟ الله جل  اوالده

 (14: 6 رسد.)عهد من به ستمكاران نمي گفت : جالله

وقتیکه حضرت موسی علیه السالم در یک ماموریتی از طرف 

ازم کوه طورشد و برای مدت چهل روز از قوم له ع الله جل جال
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گرفت، برادرش هارون را به عنوان جانشین بنی اسرائیل فاصله 

خود در میان آن مردم معرفی کرد و مدیریت رهبری امت خود 

را به او سپرد تا تداخل در مسئولیت ها ایجاد نشود و شیرازه 

َهاروَن اخلُفنِی فِی َو قَاَل ُموَسی ألَِخیِه " جامعه از یکدیگر نپاشد.

 (. 214")االعراف: قَوِمی

موسی به برادرش هارون گفت: تو در میان قوم من جانشین 

 باش.

 

 مدیران باید مرحله به مرحله باشدیارتقا -8

مرحله یی باشد،  و ها باید به شکل تدریجیها و مسئولیتپست

پس از موفقیت در یک مرحله به مرحله دیگر ارتقا داده شود. 

ابراهیم علیه السالم را بعد از سپری  ،که الله جل جالله یطور

 کردن چندین امتحان منصب خالفت داد.

ُهنَّ قَاَل إِنِّی َجاِعلَُک ِللنَّاِس " َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهیَم َربُّهُ بَِکِلَماٍت فَأَتَمَّ

یَّتِی قَاَل الَ یَنَاُل َعْهِدی الظَّاِلمِ   (.121)البقره:"ینَ إَِماًما قَاَل َوِمن ذُّرِ

و به خاطر آورید آن وقت را كه الله ابراهیم، او را با سخناني 

 آنها را به بهترین وجه انجام داد. الله جل جالله امتحان کرد و او

گفت : آیا از  گفت : من تو را پیشواي مردم خواهم كرد. ابراهیم

 من نیز كساني را پیشوا و پیغمبر خواهي كرد ؟ الله جل اوالده

 .(14: 6رسد.)عهد من به ستمكاران نمي گفت : جالله

ُهنَّ  وجه استدالل: بطور واضح معلوم میشودکه  از کلمه فَأَتَمَّ

  (.128: 11)مدیران باید مرحله به مرحله باشد یارتقا

 

  انتخاب مدیر از میان افراد برجسته وماهر اداره-1

خاب یکی از کارهای خوب و مناسب برای انتخاب مدیر ، انت

به عوض آوردن  از میان کارکنان برجسته و الیق است ایشان

آنان از بیرون اداره از جمله خوبیهای اینکار اعتماد بیشتر 

کارکنان نسبت به مدیر و همراهی و همکاری بهتر آنان با ایشان 

است، آشنایی با سوابق و خصوصیات اخالقی و رفتاری او، 

نایی با شرایط و محیط اشنا بودن مدیر نسبت به مامورین، آش

چنان  باشد.کاری و همچنین دسترسی بیشتر مامورین به او می

که خداوند جل جالله نیز در آیات مختلف قرآن کریم به این 

 موضوع اشاره کرده است:

یُكْم َویُعَلُِّمُكمُ " نُكْم یَتْلُو َعلَْیُكْم آیَاتِنَا َویَُزّكِ  َكَما أَْرَسْلنَا فِیُكْم َرُسوالً ّمِ

ا لَْم تَُكونُواْ تَْعلَُمونَ   (. 101بقره:  ) "اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َویُعَلُِّمُكم مَّ

 

كه آیات  و همچنین پیغمبري را از خودتان در میانتان فرستادیم

خواند. و شما را تزکیه مکند. ) از رذائلي ما را بر شما مي

زندان بگور كردن دختران و خونریزیها و كشتن فرهمچون زنده

از ترس فقر و فاقه و غیره . و با كاشتن نهال فضائل در 

سازد ( و به اندرونتان ، شما را سرور و سرمشق دیگران مي

شما كتاب ) قرآن ( و حكمت ) اسرار و منافع احكام ( را مي

مندي از نور آن ، به آموزد ) تا با حفظ نظم و لفظ قرآن و بهره

و با استفاده از سنّت عملي  زندگي خویش حیات و تحّرك بخشید

و سیرت نبوي ، به احكام شریعت آشنا گردید ( . و به شما ) به 

توانستید آن را دهد كه نميهمراه كتاب و حكمت ( چیزي یاد مي

بیاموزید ) چون وسیله آموزش آن ، اندیشه و نگاه نیست ، بلكه 

ارات باید از راه وحي آموخته شود . همانند اخبار عالم غیب و اش

سرگذشت پیغمبران و احوال پیشینیان ، كه نه تنها علمي و بیان 

  ( . 03: 6براي اعراب بلكه براي اهل كتاب نیز مجهول بود ()

ْن أَنفُِسِهْم یَتْلُو  " لَقَْد َمنَّ اللّهُ َعلَى اْلُمؤِمنِیَن إِْذ بَعََث فِیِهْم َرُسوالً ّمِ

یِهْم وَ  ُمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن قَْبُل َعلَْیِهْم آیَاتِِه َویَُزّكِ یُعَلِّ

بِینٍ   (161)العمران: "لَِفي َضالٍل مُّ

  

ً خداوند بر مؤمنان ) صدر اسالم ( منّت نهاد و تفّضل كرد  یقینا

 ت.شان پیغمبري از جنس خودشان برانگیخ بدان گاه كه در میان

اب خواندني قرآن و كتاب ) پیغمبري كه ( بر آنان آیات ) كت

خواند ، و ایشان را ) از عقائد نادرست و دیدني جهان ( او را مي

داشت و بدیشان كتاب ) قرآن و به تبع اخالق زشت ( پاكیزه مي

آن خواندن و نوشتن ( و فرزانگي ) یعني اسرار سنّت و احكام 

آموخت ، و آنان پیش از آن در گمراهي آشكاري ) شریعت ( مي

 ور ( بودند . غوطه

ْن إِلٍَه "  لَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل یَا قَْوِم اْعبُدُواْ اللَّهَ َما لَُكم ّمِ

 (.05 أعراف :)"َغْیُرهُ إِنَِّي أََخاُف َعلَْیُكْم َعذَاَب یَْوٍم َعِظیٍم 

ان اند ، و كافران با پیغمبر) پیوسته مشركان ، دشمنان حق بوده

اند . از جمله ( ما نوح را به سوي قوم خود ) كه در جنگیده

میانشان برانگیخته شده بود ( فرستادیم . او بدیشان گفت : اي قوم 

من ! براي شما جز خدا معبودي نیست . پس تنها خدا را بپرستید 

باشم . قیامت و حساب و كتابي در . من ) از شما و دلسوزتان مي

ترسم دچار عذاب آن روِز رماني كنید ( ميمیان است و اگر ناف

 (.844: 6بزرگ شوید ) و به دوزخ روید ( .)

نُكْم یَقُصُّوَن َعلَْیُكْم آیَاتِي فََمِن اتَّقَى "  ا یَأْتِیَنَُّكْم ُرُسٌل ّمِ یَا بَنِي آدََم إِمَّ

 (.80)اعراف: "َوأَْصلََح فاَلَ َخْوٌف َعلَْیِهْم َوالَ ُهْم یَْحَزنُونَ 

اي آدمیزادگان ! اگر پیغمبراني از جنس خود شما انسانها به 

) شما دو  نزدتان بیایند و آیات مرا براي شما بازگو بنمایند ،

پذیرد ، و گروهي حق را گروه خواهید شد . گروهي حق را مي

دارد ( پس كساني كه پرهیزگاري كنند ) و با انجام تكذیب مي

را از عذاب خدا در امان  طاعات و ترك محّرمات ، خویشتن

) در  دارند ( و به اصالح ) حال خود و دیگران ( بپردازند ،

 6گردند )آخرت ( نه ترسي بر آنان است و نه غمگین مي

:863.) 

ْن إِلٍَه َغْیُرهُ   َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً قَاَل یَا قَْوِم اْعبُدُواْ اللّهَ َما لَُكم ّمِ

 (.05 ) هود :ُمْفتَُروَن  إِْن أَنتُْم إِالَّ 

) ما به عنوان پیغمبر ( هود را به سوي قوم عاد فرستادیم كه از 

) هود بدیشان ( گفت : اي قوم من ! خدا را  خودشان بود .

بپرستید كه جز او معبودي ندارید . شما ) كه به خدایان متعدّدي 

 معتقدید ، در ادّعاي خود ( دروغگویاني بیش نیستید .

ْن  درآیات فوق بطورواضح از کلماتوجه استدالل:  نُكْم() ّمِ )ّمِ

نُكمْ ( ) أَنفُِسِهمْ    (.نُوحاً إِلَى قَْوِمِه ( )ُرُسٌل ّمِ

پیامبران علیه السالم و از جمله پیامبر اکرم « أََخاُهْم ُهوداً »  

: صلی الله علیه وسلم را از میان خود شما مردم برگزیده اند

برادرشان هود را . مراد این است كه « : اُهْم ُهوداً أَخَ »  .(فیکم

 هود فردي از افراد خودشان بود.

الله عنه نیز تفاوت شهرنشینان وبادیه حضرت عمررضی -

را مد نظر می گرفت واین یک اصل ونظریه جامعه  نشینان

شناسانه است، چراکه هریک از بادیه نشینان وشهرنشینان، 

رند وباید سرپرست ومسول هر عرف وعادات خاص خود را دا

گروهی کسی باشد که کامال با روحیه افراد ورعیت جامعه خود 

آشنا باشد واگر نه گروه وجامعه که رهبر آن فاقد چنین بینشی 

تعهد  اولویت - 5 (. 111: 6باشد، هرگز به هدف نخواهد رسید)

 بر تخصص

ست از آنجا که طبق آیات متعدد قرآن ، تزکیه بر تعلیم مقدم ا

شرایط انتصاب  ()2()جمعه: َویُعَِلُّمُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ  )َویَُزِكّیُكمْ 

مدیران نیز گر چه وجود تخصص و تعهد هر دو الزم و 

ضروری است ولی تعهد بر تخصص مقدم است زیرا مدیر 
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متخصص بی تعهد به مراتب زیانبارتر از مدیر متعهد بی 

 .د، گزیده تر برد کاال(چو دزدی با چراغ آیتخصص است )

رویم و این حقیقت را از زبان این اشاره به سراغ قرآن مى با

 شنویم، در آیات زیر دقت كنید: قرآن مى

یِهْم "  ْنُهْم یَتْلُو َعلَْیِهْم آیَاتِِه َویَُزّكِ یِّیَن َرُسوالً ّمِ ُهَو الَِّذي بَعََث فِي اأْلُّمِ

ُمُهُم اْلِكتَاَب َواْلحِ  بِینٍ َویُعَلِّ )  "ْكَمةَ َوإِن َكانُوا ِمن قَْبُل لَِفي َضاَلٍل مُّ

 (. 2 :جمعة

خدا كسي است كه از میان بیسوادان پیغمبري را برانگیخته است 

و به سویشان گسیل داشته است ، تا آیات خدا را براي ایشان 

بخواند ، و آنان را پاك بگرداند . او بدیشان كتاب ) قرآن ( و 

آموزد . آنان پیش از آن تاریخ واقعاً در ( را مي شریعت ) یزدان

 (1488: 1)گمراهي آشكاري بودند .

ْن أَنفُِسِهْم یَتْلُو  " لَقَْد َمنَّ اللّهُ َعلَى اْلُمؤِمنِیَن إِْذ بَعََث فِیِهْم َرُسوالً ّمِ

ُمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ وَ  یِهْم َویُعَلِّ إِن َكانُواْ ِمن قَْبُل َعلَْیِهْم آیَاتِِه َویَُزّكِ

بِینٍ   (. 161)ال عمران: "لَِفي َضالٍل مُّ

ً خداوند بر مؤمنان ) صدر اسالم ( منّت نهاد و تفّضل كرد  یقینا

)  بدان گاه كه در میانشان پیغمبري از جنس خودشان برانگیخت .

پیغمبري كه ( بر آنان آیات ) كتاب خواندني قرآن و كتاب دیدني 

خواند ، و ایشان را ) از عقائد نادرست و ا ميجهان ( او ر

داشت و بدیشان كتاب ) قرآن و به تبع اخالق زشت ( پاكیزه مي

آن خواندن و نوشتن ( و فرزانگي ) یعني اسرار سنّت و احكام 

آموخت ، و آنان پیش از آن در گمراهي آشكاري ) شریعت ( مي

 (.163: 6)ور ( بودند .غوطه

ان آنها پیامبرى از خودشان برانگیز! تا آیات پروردگارا! در می

بیاموزد و پاكیزه تو را بر آنان بخواند، و آنها را كتاب و حكمت

 كند، زیرا تو توانا و حكیمى )و بر این كار قادرى(! 

 

 (.15 -5")الشمس :َدسَّاَها َمنْ  َوقَْدَخابَ  َزكَّاَها َمنْ  قَْدأَْفلَحَ "

كرد، رستگار شد. و آن كس هركس نفس خود را پاك و تزكیه 

كه نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخت، ناامید و 

 محروم گشت! 

 

 (.10 -11")االعلى فََصلَّى َرب ِّهِّ  َكَراْسمَ ذو تََزكَّى َمنْ  قَْدأَْفلَحَ "

به یقین كسى كه پاكى جست )و خود را تزكیه كرد( رستگار شد 

 سپس نماز خواند! و )آن كس( نام پروردگارش را یاد كرد،  -

كند، و آیات فوق در واقع یك حقیقت را دنبال مىوجه استدالل: 

كه یكى از اهداف اصلى بعثت پیامبراسالم صلى الله علیه آن این

تزكیه نفوس و تربیت انسانها و متعهد ساختن ایشان وسلم و آله 

توان گفت تالوت آیات الهى و تعلیم كتاب و بوده است. حتى مى

براى مساله تزكیه اى استدر نخستین آیه آمده، مقدمه حكمت كه

نفوس و تربیت انسانها، همان چیزى كه هدف اصلى تعهد را 

 دهد. تشكیل مى

پیشى گرفته « تعلیم»در این آیه بر « تزكیه»شاید به همین دلیل 

است هرچند در « تزكیه»است، چرا كه هدف اصلى و نهائى 

 باشد. مقدم بر آن مى« تعلیم»عمل 

این احتمال در تفسیر آیات فوق نیز دور نیست كه منظور از این 

تقدیم و تأخیر این است كه این دو )تعلیم و تربیت( در یكدیگر 

گونه كه آموزشهاى صحیح سبب تاثیر متقابل دارند، یعنى، همان

شود، وجود فضایل باال بردن سطح تعهد و تزكیه نفوس مى

باالبردن سطح علم و دانش اوست. اخالقى در انسان نیز سبب 

تواند به حقیقت علم برسد كه از چرا كه انسان وقتى مى

« تعصب كوركورانه»و « خودپرستى»و « كبر»و « لجاجت»

خالى باشد، در غیر این كه سد راه پیشرفتهاى علمى است

افكند صورت این گونه مفاسد اخالقى حجابى بر چشم و دل او مى

ق را آن چنان كه هست مشاهده كند و طبعاً از كه نتواند چهره ح

  (.128: 5)ماند.قبول آن وا مى

به عنوان اولین آیه، قیام پیغمبرى كه معلم اخالق ومتعهد است

تعلیم و »هاى خداوند ذكر شده، و نقطه مقابل یكى از نشانه

و گمراهى آشكار شمرده است "و ان « ضالل مبین»را « تربیت

ضالل مبین" و این نهایت اهتمام قرآن را به  كانوا من قبل لفى

  دهد.تعهد نشان مى

بر اهمیتى نظیر دلیل روشنى استاین تأكیدهاى پى در پى و بى

قرآن مجید براى پرورش تعهد و تزكیه نفوس قائل است، و كه 

كند، و گویى همه ارزشها را در این ارزش بزرگ خالصه مى

 . (118: 11)شمردىفالح و رستگارى و نجات را در آن م

و جالب این كه " َكَراْسَم َربِِّه فََصلَّىذقَْدأَْفلََح َمْن تََزكَّى و" درآیت

در آن مقدم بر نماز و یاد خدا ذكر شده كه اگر تزكیه « تزكیه »

نفس و پاكى دل و صفاى روح در پرتو فضایل اخالقى نباشد، نه 

 آورد. ار مىرسد و نه نماز روحانیتى به بجا مىبه ذكر خدا

العاده قرآن مجید به شود اهتمام فوقآنچه از آیات باال استفاده مى

مسایل تعهد و تهذیب نفوس به عنوان یك مسأ له اساسى و 

گیرد; و به هاى دیگر از آن نشأ ت مىزیربنایى است كه برنامه

 تعبیر دیگربر تمام احكام و قوانین اسالمى سایه افگنده است. 

 

 اید دانش و قدرت جسمی داشته باشندمدیران ب - 6

قدرت علمی و توانایی جسمی، دو شرط الزم برای مدیریت و  

رهبری درتمام سطوح است و از بین این دو شرط ، قدرت علمی 

که طبق این آیه خداوند ، مهم تر از توانایی جسمی است. چنان

طالوت را که چوپانی فقیر و گمنام بود بخاطر قدرت علمی و 

اش به عنوان فرمانده به پیامبرشمعرفی کرد. در یی جسمیتوانا

حالی که مردم در آن زمان ، ثروت و شهرت را الزمه مدیریت 

  (181: 5)پنداشتند.و فرماندهی می

الله تعالی در رابطه به طالوت که به حیث ملک برای بنی 

ُكْم إِنَّ اللّهَ اْصَطفَاهُ َعلَی"اسرائیل فرستاده شده بود می فرماید: 

َوَزادَهُ بَْسَطةً فِی اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواللّهُ یْؤتِی ُمْلَكهُ َمن یَشاء َواللّهُ 

 (.214.) البقرة/"َواِسٌع َعِلیمٌ 

هرآئینه الله جل جالله برگزیده است او را برشما و داده است او  

را فراخی در دانش و افزود نیرومندی وجسیم بودن در بدن و 

دشاهی خود را به هر که خواهد والله جل جال له الله می بخشد پا

 جواد و داناست.

و چون این قصه رادر قرآن کریم میخوانیم می بینیم که خداوند 

جلت عظمته علم طالوت را یکی از دالیل اولویت طالوت به 

 (.185: 5)پادشاهی بیان کرده است. 

وی الله جل جالله در رابطه به سلیمان علیه السالم که در پهل 

َوَشدَْدنَا ُمْلَكهُ َوآتَینَاهُ "نبوت از ملک نیز بهره مند بود می فرماید: 

 (. 25: )ص "اْلِحْكَمةَ َوفَْصَل اْلِخَطابِ 

 ومحکم کردیم پادشاهی اورا ودادیمش حکمت وسخن واضح. 

عن أبی هریرة رضی »پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: 

ی الله علیه و سلم: المؤمن القوی الله عنه قال: قال رسول الله صل

: 2)«خیر و أحب إلی الله من المؤمن الضعیف و فی کل خیر...

از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت:  (.128

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: مؤمن قوی نزد خداوند 

بهتر و محبوبتر است نسبت به مؤمن ضعیف و در همه خیر 

 وجود دارد.

در فضیلت علماء بر غیر علماء چنین فرموده جالله  الله جل و

(. آیا 5است: َهْل یْستَِوی الَِّذیَن یْعلَُموَن َوالَِّذیَن الَ یْعلَُموَن. )الزمر:
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 برابر اند آنانی که میدانند وآنانیکه نمی دانند.

 مدیریتی یلیاقت و فهم کار ، شرط اصلی است برای ارتقا -4

شجاعت و فهم کار از اساسی ترین عوامل  استعداد، لیاقت ، 

تر است؛ انتخاب و انتصاب به مدارج باالتر و مقامات عالی

بنابراین کارکنان جهت ارتقاء ،باید خود را به صفات مذکور 

باید چنین افرادی را برای  آراسته نمایند و مدیران ارشد نیز

 مدیریت و اداره انتخاب کنند.

اللِّه َوقَتََل دَاُوودُ َجالُوَت َوآتَاهُ اللّهُ اْلُمْلَك َواْلِحْكَمةَ فََهَزُموُهم بِإِْذِن " 

ا یََشاُء َولَْوالَ دَْفُع اللِّه النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَّفََسدَِت  َوَعلََّمهُ ِممَّ

 (.201 ) بقرة :"األَْرُض َولَِكنَّ اللّهَ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلعَالَِمیَن 

ا ایشان را ) مغلوب كردند و ( فراري دادند ، سپس به فرمان خد

و داود ) یكي از لشكریان طالوت ، ( جالوت را كشت ، و خداوند 

خواست بدو یاد داد ، حكومت و حكمت بدو بخشید و از آنچه مي

و اگر خداوند برخي از مردم را به وسیله برخي دیگر دفع نكند ، 

بت به جهانیان لطف گیرد ، ولي خداوند نسفساد زمین را فرا مي

درشماره دوم هم لیاقت ذکرشده اگرمیان شان  و احسان دارد .

 تداخل بیاید ویکی شوند

داود علیه السالم در میدان جنگ قهرمانی را نشان داد الله جل 

 (.110: 6جالله او را به پیامبری انتخاب کرد.)

 

 های مدیریتی متناسب با نوع مسئولیتگرفتن پست- 8

متناسب با نوع مسئولیتش از ویژگیها و خصوصیات مدیر باید 

برخوردار باشد لذا هر پست و منصبی باید شرایط تقرری داشته 

باشد و کسانی که می خواهند بدان پست مقرر شوند باید واجد آن 

شرایط باشند چنانچه خداوند که خالق و مدبّر تمام هستی و 

د. آفرینش هست نیز برای خویش خصوصیات و بر می شمر

برخی از آنها اشاره شده است و این خصوصیات در هیچ 

موجودی یافت نمی شود لذا هیچکس جز او شایست خدایی و 

 .عالم نیست روایی بر این فرمان

اللّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَیُّوُم الَ تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوالَ نَْوٌم لَّهُ َما فِي  "

ي األَْرِض َمن ذَا الَِّذي یَْشفَُع ِعْندَهُ إِالَّ بِإِْذنِِه یَْعلَُم َما السََّماَواِت َوَما فِ 

ْن ِعْلِمِه إِالَّ بَِما َشاء  بَْیَن أَْیِدیِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوالَ یُِحیُطوَن بَِشْيٍء ّمِ

يُّ َوِسَع ُكْرِسیُّهُ السََّماَواِت َواألَْرَض َوالَ یَُؤودُهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَلِ 

 (.200 ) بقرة : "اْلعَِظیمُ 

خدائي بجز الله وجود ندارد و او زنده پایدار ) و جهان هستي را 

گیرد ) و ( نگهدار است . او را نه چرتي و نه خوابي فرا نمي

همواره بیدار است و سستي و رخوت بدو راه ندارد ( . از آِن او 

ملك كائنات ، است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ) و در 

او را انبازي نیست ( . كیست آن كه در پیشگاه او میانجیگري 

داند آنچه را كه در پیش روي مردمان كند مگر با اجازه او ؟ مي

است و آنچه را كه در پشت سر آنان است ) و مطلع بر گذشته و 

حال و آینده ، و آگاه بر بود و نبود جهان است و اصالً همه 

در پیشگاه علم او یكسان است . مردمان ( چیزي زمانها و مكانها 

آورند جز آن مقداري را كه وي از علم او را فراچنگ نمي

پایان ) علم و دانش محدود دیگران ، پرتوي از علم بي بخواهد .

كران او است ( . فرماندهي و فرمانروائي او آسمانها و و بي

اي او گران زمین را دربر گرفته است ، و نگاهداري آن دو ) بر

سازد و او بلندمرتبه و سترگ است نیست و ( وي را درمانده نمي

( 6 :152 .) 

 

 ها با انتخاب نمودنتعین نمودن برترین-5

در انتخاب و انتصاب مدیران برای رهبری اداره، انتخاب یک 

واجد شرایط ،  افراد اصل مهم و حیاتی است و حتماً باید از میان

که الله جل جال  کرد و منصوب نمود.طوریها را اختیار بهترین

در انتخاب پیامبران علیهم السالم، آنها را از میان همه  له

  جهانیان برگزیده است و بهتری داده است :

ً َوآَل إِْبَراِهیَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى "  إِنَّ اللّهَ اْصَطفَى آدََم َونُوحا

 (.88 ) آل عمران:"اْلعَالَِمیَن 

د آدم و نوح و خاندان ابراهیم ) از قبیل : اسماعیل و خداون 

اسحاق و یعقوب ( و خاندان ِعمران ) از قبیل : موسي و هارون 

 ( 126: 6) و عیسي و مادرش مریم ( را از میان جهانیان برگزید

 

 اصالت خانوادگی- 10

یکی از مالکها و معیارهای افراد برای انتصاب آنان به  

پاکی نسل و اصالت خانوادگی ایشان می های مدیریتی ، سمت

باشد و این امر از اهمیت بسیارزیاد برخوردار است.طوریکه 

ماید: رالله جل جالله در مورد انتخاب پیامبران خود می ف

َوَكذَِلَك یَْجتَبِیَك َربَُّك َویُعَلُِّمَك ِمن تَأِْویِل األََحاِدیِث َویُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَْیَك "

َها َعلَى أَبََوْیَك ِمن قَْبُل إِْبَراِهیَم َوإِْسَحاَق ِإنَّ  َوَعلَى آلِ  یَْعقُوَب َكَما أَتَمَّ

 (6 :سوره یوسف)"َربََّك َعِلیٌم َحِكیمٌ 

گزیند و همان گونه پروردگارت تو را ) به پیغمبري ( برمي

آموزد ) و با خلعت نبّوت تو را مفتخر تعبیر خوابها را به تو مي

كند ، ر تو و خاندان یعقوب نعمت خود را كامل ميسازد ( و بمي

همان طور كه پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق كامل كرد 

داند چه . بیگمان پروردگارت بسیار دانا و پرحكمت است ) و مي

 6 كند )گزیند و خلعت نبّوت را به تن چه كسي ميكسي را برمي

:033.) 

گزیند و براي نبّوت : تو را برمي «یَْجتَبِیَك » وجه استدالل:

« : األَحاِدیِث » تعبیر . تفسیر . « : تَأْویِل » كند . انتخاب مي

پدرانت . « : أَبََوْیَك » سخنان . مراد خوابها و رؤیاها است . 

 ( .033: 6)مراد جدّ او اسحاق و جدّ پدرش ابراهیم است

یَّةً بَْعُضَها ِمن بَْعٍض َواللّهُ َسمِ "  .(81 ) آل عمران: "یٌع َعِلیمٌ ذُّرِ

آنان فرزنداني بودند كه ) چه از نظر پاكي و تقوا و فضیلت ، و 

چه از نظر دودمان ( برخي از برخي دیگرند ) زیرا خاندان 

ابراهیم كه اسماعیل و اسحاق و فرزندان ایشانند از نسل ابراهیم 

خاندان  هستند ، و ابراهیم از نسل نوح ، و نوح از آدم است ، و

باشند ، از عمران كه موسي و هارون و عیسي و مادرش مي

نژاد ابراهیم و نوح و آدم هستند ( ، و خداوند شنوا و دانا است ) 

 (.126:  6و از گفتار بندگان و افعال ایشان آگاه است )

یَّةً »   ( .124: 6نسل . دودمان . بدل ) َءاَل ( است« : ذُِرّ

 

 دانش مورد ضرورتفهم علوم عصر و  -11

یکی از اصول و خصوصیات ضروری برای انتصاب به 

های الزم است) دانستن رهبری ) مدیریت( ، داشتن آگاهی

تخصصی مورد نیاز متناسب با نوع شغل  هایی عمومی وآگاهی

که الله جل جالله به پیامبران کتاب و حکمت و آگاهی  ( . طوری

قوانین گذشته را عالوه نسبت به کتب آسمانی پیشین و حوادث و 

 بر کتاب آسمانی خویش می آموخت 

  "َویُعَلُِّمهُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإِلنِجیلَ  "

و بدو خّط و كتابت، و دانش راستین و سودمند ، و تورات و 

 انجیل میآموزد .

« : ِكتَاَب یُعَِلُّمهُ الْ » و كتابت .  خطّ « : ِكتَاَب » وجه استدالل:

مراد این است كه عیسي باسواد خواهد بود ؛ نه بیسواد 

6):181.) 

 

 لزوم بیان دالیل انتخاب مدیران -12
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مدیران ارشد باید دالیل انتخاب و انتصاب مدیران پایین تر را  

به کارکنان بگویند تا آنان علت برتری و منتخب شدن او را 

که الله جل  نند.) طوریبدانند وبه انتصاب مدیر ارشد اعتراض ک

جل له در قرآن کریم دالیل برتری مردان بر زنان در مدیریت 

 نموده است : خانواده را به خوبی واضح

َل اللّهُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض  " اُموَن َعلَى النَِّساء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الّرِ

اِلَحاُت قَ  انِتَاٌت َحافَِظاٌت لِّْلغَْیِب بَِما َحِفَظ َوبَِما أَنفَقُواْ ِمْن أَْمَواِلِهْم فَالصَّ

اللّهُ َوالالَّتِي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ 

َواْضِربُوُهنَّ فَإِْن أََطْعنَُكْم فاَلَ تَْبغُواْ َعلَْیِهنَّ َسبِیالً إِنَّ اللّهَ َكاَن َعِلیّاً 

 (.81 :) نساء "َكبِیراً 

مردان بر زنان سرپرستند ) و در جامعه كوچك خانواده ، حق 

رهبري دارند و صیانت و رعایت زنان بر عهده ایشان است ( 

بدان خاطر كه خداوند ) براي نظام اجتماع ، مردان را بر زنان 

در برخي از صفات برتریهائي بخشیده است و ( بعضي را بر 

خاطر كه ) معموالً مردان بعضي فضیلت داده است ، و نیز بدان 

آورند و ( از اموال خود ) براي كشند و پول به دست ميرنج مي

كنند . پس زنان صالحه آناني هستند كه خانواده ( خرج مي

فرمانبردار ) اوامر خدا و مطیع دستور شوهران خود ( بوده ) و 

خویشتن را از زنا به دور و اموال شوهران را از تبذیر محفوظ 

دارند ؛ چرا كه خداوند به سرار ) زناشوئي ( را نگاه مي( و اَ 

) زنان صالح چنین بودند ولیكن  حفظ ) آنها ( دستور داده است .

باشند ( و زناني را كه زنان ناصالح آناني هستند كه سركش مي

از سركشي و سرپیچي ایشان بیم دارید ، پند و اندرزشان دهید و 

ستري با آنان خودداري كنید و ) اگر مؤثّر واقع نشد ( از همب

بستر خویش را جدا كنید ) و با ایشان سخن نگوئید . و اگر باز 

هم مؤثّر واقع نشد و راهي جز شدّت عمل نبود ( آنان را ) تنبیه 

كنید و كتك مناسبي ( بزنید . پس اگر از شما اطاعت كردند ) 

نروید و گانه را مراعات دارید و از اخّف به اشدّ ترتیب تنبیه سه

جز این ( راهي براي ) تنبیه ( ایشان نجوئید ) و نپوئید و بدانید 

كه ( بیگمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است ) و اگر ایشان را 

: 6گیرد )بیش از حدّ اذیّت و آزار كنید ، انتقام آنان را از شما مي

156. ) 

 

 شرط برای رهبری است ٬و حکمت فضیلت -13

 صم ، مدیریت حکومتی باید بدست اشخادر نظام سیاسی اسال

داده شود که قبل از مقام مدیریت ، دارای مقام معنوی و علمی و 

  .صاحب حکمت باشند

أْم یَْحُسدُوَن النَّاَس َعلَى َما آتَاُهُم اللّهُ ِمن فَْضِلِه فَقَْد آتَْینَا آَل " 

لْ  ً إِْبَراِهیَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوآتَْینَاُهم مُّ  (.01 )نساء :"كاً َعِظیما

برند كه خداوند از روي فضل و آیا آنان بر چیزي حسد مي

؟ رحمت خود ) با برانگیختن محّمد ( به مردم ) عرب ( داده است

ما كه به آل ابراهیم ) كه ابراهیم نیاي شما و ایشان است ( كتاب 

ت ) مانند: سلطن ) آسماني ( و پیغمبري و پادشاهي عظیمي دادیم.

  یوسف در مصر ، و شاهي داود و سلیمان در شام (.

: توده مردم . در اینجا مراد پیغمبر، یا او و  النَّاس وجه استدالل:

شناخت اسرار « : اْلِحْكَمة » مؤمنان ، و یا ملّت عرب است . 

شریعت و رموز اشیاء . فهم اسرار موجود در كتاب آسماني . 

ً » نبّوت .  ً َعِظیما مراد حكومت بر دلها یا سلطنت بر « : ُمْلكا

 ممالك از سوي برخي از پیغمبران ابراهیمي است .

 

 ساالری( اهلیت )شایسته -14

 چناچه الله جل جالله میفرماید: 

إِنَّ اللّهَ یَأُْمُرُكْم أَن تُؤدُّواْ األََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُم بَْیَن  "

ا یَِعُظُكم بِِه إِنَّ اللّهَ َكاَن َسِمیعاً النَّاِس أَن تَحْ  ُكُمواْ بِاْلعَْدِل إِنَّ اللّهَ نِِعمَّ

 (.03 )نساء : "بَِصیراً 

دهد كه امانتها را ) بیگمان خداوند به شما ) مؤمنان ( دستور مي

اعم از آنچه خدا شما را در آن امین شمرده ، و چه چیزهائي كه 

اند مردم آنها را به دست شما سپرده و شما را در آنها امین دانسته

( به صاحبان امانت برسانید ، و هنگامي كه در میان مردم به 

  كه دادگرانه داوري كنید .داوري نشستید این 

) این اندرز خدا است و آن را آویزه گوش خود سازید و بدانید كه 

دهد ) و شما را به انجام ( خداوند شما را به بهترین اندرز پند مي

خواند ( . بیگمان خداوند دائماً شنواي ) سخنان و ( بینا نیكیها مي

ه كسي در امانت داند چباشد ) و مي) ي كردارتان ( بوده و مي

كند یا چه كسي دادگري ميدارد ، و دارد یا نميخیانت روا مي

 ( .كندنمي

امانتها . هر چیز كه حق دیگران « : األَمانَاِت » وجه استدالل:

دادن آن به صاحب آن واجب بدان تعلّق گیرد و نگهداري و پس

ودائع  باشد . دانش امانت است . مال امانت است . تكالیف خدا و

ا » داوري كردید . « : َحَكْمتُْم » مردم امانت است .  « : نِِعمَّ

 (.6:250بهترین چیز . اصل آن : نِْعَم ما است )

کلم راع فرموده است : ) چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم

وکلکم مسؤول عن رعیته فاالمام راع وهومسؤول عن رعیته 

ها والخادم راع فی مال والمرأة راعیة وهی مسؤول عن رعیت

 (.125-:1سیده وهو مسؤل عن رعیته ()

همه شما شبانهستید )سرپرست(وهمه شما مسؤل رعیت 

خودمیباشید، امام شبان است ومسؤل رعیت خودمی باشد 

ه خودشبان است ومسؤل رعیت خودمیباشد، وزن ومرددرخانواد

درخانواده شوهرخود شبان است ومسؤل رعیت خودمیباشد، 

 درمال بادارخود چوپان است ومسؤل رعیت خود میباشد.وخادم 

 

 قبل از انتخاب مدیر برای ایشان تعهد از کارمندان گرفتن-11

مدیران ارشد اداره قبل از انتخاب مدیر جدید و فرستادن آن او ، 

باید با کارکنان صحبت کنند و از آنان تعهد بگیرند که نسبت به 

یر جدید همکاری نمایند تا پایبند باشند و با مد اهداف اداره

حصول به اهداف میّسر گردد، الله جل جالله پیش از ارسال 

 ، از بنی اسرائیل پیمان گرفته است. پیامبران علیهم السالم

لَقَْد أََخْذنَا ِمیثَاَق بَنِي إِْسَرائِیَل َوأَْرَسْلنَا ِإلَْیِهْم ُرُسالً ُكلََّما َجاءُهْم " 

ً یَْقتُلُوَن َرُسوٌل بَِما الَ تَْهوَ  ً َكذَّبُواْ َوفَِریقا  :) مائدة "ى أَْنفُُسُهْم فَِریقا

45.) 

برایمان به الله  اسرائیل پیمان گرفتیمما از ) یهودیان ( بني

) كه احكام تورات را مراعات دارند ، و ( 105: 3ورسولش )

 براي تبلیغ آن به مردمان ( پیغمبراني به سوي ایشان فرستادیم .

شكني كردند و ( هر زمان كه پیغمبري چیزي را آنان پیمان) اّما 

اي ) از آورد كه با هواها و هوسهاي آنان سازگار نبود ، دستهمي

( 245: 6كشتند)كردند و گروهي را ميپیغمبران ( را تكذیب مي

. 

 شایستگی و قابلیت مدیران  علم و یقین به داشتن-11

باید علم و یقین آنها به  مالک انتصاب و گزینش مدیران اسالمی،

شایستگی و قابلیت افراد باشد که این امر با تحقیق و بررسی همه 

ها های شخصیتی و تخصصی فرد و تطبیق آنها با شاخصویژگی

گردد تا اعلم بودن فرد برای و شرایط احراز آن شغل ، میسر می

که نزد الله جل جالله،مالک  آن مسئولیت ، ثابت گردد طوری

  ها است :، علم و شایستگی انتخاب

َوإِذَا َجاءتُْهْم آیَةٌ قَالُواْ لَن نُّْؤِمَن َحتَّى نُْؤتَى ِمثَْل َما أُوتَِي ُرُسُل اللِّه " 

اللّهُ أَْعلَُم َحْیُث یَْجعَُل ِرَسالَتَهُ َسیُِصیُب الَِّذیَن أَْجَرُمواْ َصغَاٌر ِعندَ 
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 (.121 )أنعام : "یَْمُكُرونَ اللِّه َوَعذَاٌب َشِدیدٌ بَِما َكانُواْ 

ورزند در این كه دانش ) این سردمداران به مردمان حسادت مي 

و نبّوت و هدایتي خدا بدیشان عطاء كند . و لذا ( هنگامي كه دلیل 

آید ) و وحي آسماني بدیشان و برهان روشني براي اینان مي

كه  داریم مگر این) حق را ( باور نمي گویند :رسد ( ميمي

همانند آنچه به پیغمبران خدا داده شده است به ما نیز داده شود ) 

داند كه ) چه و همچون ایشان به ما وحي شود ( . خداوند بهتر مي

كسي را براي پیامبري انتخاب و ( رسالت خویش را به چه كسي 

دارد . از سوي خدا هرچه زودتر خواري و رسوائي ) حوالت مي

گیرند ، و گردد كه بزهكاري پیش ميمي در دنیا ( نصیب كساني

ورزند بهره عذاب سختي ) در آخرت ( به سبب نیرنگي كه مي

 (.885: 6) -(138)تفسیرجاللین:ص شودایشان مي

ازجمله اصل که حضرت عمررضی الله عنه مدنظرمی گرفت 

اینکه ایشان فردی را که ازعهدی کار برمی آمد وازخبرگی الزم 

خاب می کرد واین اصلی است که حتی برخوردار بود، انت

: 1ممالک پیشرفته درجهان معاصر از آن پیروی می نماید)

111.) 

 

 لزوم پاک بودن مدیر )رهبر( از جهالت و گمراهی -18

خواهد راهنما و راهبر گروهی باشد و آنها را هدایت کسی که می

کند مدیر، رهبر باید خود از جهالت و گمراهی پاک و مصون 

تواند هادی و راهنمای آنها به صورت نمی ر غیر اینباشد د

 سوی کمال باشد 

ّبِ اْلعَالَِمیَن  ن رَّ قَاَل یَا قَْوِم لَْیَس بِي َضالَلَةٌ َولَِكنِّي َرُسوٌل ّمِ

 .(61 )أعراف :

گفت : اي قوم من ! هیچ گونه گمراهي در من نیست و دچار 

سوي پرودرگار اي از سرگشتگي هم نیستم . ولي من فرستاده

 (.6:843جهانیانم )

 

 سه خصوصیت ضروری برای مدیران -19

 :خصوصیت مهم و اساسی برخوردار باشد 8باید از مدیر

از اهداف و مأموریت اداره خویش به خوبی آگاه باشد و   .1

 . بتواند آنها را به شایستگی ابالغ کند

خیرخواه و دلسوز باشد و در جهت منافع و مصالح   .2

 .ان گام برداردکارکن

از علم و دانش و آگاهی الزم برای انجام مأموریتش به   .8

 .بهترین نحو، برخوردار باشد

 

که الله جل جال له ، حضرت نوح علیه السالم خود را با  طوری

 :کندگی به قومش معرفی میه این سه ویژ

) "اللِّه َما الَ تَْعلَُموَن  أُبَلِّغُُكْم ِرَساالَِت َربِّي َوأَنَصُح لَُكْم َوأَْعلَُم ِمنَ " 

 (.62 أعراف :

كنم و شما را هاي پروردگارم را به شما ابالغ مي من مأموریّت

دانم كه شما یزهائي ميدهم و از جانب خدا چپند و اندرز مي

 .دانیدنمي

 

 انحصار در مدیریت و رهبری بر مبنای حق - 20

مبنای حق را در  تنها گروهی از افراد توان هدایت و رهبری بر

خود دارند لذا نباید از همه افراد انتظار رهمایی، رهبری و 

که الله جل جالله،در میان مدیریت بر مبنای حق را داشت. چنان

بندگان نیز،تنها برخی از افراد توان هدایت دیگران به سوی حق 

و رهبری و مدیریت بر مبنای حق و عدل را دارند و سایرین از 

 اند بهرهاین موهبت بی

ةٌ یَْهدُوَن بِاْلَحّقِ َوبِِه یَْعِدلُونَ "  ْن َخلَْقنَا أُمَّ  (.131 )أعراف: "َوِممَّ

در میان آفریدگانما ، گروهي هستند كه به ) سبب دوست داشِت ( 

كنند ، و ) در حكمها حق ) دیگران را به سوي حق ( دعوت مي

گري و داوریهایشان هم به سبب عشق به حق ( به حق داد

 ( .115: 6كنند)مي

 

 ساالری،مورد تایید و عنایت خداوندشایسته - 21

وقتی خداوند خود را دوستدار افراد صالح و شایسته ، یار و یاور 

آنها دانسته است این شیوه و روش مورد تایید و عنایت اوست لذا 

ترین افراد برای مناصب ترین و شایستهبجاست که از صالح

 نماییم مدیریتی استفاده

اِلِحینَ " َل اْلِكتَاَب َوُهَو یَتََولَّى الصَّ  )أعراف :"إِنَّ َوِلیَِّي اللّهُ الَِّذي نَزَّ

156.) 

بیگمان سرپرست من خدائي است كه این كتاب ) قرآن را بر من  

( نازل كرده است ، و او است كه بندگان شایسته را یاري و 

 ( .121: 6كند)سرپرستي مي

که حضرت عمررضی الله عنه مدنظرمی گرفت،  لازجمله اص-

اینکه خویشاوندان خویش را استخدام نمی کرد هرچند که افرادی 

از آنان مانند پسرش عبدالله وپسر عمویش سعید بن زید دارای 

 (.111: -1شایستگی های الزم بودند، پرهیز می کرد)

 

 خوش نامی و سابقه نیک ، قبل از مدیریت لزوم -22

سابقه بودن، مشهور باشد به نامی و خوشد به خوشمدیر بای

نامی و ای که حتی منکران و مغرضان نیز از او به خوشگونه

سابقه نیک یاد کنند .چنان که قوم هود حتی منکران حضرت 

قَالُواْ یَا " :کردندصالح علیه السالم نیز از او به نیکی یاد می

َل َهذَا أَتَْنَهانَا أَن نَّْعبُدَ َما یَْعبُدُ آبَاُؤنَا َصاِلُح قَْد ُكنَت فِینَا َمْرُجّواً قَبْ 

ا تَْدُعونَا إِلَْیِه ُمِریٍب  مَّ  (.62 هود:)"َوإِنَّنَا لَِفي َشّكٍ ّمِ

که ریس ما گفتند : اي صالح ! پیش از این مایه امید ما بودي 

. آیا ما را از پرستش چیزهائي كه (251باشید)تفسیرجاللین:ص

) و از عبادت بتاني باز  ؟ كنيپرستیدند نهي ميپدرانمان مي

داري كه نیاكان و همچنین خودمان به عبادت آنها عادت كرده مي

كني ؟ ! ( ما راجع بدانچه ما را بدان دعوت مي ایمو الفت گرفته

شود كه خدا را ) مگر مي ایم !به شّك و تردید عجیبي گرفتار آمده

نجیگري بتان و شفیعان به خدا به یگانگي پرستید و بدون میا

 .( 061: 6؟ ! این غیرممكن است) تقّرب جست

 

در انتخاب اشخاص برای  کشورباالترین مقام  مصاحبه–23

 های مهم و حساسپست

های بسیار مهم ،گاه الزم است شخص برای اعطای مسئولیت

با فردی که می خواهد  اول کشور خود به طور مستقیم حضوری

که عزیز مصر خود شخصا با مصاحبه نماید چنانمنصوب شود، 

  یوسف برای اعطای مسئولیت به او صحبت نمود:

ا َكلََّمهُ قَاَل إِنََّك اْلیَْوَم  " َوقَاَل اْلَمِلُك ائْتُونِي بِِه أَْستَْخِلْصهُ ِلنَْفِسي فَلَمَّ

 (.01 :) یوسف "لَدَْینَا ِمِكیٌن أَِمیٌن 

شاه گفت : او  پیش شاه مسلّم گردیدهنگامي كه پاكي یوسف در 

را به نزد من بیاورید تا وي را ) از افراد مقّرب و ( خاّص خود 

كنم . وقتي كه ) یوسف را آوردند و شاه ( با او صحبت نمود ) 

بر محبّتش افزود و بدو ( گفت : از امروز تو در پیش ما 

  بزرگوار و مورد اطمینان و اعتمادي .

او را از مقّربان و خاّصان كنم « : ْستَْخِلْصهُ اَ » وجه استدالل:

با یوسف سخن گفت . با « : َكلََّمهُ »  (811)تفسیرجاللین :ص.

» تواند شاه یا یوسف باشد . شاه سخن گفت . فاعل ) َكلََّم ( مي
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داراي مكانت و « :  َمِكینٌ » نزد ما . در پیش ما . « : لَدَْینَا 

 (.651ور:)ن )منزلت . محترم و ارجمند

 

 لزوم مصاحبه حضوری قبل از انتخاب مدیران - 51

قبل از انتصاب مدیران ، مصاحبه حضوری برای گزینش آنان 

 ضرورت دارد

ا َكلََّمهُ قَاَل إِنََّك اْلیَْوَم لَدَْینَا ِمِكیٌن أَِمیٌن   (.01 :) یوسف فَلَمَّ

وز با او صحبت نمود ) بر محبّتش افزود و بدو ( گفت : از امر

 .(811: 3)تو در پیش ما بزرگوار و مورد اطمینان و اعتمادي

 

 قدرت و امانتداری -51

برای پذیرش  قدرت )توانایی داشتن( و امانتداری دو شرط الزم

مسئولیت و الزم و ملزوم یکدیگرند زیرا بدون قدرت ، اعمال 

مقدور  مدیریت ممکن نیست و بدون امانتداری ، حفظ مدیریت

قدرتمند و  را ادشاه مصر ، یوسف علیه السالملذا پ نیست .

 امانتدار نامید : 

 (.01 :) یوسف إِنََّك اْلیَْوَم لَدَْینَا ِمِكیٌن أَِمیٌن 

گفت : از امروز تو در پیش ما بزرگوار و مورد اطمینان و 

 اعتمادي.

و عن أبی ذر رضی الله عنه قال: قلت یا رسول الله ! أال »

لی منکبی ثم قال: یا أبا ذر ! إنک تستعملنی؟ فضرب بیده ع

ضعیف، و إنها أمانة، و إنها یوم القیامة خزی و ندامة، إال من 

 (.10: 1« )أخذها بحقها، و أدی الذی علیه فیها 

از ابوذر رضی الله عنه روایت است که گفت: به رسول الله 

صلی الله علیه و سلم گفتم که آیا مرا به این وظیفه نم گمارید ؟ با 

ت خود به شانه ام زد و گفت: ای ابوذر تو ناتوان هستی و این دس

وظیفه امانت است و این وظیفه در روز قیامت باعث ندامت 

است، مگر کسیکه آنرا به حقش بگیرد و آنچه را که باالیش الزم 

 (.180: 5)است ادا کند

این حدیث بهترین رهنمود به امت است که کار خود را به انسان 

. زیرا در صورتیکه رسول کریم صلی الله علیه ضعیف نسپارد

و سلم کار را به ابوذر رضی الله عنه بخاطر ضعفش نسپرد، 

 کار امامت امت بطریق اولی به انسان ضعیف سپرده نمیشود.

در حالیکه به همه معلوم است که ابوذر از جملهء سابقین اولین 

ل است، در اسالم بوده در امانت و تقوی و دیانتش نمونه و مثا

لکن بخاطر ضعفش رسول کریم صلی الله علیه و سلم او را 

 مقرر نکرد.

در صورتیکه از خود شخص پرسان می شود که مالش را درچه 

خرچ کرده و عمرش را درچه سپری نموده است و...؟ و این 

مسئولیت، انسان از شخص خودش است، در صورتیکه از 

می شود، در  سرپرست فامیل از چگونگی سرپرستی اش پرسان

صورتیکه از زن در رابطه به کار های مربوط به او درخانه باز 

از خادم و مزدور در مورد  پرس بعمل می آید و در صورتیکه

وظیفهء سپرده شده به او پرسان می شود، شما خود فکر کرده 

می توانید که باز پرس به ارتباط ملت و کارهای دینی و دنیوی 

ن گردیده است چطور، به چه مسئول امور شا از شخص که

 (.188: 5)پیمانه و به چه ترتیب خواهد بود؟!

با اعمال ظلم، جبر و  زمامداران و حکام اگر در این دنیا بتوانند

استبداد خود را غیر مسئول قلمداد نمایند، در روز آخرت چه 

کسی آنها را از چنگ محاکمه و محاسبه حقیقی نجات خواهد 

 داد؟!

یگر قابل تذکر اینست که؛ کسیکه احساس در اینجا مطلب د

مسئولیت دارد و به مسئولیت پیش خداوند ایمان داشته باشد، این 

ایمان در قلب او قوت داشته باشد و در پهلوی آن گرانی بار 

امامت امت و بزرگی این عهده و مسئولیت را ببیند، تا در خود 

ه قبول این توان این کار را از لحاظ علمی، جسمی و نفسی نبیند ب

 (.66: 0مسئولیت آماده نمی گرد)

  

 در انتخاب ، وضع فعلی افراد است مالک - 26

مالک و معیار در گزینش افراد برای اعطای مسئولیت به آنان ، 

فعلی )حال( افراد است. گذشته و آینده افراد نباید معیار  وضعیت

ْوَم لَدَْینَا إِنََّك اْلیَ "گفت :  : گزینش آنان در زمان حال قرار گیرد

از امروز تو در پیش ما بزرگوار و  (.01 :) یوسف "ِمِكیٌن أَِمیٌن 

 مورد اطمینان و اعتمادي

 

 عیب نیست درخواست مدیریت -27

تخصص و علمش ( در  (جودش  اگر کسی احساس کند که و

، درخواست گشای مشکالت جامعه اداره است جایی مفید و راه

برای رفع آن مشکالت ،نه تنها عیب مافوقش  مسئولیت از مدیر

که ، بلکه تکلیف و ضرورت است ) چنان و کسر شأن نیست ،

حضرت یوسف علیه السالم وقتی مدیریت خود را برای نجات 

 "خواست مدیریت نمود : مردم از قحطی الزم دید، خودش در

 (.00سف:)یو "قَاَل اْجعَْلنِی َعلَى َخَزآئِِن األَْرِض إِنِّی َحِفیٌظ َعِلیمٌ 

یوسف علیه السالم گفت: مرا سرپرست گنجینه های سرزمین 

 )مصر( قرار ده که امانت دار و آگاهم.

مکارم شیرازی در تفسیرنمونه مینوسد،که حضرت یوسف علیه 

السالم میدانست که ریشه مشکالت در جامعه مصراز جهت 

مسائل اقتصادی است، چه بهتر که نبض اقتصاد کشور مصر را 

گیرد وبه همکاری مستضعفان بشتابد وبه وضع بی در دست 

 سروسامان آن کشورسا مان بخشد.

 

 حکومتی اوصاف شایسته )مدیران( -28

، حفاظت از جان و مال مردم و تخصص از قدرت ، امانتداری

است  سالمیا اوصاف الزم و ضروری برای کارمندان در نظام

که رد) چنانکه باید در انتصاب مدیران حتما مد نظر قرار گی

حضرت یوسف واجد تمام این صفات بود : لَدَْینَا ِمِكیٌن أَِمیٌن 

 ........ إِنِّی َحِفیٌظ َعِلیٌم(

 

 پذیرش مسئولیت )مدیریت(، ملیت شرط نیست در - 29

در مدیریت اسالمی آنچه مهم است، لیاقت و شایستگی است نه 

السالم که حضرت یوسف علیه . چنانای و ملیتتابعیت منطقه

مصری نبود ولی در حکومت مصر مسئولیت گرفت و مردم 

 (آنجا را از قحطی نجات داد

اِهِدیَن " َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس دََراِهَم َمْعدُودَةٍ َوَكانُواْ فِیِه ِمَن الزَّ

 (.25 )یوسف:"

و او را به پول ناچیزي ، تنها به چند درهم فروختند ، و ) نسبت 

گیري نكردند ، چرا كه از ترس خانواده یوسف ( بدو چندان سخت

 از ) نگهداري ( او پرهیز داشتند.

ناقص . مراد بهاي « : بَْخٍس » او را فروختند . « : َشَرْوهُ » 

درهمها . بدل از « : دََراِهَم » كمتر از بهاي افراد مثل او است . 

ا» اندك . كم . « : َمْعدُودَة » ) ثََمٍن ( است .  افراد « : ِهِدیَن الزَّ

مباالت . مراد این است كه هرچه زودتر عالقه و بيبي

خواستند شر او را از سر خود كم كنند . به دو جهت : یكي مي

ترسیدند این كه او را ُمفت به دست آورده بودند . دیگر این كه مي

 اش سر برسند .خانواده

ْصَر اِلْمرَ " أَتِِه أَْكِرِمي َمثَْواهُ َعَسى أَن یَنفَعَنَا َوقَاَل الَِّذي اْشتََراهُ ِمن ّمِ
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أَْو نَتَِّخذَهُ َولَداً َوَكذَِلَك َمكَّنِّا ِلیُوُسَف فِي األَْرِض َوِلنُعَلَِّمهُ ِمن تَأِْویِل 

 "األََحاِدیِث َواللّهُ َغاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ یَْعلَُمونَ 

 (.21)یوسف 

او را در مصر خریداري كرد ، به همسر خود گفت : او  كسي كه

را گرامي دار ) و كاري كن كه مكان مناسبي براي او تهیّه كني 

تا احساس كند یكي از افراد خانواده ما است ( . شاید براي ما 

سودمند افتد ، یا اصالً او را به فرزندي بپذیریم . بدین منوال ما 

رار بخشیدیم و ( مكانت و یوسف را در سرزمین ) مصر استق

منزلت دادیم ، تا ) در آنجا ( تعبیر برخي از خوابها را بدو 

بیاموزیم . خدا بر كار خود چیره و مسلّط است ، ولي بیشتر 

 (. 052: 6دانند)مردم ) خفایاي حكمت و لطف تدبیرش را ( نمي

 

 های سخت، الزمه مدیریت در اسالمسربلندی در آزمون –85

سالم کسی الیق زمامداری و حکومت است که در در منطق ا

ها و ها ، زندانها ،تحقیرها، شهوتبرابر حوادث سخت، حسادت

ها سربلند تبلیغات سوء دشمنان آزمون شده و از این آزمون

 بیرون آید 

لَْینَا قَالُواْ أَإِنََّك أَلَنَت یُوُسُف قَاَل أَنَاْ یُوُسُف َوَهذَا أَِخي قَْد َمنَّ اللّهُ عَ  "

 ) یوسف: "إِنَّهُ َمن یَتَِّق َویِْصبِْر فَإِنَّ اللّهَ الَ یُِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسنِینَ 

55 .) 

؟ گفت : من یوسفم و این برادر  گفتند : آیا تو واقعاً یوسف هستي

من است . به راستي یزدان بر ما منّت گذارده است ) زیرا كه ما 

بهم رسانیده و سالمت و قدرت و  را از بالها رهانیده و دوباره

گمان هركس ) خدا را پیش چشم دارد عّزت بخشیده است ( . بي

و از او بترسد و ( تقوا پیشه كند و ) در برابر گرفتاریها و 

مصیبتها ( شكیبائي و استقامت ورزد ) خداوند پاداش او را 

 6گرداند)خواهد داد ( چرا كه خدا اجر نیكوكاران را ضائع نمي

:616.) 

 

 ساالری تر از سابقه شایستهلیاقت مهم - 31

، لیاقت و شایستگی از های انتصاب از منظر قرآندر معیار

که الله جل  . چنانتر استتر و با ارزشسابقه مهم

فرشتگان قدیمی و با سابقه باید به آدم تازه به خلقت رسیده  جالله

 اما الیق ، سجده کنند: 

َمالَئَِكِة اْسُجدُواْ آلدََم فََسَجدُواْ إِالَّ إِْبِلیَس أَبَى َواْستَْكبََر َوإِْذ قُْلنَا ِللْ "

 (.81) بقرة : "َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرینَ 

و هنگامي ) را یادآوري كن ( كه به فرشتگان گفتیم : براي آدم 

داشت و خضوع، نه عبادت و پرستش ( ببرید . سجده ) بزرگ

س كه سر باز زد و تكبّر ورزید ، و ) همگي سجده بردند جز ابلی

 به خاطر نافرماني و تكبّر ( از زمره كافران شد .

 

 صورت گیرد گذاری روی جوانان در انتصابسرمایه - 32

، بیش از همه باید تشکیل حکومت اسالمی بر مبنای حقدر 

گذاری نمود زیرا هم از شجاعت و جسارت روی جوانان سرمایه

و هم قدرت و توان الزم برای اجرای امور را الزم برخوردارند 

 که الله جل جال له میفرماید:چناندارند )

نَْحُن نَقُصُّ َعلَْیَك نَبَأَُهم بِاْلَحّقِ إِنَُّهْم فِتْیَةٌ آَمنُوا بَِربِِّهْم َوِزْدنَاُهْم " 

 (.18 )كهف : "ُهدًى

راي تو ما داستان آنان را به گونه راستین ) بدون كم و كاست ( ب

كنیم . ایشان جواناني بودند كه به پروردگارشان ایمان بازگو مي

   داشتند ، و ما بر ) یقین و ( هدایتشان افزوده بودیم .

 (65 )أنبیاء:"قَالُوا َسِمْعنَا فَتًى یَْذُكُرُهْم یُقَاُل لَهُ إِْبَراِهیُم " 

گفت كه ) برخي ( گفتند : جواني از ) مخالفت با ( بتها سخن مي

 گویند.و ابراهیم ميبد

 

 ارتقا بر مبنای عملکرد خود افراد33-

در مدیریت الهی و اسالمی، ارتقای افرادبر مبنای عملکرد خود 

آنان است و خواست )اراده( الهی بر مبنای تالش و همت خود 

خواست مقام بلعم با که اگر، خدا میگردد چنانافراد محقق می

اما به خاطر دنیا دوستی و پیروی او از  دادترفیع میعورا را 

هوای نفس )عملکرد نادرستش( اسیر دنیا گردید و پست و خوار 

َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعنَاهُ بَِها َولَِكنَّهُ أَْخلَدَ ِإلَى األَْرِض َواتَّبََع َهَواهُ "شد : 

تُْرْكهُ یَْلَهث ذَِّلَك َمثَُل فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعلَْیِه یَْلَهْث أَْو تَ 

)  "اْلقَْوِم الَِّذیَن َكذَّبُواْ بِآیَاتِنَا فَاْقُصِص اْلقََصَص لَعَلَُّهْم یَتَفَكَُّرونَ 

 (.146 أعراف :

بردیم و ) خواستیم مقام او را با این آیات باال مياّما ما اگر مي

سنّت ما  نمودیم . اّما اجبار برخالفرا مایه سعادتش مي دانشش

است و لذا او را به حال خود رها ساختیم ( لیكن او به زمین 

آویخت ) و به پستي گرائید و به سوي آسمان هدایت باال نرفت ( 

و از هوي و هوس خویش پیروي كرد . َمثل او بسان َمثل سگ 

آورد و اگر است كه اگر بر او بتازي ، زبان از دهان بیرون مي

آورد . گذاري ، زبان از دهان بیرون ميهم آن را به حال خود وا

) چنین  دارند .این داستان گروهي است كه آیات ما را تكذیب مي

ً در پي  افرادي بر اثر آرزوپرستي و دنیاپرستي ، دائما

اندوزي روان و ناالنند و از ترس زوال نعمت و هراس از مال

آرامند ( . پس داستان را بازگو كن بلكه مرگ بیقرار و بي

 ( .114: 6بیندیشند ) و از كفر و ضالل برگردند )

تفسیر جاللین متذکر می شود که مقصد بلعم بن باعوراء 

ازعلمای بنی اسرائیل است که از وی خواسته شد تا برعلیه 

موسی علیه السالم دعا نماید، وی دعا نمود درمقابل مقدار 

ازهدیه ی، لذا حالتش دگرگون شده وزبانش برآمد وازجمله 

 (.221::3گمراهان گردید)

 

 مدیریت بر مبنای حق و عدالت -34

در مدیریت اسالمی، هدایت )مدیریت ،حکومت و قضاوت( باید 

بر مبنای حق و عدالت باشد در غیر این صورت از درجه 

باشد به همین علت همگان شایستگی و توانایی اعتبار ساقط می

بنای حق و عدل انتصاب و اشتغال به امر هدایت و مدیریت بر م

توانند که می را ندارند و فقط گروه اندکی از مخلوقات )بندگان(

به حق و عدالت رفتار و حکم نمایند،شایستگی هدایت و مدیریت 

  :را دارند

ةٌ یَْهدُوَن بِاْلَحقَّوبِِه یَْعِدلُونَ " ْن َخلَْقنَا أُمَّ  .(131 ) أعراف: "َوِممَّ

ستند كه به ) سبب دوست داشِت در میان آفریدگانمان ، گروهي ه

كنند، و ) در حكمها ( حق ) دیگران را به سوي حق ( دعوت مي

به حق ( به حق دادگري  و داوریهایشان هم به سبب عشق

 .كنندمي

 

 ستمگران الیق مدیریت و رهبری نیستند -35

در مدیریت اسالمی، هرگونه تکیه ، تمایل و اعتماد به ستمگران 

آنان محسوب می شود و مستوجب عذاب الهی  ، شراکت در ظلم

ستمگران الیق مدیریت و رهبری در نظام اسالمی است ؛ لذا 

یَّتِی قَاَل الَ یَنَاُل قال ومن "نیستند و پیروی از آنان جایز نیست  ذُّرِ

 (.121:)البقره" َعْهِدی الظَّاِلِمینَ 

ار رسد بلكه تنها فرزندان نیكوكولي پیمان من به ستمكاران نمي

  (14: 6گیرد.)تو را در بر مي
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توانایی جسمی و امانتداری دو شرط ضروری برای انجام  - 36

 مشاغل خدماتی

صنایع  –کارگری )کشاورزی  برای انتصاب در امور خدماتی و

، قرآن و ....( که نیاز به کار بدنی و فعالیت جسمی دارد

اصلی را به عنوان دو شرط « امانتداری»و « توانایی جسمی»

السالم که وقتی حضرت موسی علیهکند . چنانمعرفی می

خواهد به عنوان شبان به حضرت شعیب )علیه السالم( خدمت می

نماید یعنی كسی معرفی می «اَْلقَوُی ااْلَمینُ »كنددختر شعیب او را 

  كه هم توانایی و قدرت دارد و هم امانتدار است

تَأِْجْرهُ إِنَّ َخْیَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ قَالَْت إِْحدَاُهَما یَا أَبَِت اسْ "

 (.26 )قصص :" اأْلَِمیُن 

یكي از آن دو ) دختر ( گفت : اي پدر من ! او را استخدام كن . 

چرا كه بهترین كسي را كه باید استخدام كني شخصي است كه 

 نیرومند و درستكار باشد .

او را اجیر كن . او را به « : ِجْرهُ إِْستَأْ !» اي پدر من « یَآ أَبَِت » 

اي.ذكر اي.به كار گماردهاجیر كرده« إِْستَأَْجْرَت .» كار گمار 

 ( .1180: 6فعل به صورت ماضي و اراد)

 

 لزوم بصیرت و آگاهی مدیر اسالمی - 37

باشد. مدیر ترین ملزومات مدیریت می، یکی از مهمبصیرت

رف نگری کامل برخوردار مسلمان باید هم خود از بصیرت و ژ

باشد و هم پیروانش را با بصیرت به سوی اهداف تعیین شده 

طوریکه الله جل جالله :. وسعت دید و آگاهی مدیر هدایت نماید

قُْل َهِذِه َسبِیِلي أَْدُعو إِلَى اللِّه َعلَى بَِصیَرةٍ أَنَاْ َوَمِن میفرماید:"

 (.153 )یوسف :"ِمَن اْلُمْشِرِكیَن  اتَّبَعَنِي َوُسْبَحاَن اللِّه َوَما أَنَاْ 

بگو : این راه من است كه من ) مردمان را ( با آگاهي و بینش به 

باشند ( ، و خدا خوانم و پیروان من هم ) چنین ميسوي خدا مي

دانم ، و من از را منّزه ) از انباز و نقص و دیگر ناشایست ( مي

شریك خدا باشم ) و كسي و چیزي را زمره مشركان نمي

 ( .628: 6انگارم )نمي

 

 و منحرفان قانون شکنانتوانایی برخورد قاطعانه با  - 38

شکنی و مدیر)رهبر( نباید در برابر انحرافات بزرگ و قانون

مردم( بی -پیروان-مجموعه)کارکنانهنجارشکنی افراد زیر

تفاوت باشد بلکه باید با شدت و حدت با منحرفان و هنجارشکنان 

ا نزدیک( برخورد کند و آنها را بازخواست و توبیخ نماید )دور ی

کس اجازه تا درس عبرتی برای سایرین باشد و دیگر هیچ

 (.128: 15)شکنی و نا بهنجاری را به خود ندهد.قانون

(با منحرفان قومش با لیه السالم ع که ،حضرت موسیچنان 

 شدت و قاطعیت برخورد کرد و حتی برادرش هارون را که به

 :جانشینی خود برگزیده بود،شدیبازخواست نمود

ً قَاَل بِئَْسَما َخلَْفتُُمونِي "  ا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفا َولَمَّ

هُ  ِمن بَْعِدَي أََعِجْلتُْم أَْمَر َربُِّكْم َوأَْلقَى األْلَواَح َوأََخذَ بَِرأِْس أَِخیِه یَُجرُّ

مَّ إِنَّ اْلقَْوَم اْستَْضعَفُونِي َوَكادُواْ یَْقتُلُونَنِي فاَلَ تُْشِمْت إِلَْیِه قَاَل اْبَن أُ 

 (.105 )أعراف : "بَِي األْعدَاء َوالَ تَْجعَْلنِي َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِمینَ 

هنگامي كه موسي ) از مناجات ( به پیش قوم خود خشمگین و 

جات ( چه بد اندوهناك بازگشت ، گفت : پس از ) رفتن من به منا

جانشینيِ مرا انجام دادید . آیا بر فرمان پرودگارتان ) مبني بر 

انتظار رجوع من از میعادگاه طور و مراعات پیمان خود با من 

( شتاب ورزیدید ؟ موسي الواح را بینداخت و ) موي ( سر 

برادرش ) هارون ( را گرفت و آن را به سوي خود كشید ) چرا 

د . هارون ( گفت : اي پسر مادرم ! این دیكه او را مقّصر مي

مردمان مرا درمانده و ناتوان كردند و نزدیك بود مرا بكشند ، 

پیشه مدان پس دشمنان را به من شاد مكن و مرا از زمره قوم ستم

(6 :154.) 

 

 )رهبر( ، یار و غمخوار کارکنان)مردم( مدیر – 39

، یار و غمخوار هامدیر باید در عین قاطعیت در برابر ناهنجاری

های آنان شریک کارکنان)مردم(باشد و خود را در غم و شادی

ای که درد و رنج زیردستان را درد و رنج خود گونه بداند ؛ به

 ها با آنان همدل و همراه باشد.بداند و در سختی ها و گرفتاری

ْن أَنفُِسُكْم َعِزیٌز َعلَْیِه َما َعنِ "  تُّْم َحِریٌص َعلَْیُكم لَقَْد َجاءُكْم َرُسوٌل ّمِ

ِحیمٌ   (123) توبة :  "بِاْلُمْؤِمنِیَن َرُؤوٌف رَّ

بیگمان پیغمبري ) محّمد نام ( ، از خود شما ) انسانها ( به 

سویتان آمده است . هرگونه درد و رنج و بال و مصیبتي كه به 

ورزد آید . به شما عشق ميشما برسد ، بر او سخت و گران مي

هدایت شما دارد ، و نسبت به مؤمنان داراي محبّت و اصرار به 

 (.058: 6 و لطف فراوان و بسیار مهربان است)

 

پست و مقام ، وسیله آزمایش است نه مالک برتری و - 40

 مباهات

ها از جانب خداوند ها و برتریدر مدیریت اسالمی ، تمام بزرگی

است ه)منطبق با حکمت الهی( و در مسیر رشد و تربیت انسان

آزماید تا دادن برخی بر برخی دیگر آنها را می برتری لذا با

. لذا نباید تفاوت شدگان را پاداش و مردودین را عقاب نمایدقبول

ها و داشتن پست و مقام را مالک برتری و برتری در داده

دانست بلکه باید آنها را وسیله آزمایش الهی دانست و در سربلند 

کار ون بزرگ تمام سعی خویش را بهبیرون آمدن از این آزم

 بست و از خداوند نیز مدد خواست 

َوُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخالَئَِف األَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض "

یَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم إِنَّ َربََّك َسِریُع اْلِعقَاِب َوإِنَّهُ لَغَفُوٌر  دََرَجاٍت لِّ

ِحیمٌ   (.160 م :) أنعا "رَّ

خدا است كه شما را جانشینان ) دیگران براي آباداني جهان در 

كره ( زمین گردانید ، و ) در استعدادهاي ذاتي و مواهب آسماني 

و اموال كسبي ( برخي را بر برخي ، درجاتي باالتر برد ) و در 

كمال مادي و معنوي به نسبت استفاده شخص از اسباب و سنن 

پهنه جهان ، كساني را بیشتر از كساني یزدان و گسترده در 

ترقّي و تعالي داد ( تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید 

) و در عمل مشّخص شود چه كسي به شرائع آسماني مؤمن یا 

كافر و در نعمتهاي خدادادي سپاسگزار و یا ناسپاس است ( . 

ست و او بیگمان پروردگارت زود رساننده عقاب ) به مخالفان ( ا

داراي مغفرت بیكران و رحمت فراوان ) در حق 

شوندگان از گناهان و برگردندگان به آستان یزدان ( پشیمان

 ( .806: 6است)

جمع خلیفه ، جانشینان . مراد جانشینان خدا در « : َخآلئَِف » 

اجراي احكام و تنفیذ اراده او در امر آباداني و اداره كره زمین 

د این است كه هر گروهي جانشین گروه دیگري ؛ و یا مرا است

گردد و امانتداري او در مواهب مادي و معنوي در این زمین مي

(  804: 6گیرد)و اجرا قوانین دین الهي مورد آزمایش قرار مي

امید است با تأسی به نکات قرآنی مذکور که از جانب یگانه مدیر 

در انتخاب رهبران و مدبر عالم هستی )خداوند( بیان شد، بتوانیم 

و مدیران اصلح برای اداره نظام اسالمیمان، موفق و پیروز 

 باشیم
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 م:یباتحلیل وتجزیه مواد جمع آوری شده به نتایج ذیل نایل گردید

را در موارد گوناگون و با  مدیریتقرآن کریم ضرورت  .1

دارد تا جامعه بشری شکل ها و شیوه های خاصی بیان می

 اصل اساسی متوجه سازد.  را به این

مطالعه در داستان های قرآنی که حامل سرگذشت پیامبران  .2

بزرگ و مردان برجسته تاریخ می باشد، موضوع تخصص 

 کند.را بهتر روشن می

نکته های  هاز داستان های پر شور قرآنی که در بردارند .8

های گوناگون می فراوان و آموزش های بسیاری در زمینه

حضرت ابراهیم علیه السالم است. در این باشد، داستان 

داستان موضوع امامت و رهبری ابراهیم علیهم السالم 

 جایگاه ویژه ای دارد.

ه   إِْبَراِهیمَ  اْبَتلَى َوإِذِ »  ه نَّ  ِبکَلَِمات   َربُّ  َجاِعل کَ  إِنِّی َقالَ  َفأََتمَّ
یَِّتی َوِمن َقالَ  إَِماًما لِلنَّاسِ  رِّ  َعْهِدی َیَنال   لَ  َقالَ  ذ 

الِِمینَ   (121: البقره")الظَّ
 آزمایش ها فرمان انواع به را ابراهیم خداوند، که آنگاه و»

 خداوند جانب از آمد، بیرون آزمایش از سرفرازی با و کرد
. برگزیدم مردم مدیریت و امامت به را تو من: شد گفته او به

 رسید؟ خواهد من فرزندان به پیشوایی این آیا: گفت ابراهیم
 مدیریت و امامت وگرنه باشند، صالحیت دارای اگر: فرمود

 .«رسد نمی ستمگران به من

در یک ماموریت  ن روز که حضرت موسی علیه السالمآ .1

خدایی عازم کوه طور بود و برای مدت چهل روز از قوم 

گرفت، برادرش هارون را به عنوان بنی اسرائیل فاصله می

کرد و مدیریت و جانشین خود در میان آن مردم معرفی 

رهبری امت خود را به او سپرد تا تداخل در مسئولیت ها 

 ایجاد نشود و شیرازه جامعه از یکدیگر نپاشد.

 «َقوِمی فِی اخل فِنی َهارونَ  ألَِخیهِ  م وَسی َقالَ  وَ » 
 من قوم میان در تو: گفت هارون برادرش به موسی» 

 «.باش جانشین
پایه ارج می نهد که به  داوند مدیریت بر جهان را تا بدانخ .0

 کند:مدیران مدبر سوگند یاد می

َدبِّراتِ »  (.0:نازعات)«أَمراً  َفالم 
 «.کارها کنندگان تدبیر به سوگند پس»

 یاد سوگند کارها کننده اداره فرشتگان به آیه این در خداوند
 .است مدبر خود خداوند کند،می

 به عنوان یک عامل مهم درپروسۀ کار واجرای دیرانم .6

امور نقش خیلی مهمی را بازی می کند که بدون متخصص 

 کار مفهوم اصلی خودرا ازدست می دهد.

مهمترین عامل ایجاد کننده شرایط مطلوب کاری  مدیران .4

است که زمینه وشرایط مدیران واجرای امور است این 

را به معنای  مدیریتاگر کاری رابرای اداره فراهم می کند.

یخ جهان متوجه شویم خواهیم دید عام درنظربگیریم و بتار

 مدیرانکه رهنمایی وهدایت بشردرهرزمانی بوسیلۀ 

 وآموزگاران صورت گرفته است. 

اشخاص بزرگ ونامور دنیا که درافکار مردمان سرزمین  .3

خود تغییری یاتحولی ایجاد کرده وموجب ترقی وتعالی 

بوده اند ویا اینکه برای رسیدن  مدیربشرگردیده اند، یا خود 

 کمک واستعانت گرفته اند.  مامورانبه مقاصد عالی از

امروز تمام ملل دنیای متمدن معتقد اند که پیشرفت هر  .5

کشور مربوط ومنوط به متخصصان الیق، متعهد ومسلکی 

 است. 

 به وابسته آینده ترقی به وامید وادبی وآثارعلمی تمدن حفظ- .15
 ینم را صحیح وتربیت وتعلیم است صحیح وتربیت تعلیم
 سبب همین واز آورد بدست ومسلکی لیق مدیران بدون توان
 عمیق توجه باره دراین ومتمدن مترقی کشورهای که است
 لیق متخصصین ممکنۀ هروسیله به تا میکوشند نموده

 آفراد گردیده مستفید آنها ازفیض تابتوانند نمایند تربیه مسلکی
 نجات وازبدبختی سوق ترقی سوی به را کشور وجوانان

 یوسف مانند ازاشخاص میتوان مورد دراین چنانچه. دهند
 نوح السالم علیهم داود السالم علیهم ابراهیم السالم علیهم
 روسو، پستالوزی، افالطون، سقراط، و طالوط السالم علیهم
 هریک که برد نام وغیره دیوی جان انشتاین، سینا، ابن

 ورزیده متخصصان همچون خاص وروش باراه ازآنها
 اند کرده خدمتی بشر وترقی تعالی اهدرر

  

باال باشد نقش  مدیراناید گفت که به هراندازه که سویه تحصیلی ب

 مؤثری دراجرای امور وموفقیت بشتر دارد. 
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