
قرآن و اسالم در الگـوهاي مديريـت

*دكتر غالم حسين حيدري

چكيده

مليأ به گونه اي كه با اندك ت،     مديريت در علوم انساني رابطة بسيار نزديكي با فرهنگ دارد

 فرهنگ هاي گوناگون براي ،به همين دليل. ن مشاهده كردتوان نقش فرهنگ را در جاي جاي آمي

... مديريت ژاپني، مديريت امريكايي، مديريت كره اي و. تي را اقتضا مي كنند مديريت هاي متفاو،خود

 برخي ،از سوي ديگر. هايي از اين قبيل مي باشند كه متناسب با فرهنگ خود شكل گرفته استنمونه

پيشوايان ديني ما در عصر خود مدتي زمام دار جامعه اسالمي بوده و مديريت كالن جامعة آن روز را 

 داشته اند؛ آن معصومان به طور حتم داراي اصول و شيوه هاي خاصي در چگونگي اداره به عهده

 با مراجعه به منابع ديني ،عالوه بر اين. جامعه بوده اند كه مي تواند الگوي مديران مسلمان قرار بگيرند

مي توان به گزاره هايي دست يافت كه حاوي يك سري دستور العمل ها و توصيف هاي مديريتي 

اين دستور العمل ها بايدها و نبايدهاي مديريتي هستند كه مديران مسلمان با فراگيري و پايبندي . است

.عملي به آنها وظيفة ديني خويش را اداء مي كنند 

 پاسخ گوي نيازهاي مديريتي ممالك      پس علم مديريت به دليل آميختگي با فرهنگ غربي كامالً

ها ضرورت دارد تا با پژوهش بر روي شيوه هايي از گ اين كشورناسالمي نيست و با توجه به فره

.مديريت كه سنخيت با اين فرهنگ دارد، نياز هاي مورد نظر را بر طرف سازد

كند در برابر فرمان هاي الهي مطيع باشيم، پس با توجه به وظيفه مسلماني اقتضاء مي     از طرفي 

ن معصوم جامعه اسالمي صادر شده، ضرورت دارد تا با العمل هاي مديريتي كه از سوي مديرادستور

عمل به آن دستور ها و الگو قرار دادن معصومان، مديريتي را بكار گيريم كه مورد رضايت و خشنودي 

نگارنده در اين مقاله تالش كرده است مجالي جهت آشنايي بيشتر با الگوهاي .پروردگار باشد

.مديريت در قرآن و اسالم فراهم آورد

) ص(الگوهاي مديريت، قرآن، سيره رسول اكرم: كليد واژه ها

مقدمه 

، و همه را از هر زبان و نژاد در يك يد الهي در جامعة انسانيت افتادهاز يك سو ساية توح

اصوالً جامعة انسانيت جدا از مجموعة عالم هستي نيست؛ بلكه جزئي . مجموعه قرار داده است

عضو هيات علمي و رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن*
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،  در جهان بيني اسالمي،ز سويي ديگرا. ز اين پيكر عظيم استاز آن عالم بزرگ، و عضوي ا

انسان دنياي كوچكي است كه تمام عالم بزرگ را در خود خالصه كرده و جاي داده است؛ 

:آمده است) ع(چنان كه در بيان پيشواي بزرگ ما علي

»!اتزعم انك جرم صغير و فيك انطوي العالم االكبر؟«

؟»ي هستي، در حالي كه عالم بزرگ در تو خالصه شده استتو گمان مي كني موجود كوچك«

ريت جسم و جان يك  تمام اصولي كه در مديريت عالم بزرگ و در مدي،بر اين اساس

اين مسئله مي تواند الهام بخش مسائل . بر جوامع انساني حكمفرما مي باشد، انسان حاكم است

ي، اقتصادي و آموزشي و غير آن، ما زيادي گردد و براي يافتن اصول مديريت اجتماعي، سياس

به عنوان نمونه و مثال . را به دنبال جستجوي اصول مديريت اهللا در عالم هستي رهنمون گردد

:توان ذكر كردامور زير را مي

 مديريت خداوند در جهان هستي بر پاية رحمت عام و خاص اوست؛ چنان كه در همان -1

، »رب العالمين«وانيم، بعد از توصيف خداوند به سورة حمد كه همه روزه در نمازها مي خ

او را به رحمان و رحيم توصيف مي كنيم؛ يعني عالم هستي صحنة اين دو صفت الهي

.است» بخشندگي و مهرباني«

) سبت به دوست و دشمنمحبت ن(مديريت ما نيز در تمام زمينه ها بايد بر اساس رحمت عام 

.استوار باشد) تان اليق و شايستهمحبت ويژه نسبت به دوس(و رحمت خاص 

 آنچه مديران را با كاركنان يك مجموعه پيوند مي دهد، همان پيوند دوستي، صفا و ،بنابراين

.صميميت و محبت است كه يك مجموعه را با قدرت تمام به پيش مي برد

 مسئله رحمت عام و خاص خداوند هرگز به معناي عدم رسيدگي به تخلفات متخلفانه -2

بعد از توصيف ) او صاحب روز جزاست(گونه كه توصيف به مالك يوم الدين همان. تنيس

.، گواه اين مدعاستسورة حمد كه در نمازها مي خوانيمبه رحمت در همان 

عتنايي نسبت به آنها هاي مطلوبي كه از سوي علل و اسباب جهان به هنگام بي اواكنش

! عالم آفرينش استگيرد، نوعي مجازات الهي درميدامان ما را

، سرباز مي زند و بيماريش شديد  كه از مراقبت ويژه و پرهيز الزمفي المثل بيماري

همين امر در مورد مشكالتي كه دامان ما . شود، به طور خودكار، محاكمه و جريمه مي شودمي
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ون گيرد، صادق است و در الگوهاي مديريت اجتماعي ما نيز مي تواند به صورت يك قانرا مي

.حاكم باشد

با اين كه شبكه خون .  قلب ما را خداوند براي اداره اين بدن، از نظر تغذيه آفريده است-3

، اما ذيه مي كندهاي بدن را به آساني تغرساني بدن چنان است كه ده ميليون ميليارد سلول

هرگز با ، سه شاهرگ سرو كار دارد و به آنها در كار خود اعتماد مي كند و قلب تنها با دو

!ها ارتباط مستقيم نداردتمام مويرگ

صحيح تنها در پرتو اعتماد مستقيم، معاونان محدود اين الگوها به ما مي گويد مديريت 

، راه ود را با تمام نفرات برقرار سازد، و اگر مديري بخواهد ارتباط مستقيم خمورد اعتماد است

 بدن، مستقيماً به قلب ارتباط داشته هايخطا پيموده و درست مثل آن است كه تمام مويرگ

.اين اصل در مورد مديريت مغز و سلسلة اعصاب نيز كامالً صادق است. باشند

، بسيار كوچك است؛ اما انداران و بذر گياهان، نقطه شروع در تكوين نطفة انسان و تمام ج-4

اين الهامي هدف در يك مرحله بسيار باال، با اين كه قدرت خداوند برترين قدرت هاست، 

است به همه مديراني كه نقطه شروع را كوچك بگيرند و با گسترش آن به اهداف بسيار باال

چندين دوران عظيم كه هر يك (روزمسئلـة آفرينش عالم هستـي در چندين. برسند

.نيز تاكيد ديگري بر اين موضوع است) ها يا ميلياردها سال طول كشيدهميليون

ها مي باشد و هرگونه دگرگوني را با دگرگوني صل ساخته شدن انسان در مديريت الهي، ا-5

إِنَّ اللّه «آيات كتاب آسماني ما قرآن، شاهد زنده اي بر اين مدعاست . انسان مرتبط مي سازد

ا بِأَنْفُسِهِمرُواْ مغَيتَّى يمٍ حا بِقَورُ مغَيدهد يخداوند سرنوشت هيچ ملتي را تغيير نم« يعني1»الَ ي

».مگر اين كه خودشان بخواهند

ها مي باشد و آنها كه تكية در مديريت جوامع انساني نيز مسئله اصلي ساخته شدن انسان

هايي كه همان گونه كه با چشم ديديم ابرقدرت. اصلي را بر ابزار مي كنند، راه خطا مي پيمايند

و انسان را زار توليد قرار دادندپاية تاريخ جامعه انساني را در ايدئولوژي خود بر تحول اب

11آيه ، رعد-1
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مقهور آن شناختند، چگونه گرفتار عواقب دردناك سوء مديريت ناشي از اين تفكر گشتند و 

.سرانجام رستاخيز و مجازات خود را در اين جهان ديدند

 كه مديريت نقش بسيار مهمي ايفا مي كند، مي توان در ، مسئله سازماندهي و هماهنگي-6

.الم خلقت به عالي ترين صورت مشاهده كرد و از آن الهام گرفتجهان طبيعت و ع

في المثل در برابر يك حادثه ناگهاني و فوق العاده كه براي يك انسان پيش مي آيد در 

مغز بروز . يك لحظه، تمام نيروهاي جسمي و روحي او با هماهنگي خاصي بسيج مي شوند

 صادر مي شود و مقارن آن، ضربان قلب به حادثه را درك مي كند، يك فرمان از طريق اعصاب

سرعت باال مي رود، تا خون را هر چه بيشتر به مغز و عضالت براي انجام دادن كارهاي بيشتر 

برساند، تنفس نيز سرعت مي گيرد، تا خود را با سرعت كار قلب، هماهنگ سازد، هوشياري 

كند ار خود را موقتاً تعطيل ميبيشتر مي شود، چشم تيزبين تر و گوش شنواتر مي شود، معده ك

و احساس تشنگي و گرسنگي كه يك عامل بازدارنده است، ناگهان از بين مي رود و جالب 

ها به صورت خودكار انجام مي گيرد، يعني اين وظيفه بر عهدة بخش ناآگاه اين كه تمام اين

.گذارده شده است، نه بخش آگاهاعصـاب

 در عمق تشكيالت نفوذ كند كه در اننيز بايد چنسازماندهي و هماهنگي در مديريت 

اين صورت فرصت هايي كه هر لحظة آن غيربرابر حوادث به صورت خودكار عمل نمايد؛ در

.سرنوشت ساز است، ممكن است از دست برود

 در جهان طبيعت مجموعه ها به گونه اي عمل مي كنند كه زوائد و فضوالت، خود را با -7

مي سازد؛ مثالً باران مي بارد، آب ها جاري » عناصر فعال«تبديل به » گردش دايره اي«يك 

رود ها، حيوانات و گياهان را سيراب مي كند، فاضالب آن در زمين فرو ميشود و انسانمي

.را باز مي يابدو چنان تصفيه مي شود كه همان صورت نخستين

هره مي گيرند، سپس درختان از زمين كمك مي گيرند، حيوانات از اين درختان ب

هاي خشك درختان و فضوالت حيوانات روي زمين مي ريزد و تبديل به مواد غذايي برگ

.زمين مي شود و بار ديگر وارد اين مدار مي گردد
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مديريت هاي صنعتي بايد با الهام از اين الگوهاي طبيعي چنان كار كنند كه تمام 

، در غير اين صورت كمبودي در آنها ر كنند خود را بسازند و وارد مداهايفضوالت و زباله

!وجود دارد

بديهي است كاري كه در طبيعت در مورد آب يا مواد غذايي زمين صورت مي گيرد، اگر 

ها سال به طول انجامد، كمترين تخريبي در محيط زيست ديده نمي شود و همة ميليون

قص صنعتي امروز بشر، كه هاي حياتي سالم مي ماند؛ ولي مي بينيم كه مديريت ناسرمايه

نتوانسته از آن درس بزرگ طبيعي الهام گيرد، روز به روز محيط زيست را ويران تر و آيندة 

.سازد، زيرا عمر آن محدود و بازدهي آن كوتاه استبشريت را تاريك تر مي

اينها الهاماتي است كه ما مي توانيم در ابعاد مختلف مسئله مديريت از طبيعت و جهان 

 اين يكي از .مي شود، بگيريماداره ت كه بر طبق مديريت مبدأ علم و قدرت عالم آفرينش خلق

ويژگي هاي مديريت اسالمي و قرآني است كه مديران را به درس خواندن در دانشگاه طبيعت 

.مي فرستد

مرجع حل اختالف در مديريت 

»أَطِيعو واْ اللّهنُواْ أَطِيعا الَّذِينَ آمها أَيي وهءٍ فَرُدفِي شَي تُمعفَإِن تَنَاز رِ مِنكُملِي األَمأُوولَ وواْ الرَّس

1»إِلَى اللّهِ والرَّسولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ والْيومِ اآلخِرِ ذَلِك خَيرٌ وأَحسنُ تَأْوِيالً

گاهي بين مديران جامعه و گاهي بين مردم عادي اختالف مي افتد و : مرجع صاحب منصبان

همين طور ممكن هم هست كه بين رهبران جامعه كه مديران بلند پايه نظام هستند، اين 

 كه قرآن و –در چنين مراحلي براي رفع اختالف، دو منشأ رفع اختالف . اختالف بروز كند

ود قرآن در اين مورد رهنم.  وجود دارد–سنت يا كسي كه اعلم در فهم قرآن و سنت است 

:دهد مي

»مِنكُميا أَيها الَّذِينَ آمنُواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرَّسولَ وأُولِي األَمرِ«

59آيه ساء،  ن-1
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 براي رفع – كه در واقع هر سه به يك مرجع بر مي گردند–در اين قسمت از آيه، سه مرجع

 مدير باالتري وجود اختالف و برطرف كردن شبهات، معرفي شده اند؛ يعني، براي هر مديري،

هستند و ) ص(دارد؛ چرا كه مردم به اولوااالمر مراجعه مي كنند و اولوااالمر تابع رسول خدا 

به وسيلة خداوند متعال راهنمايي مي شود و اين هم يك نوع مديريت علمي ) ص(رسول خدا 

دست به است كه هم سلسله مراتب علمي را نشان داده و هم كيفيت اخذ دستورات از پايين 

:در قسمت آخر آيه آمده است. باال دست را

1»فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَرُدوه إِلَى اللّهِ والرَّسولِ«

 كه همان خدا و رسول اكرم –، دو منبع و محل مراجعه براي رفع اختالفدر اين قسمت هم

راي مردمند، خود در  معرفي مي شوند؛ اولوااالمر نيز كه مرجع رفع اختالف ب- هستند) ص(

و ) ص(رفع اختالف بايد به سنت و قرآن مراجعه كنند؛ ولي در زمان كنوني كه رسول خدا 

در بين ما نيست، براي رفع اختالف بين صاحب منصبان مي توان به شورايي ) ع(امام معصوم 

.مراجعه نمود) اهل حل و عقد(متشكل از آگاهان و متخصصان 

ف اصل حاكميت در رفع اختال

:در اين فراز در ابتدا به ذكر يك آيه مي پردازيم

2»إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ والْيومِ اآلخِرِ ذَلِك خَيرٌ وأَحسنُ تَأْوِيالً«

، به خدا و پيامبر رجوع كنيد، در اين خير شماست و  به خدا و روز قيامت ايمان داريداگر«

».سرانجامي بهتر دارد

جرايي داشته باشد، اشاره شده ، كه مي تواند ضامن اال به دو مطلب يعني مبدأ و معادادر آية ب

به عبارت ديگر، كساني مي توانند اين چنين رفع اختالف نمايند كه به خدا و معاد ايمان . است

.داشته باشند و آن را به عنوان اصلي، بر شيوة رفتاري خود حاكم بدانند

 همان آيه-592 نساء،  آيه -1
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، بايد در ميان ما نيستند) ع(يان معصوم و پيشوا) ص(خدا در زمان فعلي هم چون رسول 

ة حاكميت را در مديريت اجرا اگر اين شيو. به كسي مراجعه كرد كه عالم به سنت نبوي باشد

.، زودتر به اهداف از پيش تعيين شده مي رسيمكنيم

مديريت بر قلب ها  : در اداره خلق) ص(سيره پيامبر اكرم 

لُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما فِي األَرضِ جمِيعاً ما أَلَّفَت بينَ قُلُوبِهِم ولَـكِنَّ اللّه أَلَّف بينَهم إِنَّه وأَلَّف بينَ قُ«

1»عزِيزٌ حكيم

در مديريت بر قلب، مدير براي جذب ديگران متوسل به ريا و ظاهرسازي، فريب و 

دارد كه مردم را با تهديد و فشار و تجبر و استبداد نيازي ن. دروغ، تطميع و تحميق نمي شود

آن گاه كه رحمت و گذشت دارد، از سر حق است و زماني كه خشونت و تندي نشان . راه برد

در نسبتي كه با ديگران برقرار مي سازد، خودبيني و خودخواهي . دهد، براي حفظ حق استمي

يت او را پذيرفته اند، الفتي حقيقي برقرار نيست و با رفع اين مانع، ميان او و آنان كه مدير

اگر همه عالم را خرج كنند تا الفتي . اين الفت جز به قدرت الهي فراهم نمي شود. شودمي

حقيقي ميان آدميان برقرار شود چون خدا نخواهد، نتوانند و اگر عالمي تالش كنند كه الفت 

.حقيقي را بشكنند، نتوانند

هِم لَو أَنفَقْت ما فِي األَرضِ جمِيعاً ما أَلَّفَت بينَ قُلُوبِهِم ولَـكِنَّ اللّه أَلَّف بينَهم إِنَّه وأَلَّف بينَ قُلُوبِ«

» عزِيزٌ حكيم

خداوند ميان دل هاي ايشان الفت برقرار ساخت، اگر تمام آنچه را كه در زمين است خرج «

يشان الفت برقرار كني وليكن خداوند است كه بين كردي، نمي توانستي ميان دل هاي امي

».ايشان الفت برقرار كرد كه او عزيز و حكيم است

.پيوند دل ها به دست اوست و قرآن كريم راه محبوب شدن ميان مؤمنان را بيان كرده است

»اِنَّ الَّذينَ آمنُوا و عمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرَّحمنُ ودا «

63 آيه انفال،-1
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در (كساني كه ايمان آوردند و كارهاي نيك و شايسته كردند، خداي رحمان براي آنان دوستي«

» .خواهد نهاد) دل ها

آنان كه از نظر عقيده مؤمن و از نظر اعمال صالحند، خدا برايشان محبت قرار مي دهد و آنان 

ين راز نفوذ در ا. را محبوب دل هاي ديگران مي كند؛ دل هاي ديگران متوجه ايشان مي شود

.دل هاي مومن است

حقيقت آن است كه توانايي ادارة قلب ها به ميزان توانايي انسان بر خودش است و ميزان 

نقل شده ) ص(از رسول اكرم . پذيرش مدير و نفوذ و قدرت او ناشي از خداترسي اوست

: است كه فرمود

»خِفِ اهللا اَخَافَه اهللا مِن كُلِّ شَيءٍمن خَاف اهللا اَخاف مِنه كُلَّ شَيءٍ و من لَم ي« 

هر كس از خدا بترسد، خدا همه چيز را از او بترساند و هر كس از خدا نترسد، خدا او را از «

».هر چيز بترساند

آن كه اساس كار را بر خدا ترسي قرار مي دهد، به قدرت الهي متكي و به ربوبيت رحماني 

.شودمتصف مي

 رحمت و محبت به مردم:)ص(اكرم سيره مديريتي رسول 

»حِيمر ؤُوفؤْمِنِينَ ركُم بِالْملَيع رِيصح نِتُّما عهِ ملَيزِيزٌ عع نْ أَنفُسِكُمولٌ مسر اءكُمج 1»لَقَد

 رسول گرامي اسالم را رحمتي عام و فراگير معرفي كرده و خطاب به آن حضرت ،خداوند

:فرستاديم، جز آن كه مي خواستيم رحمتي به مردم جهان ارزاني داريمفرموده است كه تو را ن

» و ما اَرسلنَاك اِالَّ رحمةً لِّلعالَمِينَ«

».ما تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم«

:مظهر تام رحمت و محبت الهي بود و خود مي فرمايد) ص(رسول خدا 

».برانگيخته شده ام) فراگير(وان رحمتي من به عن» «اِنَّما بعِثت رحمةً« 

128 آيهتوبه،-1
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قاضي عياض از قول ابوبكر . وجود آن حضرت باالترين رحمت الهي بر جهانيان بود

.را به زينت رحمت مزين فرمود) ص(خداي تعالي محمد«: ـر مي نويسدمحمدبن طاه

 وجود آن حضرت رحمت بود و تمام صفات و ويژگي هاي وي رحمتي براي مردم،بنابراين

نقل شده است ) ع(از علي . بر رحمت و محبت بود) ص(مبنا و اساس سيره پيامبر اكرم » .بود

:درباره سنت آن حضرت پرسيدم، فرمود) ص(كه از رسول خدا 

.من است) روش و سنت(محبت بنياد و اساس » والحب اَساسِي«

ردمان را راه آن حضرت جامعه را با قدرت و رحمت اداره مي كرد و با همين عامل م

چنان با مردم از سر محبت و دلسوزي برخورد . برد و به سوي مقصد كمال سير مي دادمي

همين . كرد كه كسي نمي توانست در صداقت و درستي مديريتي او ترديدي به دل راه دهدمي

مردم . محبت و دلسوزي به تمام معنا بود كه دوستي آن حضرت را در دل مردمان جاي مي داد

ديدند كه پيامبر تمام توانش را در هدايت و اصالح آنان به كار گرفته است و با تمام ينه ميعه ب

ين ويژگي ارج نهاده و  خداوند پيامبرش را با ا.وجود براي ايشان دل مي سوزاند و مي سوزد

:فرموده است

»ح نِتُّما عهِ ملَيزِيزٌ عع نْ أَنفُسِكُمولٌ مسر اءكُمج لَقَدحِيمر ؤُوفؤْمِنِينَ ركُم بِالْملَيع رِيص«

هر آينه پيامبري از خود شما به سويتان آمد كه رنج هاي شما بر او سخت است و بر هدايت «

».شما اصرار دارد و نسبت به مومنان رئوف و مهربان است

تاده ايم كه از مي فرمايد ما از جانب خدا رسولي از جنس شما، از خودتان براي هدايتتان فرس

فرط محبت و نوع پروري؛ ناراحتي، ناداري، پريشاني، ناداني و گمراهي شما بر او سخت 

بر آسايش و نجات شما بسيار حريص و نسبت به مومنان . آيد و نمي تواند تحمل كندمي

ه ، كآمده است» اَنفُسِكُم«در اين آيه » مِنكُم«مخصوصاً اين كه به جاي «. رئوف و مهربان است

دم و از روح جامعه با مردم است، گويي پاره اي از جان مر) ص(اشاره به شدت ارتباط پيامبر

، از مشكالت ليل تمام دردهاي آنها را مي داندبه همين د. ظاهر شده است) ص(در شكل پيامبر

شود  تصور نمي، با اين حال.آنان آگاه و در ناراحتي ها، غم ها و اندوه ها با آنان شريك است

ي است خني جز به نفع آنها بگويد و گامي جز در راه آنها بردارد؛ اين در واقع نخستين وصفس

. ذكر شده است) ص(كه در آية فوق براي پيامبر
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اشاره ) ص(ه چهار قسمت ديگر از صفات پيامبرب) من انفسكم(پس از ذكر اين صفت 

: نخست مي گويد. مي كند كه در تحريك عواطف مردم و جلب احساساتشان اثر عميق دارد

عزِيزٌ علَيهِ «حت كننده است اهرگونه ناراحتي و زيان و ضرري به شما برسد، براي او سخت نار

نِتُّما عاو . واهد بوديعني او نه تنها از ناراحتي شما خشنود نمي شود، بلكه بي اعتنا هم نخ. »م

به شدت از رنج هاي شما رنج مي برد، و اگر بر هدايت شما و جنگ هاي طاقت فرساي پر 

تان از چنگال ظلم و ستم و گناه و زحمت اصرار دارد، آن هم براي نجات شما، براي رهايي

ورزد ق مي د است و به آن عش او سخـت به هدايت شما عالقه من،ديگر اين كه. بدبختي است

در لغت به معني شدت عالقه به چيزي است؛ جالب اين كه در آيه » حرص«. »يص علَيكُمحرِ«

نه سخني از هدايت به ميان مي آورد » حريص بر شماست«: مورد بحث به طور مطلق مي گويد

 اشاره به اين كه به هرگونه خير و سعادت شما، و به هرگونه پيشرفت و .و نه از چيز ديگر

.)و به اصطالح حذف متعلق دليل بر عموم است(ان عشق مي ورزد ترقي و خوشبختي ت

 اگر شما را به ميدان هاي پر مرارت جهاد، اعزام مي دارد، و اگر منافقان را تحت فشار ،بنابراين

شديد مي گذارد، همه اينها به خاطر عشق به آزادي، به شرف، به عزّت و به هدايت شما و 

او :  به سومين و چهارمين صفت اشاره كرده مي گويدسپس. براي پاكسازي جامعه شماست

. نسبت به مومنان رئوف و رحيم است

»حِيمر ؤُوفؤْمِنِينَ ربِالْم «

حتي گذشتن از بيابان هاي (بنابراين هرگونه دستور مشكل و طاقت فرسايي را مي دهد 

ا يك دشمن نيرومند در طوالني و سوزان در فصل تابستان، با گرسنگي و تشنگي، براي مقابله ب

».آن هم يك نوع محبت و لطف از ناحيه اوست) جنگ تبوك

جالب آن كه اين آيه شريفه در آخر سوره توبه است كه سوره غضب است، با وجود 

را چنين معرفي كرده است كه گوياي اين حقيقت است كه اعالن جنگ ) ص( رسول اكرم ،اين

بيزاري و اتخاذ موضعي سخت در برابر آنها، رحمتي به دشمنان پيمان شكن و اظهار برائت و 

وجود پيامبر رحمتي است براي همه و آن حضرت در حفظ منافع و تأمين . است بر ايشان

به گروندگان مهربان و بخشاينده است . سعادت اين جهاني و آن جهاني همگان حريص است
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 تمام افراد بشر فرموده و نيز خداي رحمان در بيان شدت شفقت و مهرباني آن بزرگوار بر

:است 

» لَعلَّك باخِع نَّفسك اَالَّ يكُونُوا مؤمِنيِنَ«

گويي كه مي خواهي جان خود را از شدت اندوه از دست دهي به خاطر اين كه آنها ايمان «

».نمي آورند

اين بيان . به معني هالك كردن خويشتن از شدت غم و اندوه است» بخع«از ماده » باخع«

دهد كه پيامبر رحمت تا چه اندازه نسبت به مردمان محبت و دلسوزي داشت و نشان مي

چگونه براي نجات آنان تالش و پافشاري مي كرد و در اين راه همه گونه سختي را به جان 

آيه فوق نازل شد و آن حضرت را . مي خريد و از ايمان نياوردن ايشان اندوهگين مي شد

:ز خطاب به آن حضرت فرموددلداري و تسلي داد و ني

» ي آثَارِهِم اِن لَّم يؤمِنُوا بِهذَا الحديِثِ أَََسفاًفَلَعلَّك باخِع نَّفسك علَ«

گويي مي خواهي خود را از غم و اندوه به خاطر اعمال آنها هالك كني، اگر آنها به اين گفتار «

».ايمان نياوردند

نسبت به كفار و ) ص( غمخواري رسول خدا مشاهده مي شود كه تأسف و دلسوزي و

منكران حق و عالقه مندي آن حضرت به سعادت و نجات بندگان تا چه حد كار را بر وي 

دوه ــي كرده است، تا مبادا از شدت انــت داده و دلجويـتنگ كرده و خداي تعالي او را تسلي

ان ـه آدميــرا آن حضرت همــ زي.ي كندـام به حال آنها، خود را از بين ببرد و قالب تهـو اهتم

 چون فرزندان دلبند و پاره تن خود مي دانست و خير و هدايت آنان را -بدون استثنا�را

خواست و چون مي ديد كه به راه گمراهي و هالكت مي روند، سخت اندوهگين مي شد، مي

آن حضرت به . همان گونه كه پدري مهربان از هالكت و تباهي فرزندانش دچار اندوه مي شود

مهرباني و رحمت «:  همان گونه كه كاشاني مي گويدورزيد؛ زيراهمه بندگان خدا عشق مي

آن حضرت حبيب خدا بود و » .نسبت به خلق خدا از لوازم محبت به خدا و از نتايج آن است

هر قدر محبت به حق شديدتر باشد، مهرباني و . الزمة اين محبوبيت، محبت وي براي خدا بود

از اين .  به خلق خدا بيشتر است؛ زيرا مهرباني به خلق خدا ناشي از محبت به خداسترحمت

 همه مردمان براي آن حضرت به منزله فرزندان و خويشان شمرده مي شدند، بلكه به سبب ،رو
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. شهود حقيقي، مردمان به منزله اعضا و جوارح آن حضرت بودند) رفع حجاب هاي ظلماني و(

جا رسيد كه نزديك بود از  و عالقه به بندگان خدا و نجات ايشان تا بدانبه اين دليل در عشق

» .شدت اندوه بر ايشان خود را هالك كند

:در اين باره مي نويسد) ره(امام خميني 

 از ايمان نياوردن مشركان آن - صلي اهللا عليه و آله و سلم–راستي چرا پيغمبر خاتم«

ي آثَارِهِم لَعلَّك باخِع نَّفسك علَ« خاطب شد به خطاب گونه تأسف و تأثر جانفرسا داشت كه م

جز آن كه به همه بندگان خدا عشق مي ورزيد و عشق به » اِن لَّم يؤمِنُوا بِهذَا الحديِثِ أَََسفاً

هاي ظلماني خودبيني ها و خودخواهي هاي او از حجاب. خدا، عشق به جلوه هاي اوست

ت آنان و منتهي به عذاب اليم جهنم كه ساخته و پرداخته اعمال آنان منحرفان كه منجر به شقاو

است، رنج مي برد و سعادت همه را مي خواست، چنان كه براي سعادت همه مبعوث شده 

».بود

آن گونه به مردم محبت و لطف داشت كه از انس بن مالك در توصيف آن ) ص(پيامبر اكرم 

:حضرت چنين نقل شده است

» مِن اَشَد النَّاسِ لُطفاِّ بِالنَّاسِ: )ص(لُ اهللاِ كَانَ رسو«

».را به مردم داشت) و محبت(بيشترين لطف ) ص(رسول خدا «

:آن حضرت نسبت به بندگان خدا مهربان بود و مي فرمود

» اِنَّ اهللا عزَّ و جلَّ رحِيم كَلَّ رحيِمٍ «

».داردخداي متعال مهربان است و هر مهرباني را دوست «

:سيره نويسان درباره آن وجود گرامي نوشته اند

» سلِمٍ ) ص(كَانَ النَّبِيحيِماً بِكُلٍّ مقِيقَ القَلبِ رر «

».قلبي رقيق داشت و نسبت به همه مسلمانان مهربان بود) ص(پيامبر«
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پيامبر بهترين الگوي خدمتگزاري و دريا دلي

»أُس فِيهِم كَانَ لَكُم لَّ فَإِنَّ اللَّلَقَدتَون يمخِرَ وĤْال موالْيو و اللَّهرْجن كَانَ ينَةٌ لِمسةٌ حو الْغَنِي وه ه

مِيد1»الْح

تا شباهتي به آن حضرت وشدباشد، اما بايد بكاست كه كسي نمي تواند مثل پيغمبردرست 

.كندپيدا

»سةٌ حوأُس فِيهِم كَانَ لَكُم خِرَلَقَدĤْال موالْيو و اللَّهرْجن كَانَ ي2»نَةٌ لِم

براي كسي كه به خدا و روز ) يعني(آنان سر مشقي نيكوست، ) در پيروي از(قطعاً براي شما «

».بازپسين اميد مي بندد

ايشان، پيراهن . اگر خدا و بهشت مي خواهيم بايد در زندگي از پيامبر سرمشق بگيريم

ماً مي توانست تهيه كند، اما چون مي خواست با ضعيف ترين افراد، مناسب نداشت، مسلّ

.يكسان باشد و همانند آنان زندگي كند، از تهيه لباس مناسب سرباز مي زد

:در نهج البالغه مي فرمايد) ع(اميرالمؤمنين 

»ة العدل ان يقدفَةِ الناساِنَّ اهللاَ تَعالي فَرَض علي ائمهم بِضَع3» ...روا انفس

خداوند بر پيشوايان حق واجب شمرده كه بر خود سخت گيرند و همچون طبقه ضعيف مردم «

».باشند

تصميم گرفت پولي به آن حضرت بدهد، به شرط ) ص(شخصي از عالقه مندان پيامبر 

آن كه براي فقيران و ضعيفان مصرف نكند، بلكه براي خودش پيراهني تهيه نمايد؛ لذا عرض 

:كرد

 اين شش درهم را آورده ام براي شما تا با آن يك پيراهن براي خود تهيه !يا رسول اهللا

رفت و پيراهني ) ع(علي . برو پيراهن بخر: شش درهم را به علي داد و فرمود) ص(پيامبر . كني

وقتي پيراهن را آورد، پيامبر نگاهي به پيراهن كرده و ديدند گران قيمت است؛ رو به . خريد

:علي كرده و فرمود

209 نهج البالغه، خطبه -63،ممتحنه� 1
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جواب ) ع(علي !  تواني اين پيراهن را ببري و عوض كني و ارزان ترش را بخري؟مي

احساس كرد كه اين كار براي علي سنگين است، لذا ) ص(ولي پيامبر . بله يا رسول اهللا: داد

رفتند و پيراهن را پس دادند و يك پيراهن به دو درهم خريدند و . بيا با هم برويم: فرمود

در بازگشت به فقيري برخوردند كه گرسنه بود و غذا . ان جا پوشيدندرسول گرامي آن را هم

.نداشت، دو درهمش را به آن فقير دادند تا شكم گرسنه اش را سير كند

دو : چرا ناراحتي؟ گفت:  كه غمگين و ناراحت بود، فرمودندسپس به كنيزي رسيدند

دو درهم باقي مانده ) ص(پيامبر. مبخرم و آن را گم كرده ادرهم به من داده اند كه با آن متاعي 

دير كرده ام : چرا ناراحتي؟ كنيز گفت: را نيز به او داد، اما ديد كه باز هم ناراحت است، فرمود

. تو را شفاعت كنمبيا با هم برويم تا : فرمود. اگر به خانه برگردم كتكم مي زنند

سوم سالم كرد، سرانجام در زد و سالم كرد، اما جواب نيامد، دفعه دوم و ) ص(پيغمبر

همان دفعه اول فهميدم ! يا رسول اهللا: زني كه بسيار مودب بود آمد و در را گشود و عرض كرد

و صداي شما را شناختم، دير كردنم به خاطر آن بود كه دوست داشتم سالم شما را مكرر 

.بشنوم

اين ! ي رسول خداا: زن جواب داد. آمده ام اين دختر بچه را شفاعت كنم: پيغمبر فرمود

عجب پول با : پيامبر بسيار خوشحال شد و فرمود. كنيز را به خاطر شما در راه خدا آزاد كردم

آري، پيامبر از اين . برهنه اي را پوشاند، گرسنه اي را سير كرد و كنيزي را آزاد نمود! بركتي بود

.وشحال مي شودكه دل دختر بچه اي را به دست آورده و گرسنه اي را سير كرده است، خ

خانه اي » قدس سرّه«م شيخ عبدالكريم حائري براي موسس حوزه علميه قم مرحو

خانه ديگري خريدند، آن . خريدند، طولي نكشيد كه ايشان خانه را فروخت و صرف حوزه كرد

دفعه سوم ديگر خانه را به نام ايشان نخريدند، بلكه به نام . را نيز فروخته و صرف حوزه كرد

.ن ايشان خريدند كه نتواند بفروشدفرزندا

در اداره خلق) ص(سيره پيامبر اكرم 

آن حضرت بار سنگين مسئوليت و امانتي را بر عهده داشت كه جز با بندگي مطلق امكان حمل 

:آن وجود نداشت و خداوند خطاب به وي فرمود
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إِنَّ لَك فِي اَلنَّهارِ سبحا * يلِ هِي أَشَد وطْءا وأَقْوم قِيلًاإِنَّ نَاشِئَةَ اللَّ* إِنَّا سنُلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا«

* رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَاتَّخِذْه وكِيلًا* واذْكُرِ اسم ربك وتَبتَّلْ إِلَيهِ تَبتِيلًا* طَوِيلًا

1» واهجرْهم هجرًا جمِيلًاواصبِرْ علَى ما يقُولُونَ

هر آينه شب هنگام از بستر برخاستن، موافقت زبان . ما به تو سخني دشوار را القا خواهيم كرد«

. كه كارهاي تو در روز بسيار است. و دل را افزاينده تر است و بيان سخن را استوار دارنده تر

هيچ خدايي . پروردگار مشرق و مغرب. بپيوندو نام پروردگارت را ياد كن و از همه ببر و به او 

او را كارساز خويش برگزين و بر آنچه مي گويند صبر كن و به وجهي پسنديده . جز او نيست

».از ايشان دوري جوي

اهل تفسير در ذيل اين آيات شريفه متعرض نكاتي شده اند كه همگي دال بر همين معنا 

دوش پيامبر خود گذارد، مسئوليت تبليغ رسالت و خداوند مسئوليتي سنگين بر . و مفهوم است

پيامدهاي آن كه الزمه حمل چنين مسئوليتي، عبادت شبانه و مجاهدت نفس و ترك راحتي و 

عبادت شبانه . با اتصال و تكيه و توكل به اوست كه اين بار برداشته مي شود. آسايش است

قيام .  سوي مقصد بدرستي تدارك شوداتصال به درياي توحيد بود، تا اداره خلق و سير آنان به

. شبانه اين كه قوه عمليه را توان مي بخشد و قوه علميه را مهياي ادراك دقايق امور مي سازد

با چنين اتصالي به حق است كه استقامت و ثبات قدم و دوري از لغزش و نشاط الزم 

كر خدا باشد و به طور خداوند به پيامبرش فرمان مي دهد كه دائم متصل به ذ. شودفراهم مي

به وسيله عبادت، انقطاع حاصل كند . كامل دل از غير او ببرد و خود را خالص و ويژه او سازد

تمام امور را به مالك حقيقي . و خويشتن را همه جز او ببرد، تا همان باشد كه او مي خواهد

ه مخلوقات مي رود، در هر چه اميد انجام دادنش ب. واگذار كند و به وكالت او اعتماد نمايد

قلب خود را به مقام ربوبيت حق پيوند زند و خانه را به صاحب . منقطع و متوجه به خدا شود

. معناي توكل همين است. خانه واگذارد، تا او تدبير امر كند

5-10 مزمل، آيات -1
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:نويسددر اين باره مي) ره(امام خميني 

نمودند به حسب مسالك بدان كه از براي توكل، معاني متقاربه اي با تعبيرات مختلفه «

توكل واگذار نمودن تمام امور است به «: چنانچه صاحب منازل السائرين فرمايد. مختلفه

اَلتَّوكُّلُ طَرح البدنِ «: ؛ و بعضي عرفا فرمودند» وكالت او) بر(صاحب آن و اعتماد نمودن است 

وكل انداختن بدن است در بندگي و تعلق قلب ت«يعني » فِي العبودِيةِ و تَعلُّقُ القَلبِ بِالرُّبوبِيةِ

صرف قواي بدن در راه اطاعت حق و تصرف ننمودن در امور و « يعني ».است به پرورندگي

اَلتَّوكُّلُ علَي اهللاِ انقِطاع العبدِ فِي جميعِ ما «:  و بعضي گفته اند».واگذار نمودن آنها به پروردگار

توكل بر خدا، بريدن بنده است تمام آرزوهاي خود را از مخلوق و «ني يع»ياملُه مِنَ المخلوقيِنَ

».پيوستن به حق است از آنها

بدين ترتيب خداوند فرستاده گراميش را فرمان مي دهد كه تنها او را وكيل و كفيل گيرد، 

ع توكل عبارت است از قطع نظر از جمي. و با اين پشتوانه به هدايت خلق و اداره جامعه بپردازد

از . آالت و اسباب و اعتماد بر حضرت مسبب و هر كه بدين مقام رسد قوي ترين خلق گردد

:نقل شده است) ص(رسول اكرم 

» من سرَّه يكونَ اَقوي النّاسِ فَليتَوكَّل علَي اهللا«

».هر كه خواهد كه قوي ترين مردمان باشد، پس بر خدا توكل كند«

است و بيست و سه سال هدايت مردمان و اداره جامعه را بر اين چنين به پا خ) ص(و محمد 

در تمام اين دوران از آن روز كه تكليف هدايت خلق بر دوشش گذاشته . اين اساس انجام داد

شد و نداي الهي او را مأمور رسالتي بزرگ ساخت، هيچ چيز او را به خود مشغول نساخت و 

ود عزيز چون رابطه خود را با خالق هستي آن وج. از سر بندگي حق به اصالح خلق پرداخت

اين سنت جاري الهي است كه آدمي از . اصالح كرده بود، رابطه اش با بندگان او اصالح شد

در اين باره ) ع(منان پيشواي موحدان امير مؤ. پايگاه بندگي به مقام ربوبي دست مي يابد

:فرموده است

صلَح اهللا ما بينَه و بينَ النَّاسِ و من اَصلَح اَمرَ آخِرَتِهِ اَصلَح اهللا لَه من اََصلَح ما بينَه و بينَ اهللاِ اَ«

 نياهد «
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ميان او و مردم را اصالح ) رابطه(ميان خود را با خدا اصالح كند، خدا ) رابطه(هر كس «

». كندو هر كس كار آن جهان خود را به صالح آورد، خدا كار اين جهان او اصالح. فرمايد

با اين اعتبار رابطه مدير با آنان كه تحت اداره او هستند، بر مبناي تصحيح نسبت او با 

.نمونه اعالي چنين مديريتي بود) ص(شود و پيامبر اكرم حق تعيين مي

 تاكيد بر اصالح رابطه خود و خدا-در اداره خلق) ص(سيره پيامبر اكرم 

* الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ* اقْرَأْ وربك الْأَكْرَم * خَلَقَ الْإِنسانَ مِنْ علَقٍ * قَاقْرَأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَ«

 لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّم1»ع

چنان بود كه ياران و پيروان خود را براي انجام دادن هر امري به ) ص(سيره پيامبر اكرم 

آن حضرت تالش مي كرد كه مسلمانان پس از چنين . اصالح رابطه شان با خدا مي خواند

مرحله اول دعوت پيامبر، خود شاهدي گويا بر اين حقيقت . اصالحي به اصالح امور بپردازند

مبعوث شد، افراد را به صورت پنهاني به اسالم فرا ) ص(از زماني كه رسول خدا . است

ي و روحاني آنان بود كه به خدا و اين دوران مقدمه اي براي آمادگي و تربيت عقيدت. خواندمي

ايمان آورده بودند و نيز آنان را در برابر مسائلي كه روياروي خود داشتند، ) ص(رسالت پيامبر 

.ساختوار ميـمحكم و است

. روش پيامبر در تحولي كه فراهم ساخت بر مبناي تحول رابطه انسان با خدا استوار بود

الح رابطة انسان با خدا بر اساس دگرگون كردن آن حضرت با دگرگون كردن انسان و اص

دگرگون . جهان بيني و بينش اجتماعي انسان ها، مديريتي خاص و نظمي نو برقرار ساخت

ساختن ذهن و قلب و بينش و ساختمان ادراكي و عاطفي انسان، دگرگوني در روابط او با 

اجتماعي و مديريت آن حضرت با تحول اعتقادي و اخالقي، مناسبات . ديگران نيز هست

سير نزول سوره هاي مكي، زيباترين و استوار ترين شاهد بر تحقق . جامعه را دگرگون ساخت

. تاكيد فراوان بر اصالح رابطه انسان ها با خدا به منظور تحقق همه جانبه رسالت: اين امر است

وره اي كه نخستين س. جهت تربيت آن حضرت اين بود كه انسان ها را متحول به اسم رب كند

5-1 علق، آيات-1
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نازل شد، اين جهت گيري را در برنامه و مديريت آن حضرت مشخص ) ص(بر پيامبر اكرم 

:كرد

* الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ* اقْرَأْ وربك الْأَكْرَم * خَلَقَ الْإِنسانَ مِنْ علَقٍ * اقْرَأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ«

ي ا لَمانَ مالْإِنس لَّمعلَمع «

بخوان و پروردگار تو . ريدآدمي را از لخته خوني بياف. بخوان به نام پروردگارت كه آفريد«

».بياموختدانست به آدمي آنچه را نمي.  دادكه به وسيلة قلم آموزشخدايي. ترين استارجمند

:منابع

بليغات حوزه علميه قم، دفتر ت:  قم،مديريت اسالمي).1375(.ابراهيمي، محمدحسين-

.اسالمي، مركز انتشارات

انتشارات دريا: ، تهران نبويسيره. دلشاد تهراني، مصطفي-

: فرمانداري قم: قم. هاي اخالقي، سلسله درساخالق در اداره.)1370(. مظاهري، حسين-

.امور فرهنگي


