
ضرورت و اهميت مديريت در قرآن
1دكتر غالم حسين حيدري

چكيده
براي انديشمندان اسالمي بوده قرآن كريم در طول تاريخ اسالم همواره منبع مهم تحقيق و پژوهش 

زمان به رشد و بالندگي از اين رهگذر، علوم و رشته هاي متعددي پايه گذاري شده و در گذر . است
دانش هايي بوده كه به اقتضاي » قرآني كردن«ن اسالمي همواره معطوف به سعي دانشمندا. رسيده اند

.زمان وارد عرصه هاي فكري جوامع اسالمي شده اند
در كشور ما نيز به ويژه پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران به رهبري انديشمندان اسالمي و 

. اران فراواني پيدا كرده استبازگشت دين به عرصه جامعه و حكومت، بحث هاي ميان رشته اي طرفد
چرا كه به طور طبيعي اقتضاي حكومت اسالمي، ديني شدن عرصه هاي مختلف از جمله اقتصاد، 

.مديريت، آموزش و پرورش و غيره است
» ضرورت مديريت از ديدگاه قرآن«اين نوشتار ضمن اشاره به برخي آيات قرآن كريم به تبيين مسئله 

.پرداخته است

 مديريت معنوي� مديريت اسالمي، مديريت قرآني، سنت، قرآن:ليديواژه هاي ك

مقدمه
ضرورت مديريت در زندگي . است» ضرورت مديريت از ديدگاه قرآن«نخستين بحث 

اجتماعي، از بديهيات است و هيچ نيازي به استدالل و برهان ندارد؛ زيرا زندگي اجتماعي هر 
ون داشتن مدير و سازماندهي خاص، سازمان اي بسيار اندك و كوچك، بدچند در مجموعه

نيافته و به سرعت از هم پاشيده و متالشي خواهد شد، لذا همزمان با آغاز زندگي اجتماعي 
 هر چند - بشر، انسان به نقش مهم مديريت و رهبري، پي برد و از همان آغاز، هر اجتماعي

زيد و اگر مديري از سر  براي خود مدير و رهبري جهت هدايت اجتماعشان، بر مي گ- كوچك
گرفت، نخست براي خود جانشين تعيين مي كرد تا در غياب او، ضرورت، از اجتماع فاصله مي

. زندگي اجتماعي آنان، دچار تزلزل و فروپاشي نشده و به راه خود ادامه دهد
:در قرآن كريم در اين زمينه نمونه هايي وجود دارد كه به برخي از آن ها اشاره مي كنيم 

عضو هيات علمي و رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن-1
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)ع( جانشيني هارون براي حضرت موسي - 1
جانب كوه طور حركت كند، نخست، تصميم گرفت به) ع(هنگامي كه حضرت موسي 

. انشين و مدير اجتماع خويش برگزيدبرادرش هارون را به عنوان ج
:ايدرا چنين نقل مي فرم) ع(، سخن حضرت موسي خداوند متعال در قرآن كريم

1» يهِ هارونَ اخْلُفْنِي فِي قَومِي وأَصلِح والَ تَتَّبِع سبِيلَ الْمفْسِدِينَ وقَالَ موسى ألَخِ« 

تو اكنون پيشواي قوم و جانشين من باش و راه صالح : موسي به برادر خود، هارون گفت«
.»گير و پيرو اهل فساد مباشپيش

هرگز حتي براي يك لحظه آنچه به روشني از اين آيه شريفه استفاده مي شود اين است كه 
راز تاكيد فراوان قرآن و روايات بر مسأله واليت و . نمي توان امت را بدون امام و مدير، رها كرد

.امامت نيز به همين معنا بر مي گردد
)ص(براي رسول خدا ) ع( جانشيني علي -2

ي از مكه به مدينه هجرت كرد و در مدينه، حكومت اسالم) ص(هنگامي كه رسول خدا 
تشكيل داد و كم كم نفوذ و قدرت اسالم سرتاسر حجار را درنورديد، پيامبر براي انجام دادن 
آخرين حج خود، مهيا گرديد و اعالم فرمود كه هر كس مي خواهد با رسول خدا براي آخرين 

آن حضرت در سال دهم هجري، عازم مكه شد و پس از انجام . بار، حج بجا آورد، آماده شود
» غدير خم«اما وقتي كه به سرزمين سوزان و داغ . به سوي مدينه عزيمت كردمناسك حج، 

به عنوان ) ع(رسيد، از جانب خداوند فرماني بسيار مهم مبني بر معرفي علي بن ابي طالب 
.جانشين بعد از خود، دريافت كرد

م تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه واللّه يعصِمك مِنَ يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّ«
2»النَّاسِ إِنَّ اللّه الَ يهدِي الْقَوم الْكَافِرِينَ 

آنچه از خداوند بر تو نازل شد، به خلق برسان كه اگر نرساني، تبليغ رسالت و اداي ! اي پيامبر«
محفوظ خواهد داشت، ) منافق و دو رو(ر مردمان وظيفه نكرده اي و خداوند تو را از شر و آزا

بيم مكن و دل قوي دار كه خداوند گروه كافران را به هيچ راه موفقيتي، راهنمايي نخواهد 
.»كرد

مانند زيد بن ارقم، ) ص(به اعتراف تمام مفسرين شيعه و جمع زيادي از صحابه رسول خدا 
و همچنين گروه فراواني از علماي اهل ... ي و ابوسعيد خدري، ابن عباس، جابر بن عبداهللا انصار

142/ اعراف -1
67/ مائده -2
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حافظ ابوسعيد سجستاني، ابن عساكر، فخر رازي، ابن صباغ مالكي، جالل الدين : تسنن مانند
.نازل شده است ) ع(سيوطي و ديگران، آيه شريفه فوق در غدير خم و در شأن علي 

خطبه اي شيوا، موالي متقيان پس از نزول اين آيه، رسول خدا طبق مراسم خاصي، بعد از ايراد 
:را به عنوان جانشين خود معرفي كرد و فرمود ) ع(علي 

1»من كنت مواله فعلي مواله « 

».، علي موال و رهبر اوست)بعد از من(هر كس كه من موال و رهبر او هستم « 
: دعا و براي دشمنانش نفرين كرد و فرمود) ع(سپس براي حضرت علي 

همه حاضران وظيفه دارند اين خبر را به غايبان ! ؛ آگاه باشيد الغائباال فليبلغ الشاهد«
».برسانند

هنوز صفوف جمعيت از هم متفرق نشده بود كه امين وحي پروردگار نازل شد و اين آيات 
: نوراني را بر پيامبر قرائت كرد

متتم اَم وخشَونِ اليوم َاَكملت لَكُم دينكُاَليوم يئِس الَّذينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُم فَالَ تًخشَوهم و اَ(... 
م نِيكُلَععمتي وسالم ديناً م االِكُضيت لَ ر(...

كافران از اين كه به دين شما دستبرد ) به عنوان جانشين پيامبر) ع(با انتصاب علي (امروز « 
امروز، . ز من بترسيدبزنند و اختاللي برسانند، طمع بريدند، پس شما از آنان بيمناك نگشته و ا

م و بهترين آيين را كه اسالم دين شما را به حد كمال رسانيدم و بر شما نعمت را تمام كرد
.»برايتان برگزيدم،است

ابالغ نشده ) ص(سوال مهم اين است كه آن چيست كه اگر ابالغ نشود، رسالت الهي پيامبر 
ساله با اين اهميت و تاكيد فراوان جز  ساله رسول خدا به هدر مي رود؟ اين م23و تمام زحمات 

مساله واليت و مديريت جامعه اسالمي نيست و واليت به معناي رهبري است كه عالي ترين 
: لذا وقتي كه مسأله واليت و رهبري مردم، مشخص شد، خداوند فرمود. نوع مديريت است

ها و ول خدا ، برنامهامروز ديگر كفار و منافقان براي رسيدن به اهداف خود پس از رحلت رس
.تشكيالتي را در نظر گرفته بودند

هاي زيادي پيدا كرده و در قرن بيست و زندگي انسان قرن بيستم پيچيدگي ها و دشواري
گيري در اين شرايط براي هر تصميم. يكم نيز بر شدت پيچيدگي هاي آن افزوده خواهد شد

آيند و حركت رفت ها با آهنگي تند پديد ميدگرگوني ها و پيش. اي بسيار مشكل استاقدام تازه
خواست در روزگاري نه چندان دور، اگر فردي مي. انسان در بستر زمان بسيار سريع شده است

223 ، ص 3مجمع البيان ، ج -�
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از شهري به شهر ديگر برود يا خبري را از نقطه اي به نقطة ديگر منتقل سازد، روزها و هفته ها 
شود و در ر مدت بسيار كوتاهي انجام ميامروز اين رفت و آمدها و مبادالت د. طول مي كشيد

پيشرفت سريع دانش و تخصص بشر، هر چيز را . آينده نيز اين مدت زمان كوتاه تر خواهد شد
صورتي نو بخشيده است و كسي كه در شرايط موجود بخواهد كار و زندگي كند، بايد از 

.امكانات، زمينه ها و فرصت هاي موجود به نحو مطلوب استفاده نمايد
با پيشرفت سريع علم و فن، نوآوري هاي فراواني در تمام زمينه ها صورت مي گيرد و در اثر 

نرخ رشد و توسعه در . بروز تحوالت گوناگون، رويدادهاي خوب و بد سريع اتفاق مي افتد
گروهي از جوامع با سرعتي باور نكردني افزايش مي يابد و اين امر موجب مي شود كه جوامعي 

در چنين جهان متغيري، حيات ملت ها بدون وجود . عت دچار عقب ماندگي شوندديگر به سر
.سالح علم و تخصص و در رأس آن ، مديريت صحيح و مناسب امكان پذير نيست

شكستن طلسم عقب ماندگي و رهايي از دور باطل جهل و فقر آموزشي و تربيتي، بدون 
كه در برابر هر يك از مشكالت و بديهي است . برخورداري از مديريت درست ناممكن است

نابساماني هاي موجود، راه حلي هم وجود دارد، اما يافتن راه حل چندان آسان نيست و تنها به 
واسطة مددگيري از توانايي هاي مديريت مطلوب ميسر است؛ همچنين مديريت توانمند، كليد 

 كافي براي توسعة آن، هرگونه رشد و تعالي است و بدون مديريت صحيح و سرمايه گذاري هاي
.تالش ها بي نتيجه است

فرموده اند كه از خطر بروز فقر بر امت اسالم بيمناك نيستند، بلكه ) ص(پيامبر بزرگوار اسالم 
: به همين جهت مقرر داشته اند. نگراني ايشان از بابت تدبير نادرست است

د، يكي از آنان بايد مديريت هرگاه در يك مسافرت دسته جمعي، تعداد افراد به سه نفر رسي« 
» .گروه را به عهده گيرد و برنامة سفر و مسير را با مشورت ديگران مشخص نمايد

:سعدي عليه الرحمه نيز مي گويد
1».مال بي تجارت، علم بي بحث و ملك بي سياست: سه چيز پايدار نماند«

. ان شايسته استبزرگ ترين بدبختي يك انسان و يك امت، محروميت از مديران و رهبر
: هرگاه مي خواست مردم را نفرين كند، مي فرمود) ع(حضرت علي 

» اَبدلَنِي اهللا خَيراً مِنهم و ابدلَهم بي شَرّاً لَهم مِنّي«

194گلستان سعدي، ص ��
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ها همان كسي را مسلط كند كه شايسته او خدا هر چه زودتر مرگ مرا برساند و بر اين«
1».هستند

.ز آرزوي برخورداري از مديران هوشمند را دارندناگفته نماند كه انسان ها ني
شيوه نادرست مديريت، قبل از اين كه دشمن بتواند ضربه هاي خود را بر پيكر يك جامعه وارد 

: يك محقق آمريكايي مي نويسد. سازد، آن جامعه را دچار مشكل مي كند
: ثر مديران پاسخ دادندوقتي سوال شد كه علت عمده مسائل سازماني آمريكا را نام ببريد، اك«

.2»ضعف مديريت
:خداوند مي فرمايد

»و ما اَصابكُم من مصِيبةٍ فَبِما كَسبت اَيدِيكُم«
3».و هر مصيبتي به شما رسد، به خاطر اعمالي است كه انجام داده ايد

هايش را منتها، يكي از مشكالت انسان اين است كه موفقيت هايش را از ناحيه خود و شكست 
.از ناحيه ديگران مي داند

به همان اندازه كه مديريت و تدبير خوب . ضعف ها و ناكامي ها، ناشي از تدبير اشتباه است 
براي رسيدن به خواسته ها و . سود مي رساند، مديريت و تدبير غلط نيز زيان به دنبال مي آورد

.  شدتحقق آرمان ها، بايد از مديريت دلسوزانه و خوب بهره مند
آن ... رمز موفقيت كشوري همانند ژاپن در عوامل منطقه اي، اقليمي، نژادي، اجتماعي و 

، اشداگر عوامل دسته اول مؤثر ب. هاي مديريتي آن استنيست، بلكه به طور عمده، در نوع روش
اين كشور بايد در طول تاريخ همواره پيشرفته مي بوده است، در حالي كه تنها از حدود قرن 

- كونوسوكي ماتسوشيتا. زدهم به طور عمده، قرن بيستم رشدي پرشتاب داشته استنو
:  مي گويد–بنيانگذار شركت ناسيونال 

به همان ميزاني . منابع موجود در اختيار يك شركت مي تواند همانند آب يك رودخانه باشد« 
4».ت هم نياز استكه يك سد براي نگهداري آب رودخانه الزم است، به يك انبار ذخيره مديري

64نقل از مرتضي مطهري، انسان كامل، ص -1
23مايكل لوبوف، بزرگ ترين اصل مديريت در دنيا، ترجمه مهدي ايران نژاد پاريزي، ص -2
30/شوري-3
260 در جستجوي نيك فرجامي ترجمه دكتر محمدعلي طوسي، ص -4
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ها قدرت، شجاعت، اعتماد به وقتي مديريت و رهبري خوب و قوي وجود داشته باشد، انسان
نفس، اميد و آرمان مي يابند و در غير اين صورت ناتوان، سرخورده، بي هدف و ضعيف 

.شوندمي

قرآن و ضرورت مديريت
 و شيوه هاي خاصي بيان قرآن كريم ضرورت مديريت را در موارد گوناگون و با شكل ها

مطالعه در داستان هاي قرآني كه . دارد تا جامعه بشري را به اين اصل اساسي متوجه سازدمي
حامل سرگذشت پيامبران بزرگ و مردان برجسته تاريخ مي باشد، اين معنا را بهتر روشن 

.كندمي
ش هاي بسياري در از داستان هاي پر شور قرآني كه در بردارندة نكته هاي فراوان و آموز

در اين داستان موضوع امامت و . است) ع(هاي گوناگون مي باشد، داستان حضرت ابراهيمزمينه
.جايگاه ويژه اي دارد) ع(رهبري ابراهيم 

ن ذُريتِي قَالَ الَ وإِذِ ابتَلَى إِبرَاهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهنَّ قَالَ إِنِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماما قَالَ ومِ« 
1»ينَالُ عهدِي الظَّالِمِينَ

و آنگاه كه خداوند، ابراهيم را به انواع فرمان ها آزمايش كرد و با سرفرازي از آزمايش بيرون «
: ابراهيم گفت. من تو را به امامت و مديريت مردم برگزيدم: آمد، از جانب خداوند به او گفته شد

اگر داراي صالحيت باشند، وگرنه امامت و : رزندان من خواهد رسيد؟ فرمودآيا اين پيشوايي به ف
.»مديريت من به ستمگران نمي رسد

در يك ماموريت خدايي عازم كوه طور بود و براي مدت چهل روز ) ع(آن روز كه حضرت موسي
ن مردم گرفت، برادرش هارون را به عنوان جانشين خود در ميان آاز قوم بني اسرائيل فاصله مي

معرفي كرد و مديريت و رهبري امت خود را به او سپرد تا تداخل در مسئوليت ها ايجاد نشود و 
.شيرازه جامعه از يكديگر نپاشد

2»و قَالَ موسي ألَخِيهِ هارونَ اخلُفنِي فِي قَومِي« 

» .تو در ميان قوم من جانشين باش: موسي به برادرش هارون گفت« 
:كندجهان را تا بدان پايه ارج مي نهد كه به مديران مدبر سوگند ياد ميخداوند مديريت بر 

124/بقره-1
142/اعراف -2
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؛ 1»فَالمدبراتِ أَمراً«
».پس سوگند به تدبير كنندگان كارها«

. كند، خداوند خود  مدبر استد ميخداوند در اين آيه به فرشتگان اداره كننده كارها سوگند يا
. آمده است25در دعاي جوشن كبير بند 

؛»اَللّهم اِنّي اَسئَلُك باِسمِك يا مصوِر يا مقَدِر يا مدبِر«
»...كنم به نام تو اي صورت آفرين، اي تقدير كننده، اي تدبير كنندهخدايا از تو درخواست مي«

بدين ترتيب مالحظه مي شود كه اوالً تدبير يكي از خصوصيات احديت است، ثانياً آن قدر اين 
تدبير در امر يعني به عاقبت .  كه خداوند به تدبير كنندگان سوگند ياد مي كندامر مهم است
.معني لغوي تدبير، پشت سرگذاشتن چيزي است. كار نگاه كردن

پيامبر اسالم نيز همانند ديگر پيامبران الهي، از جانب خداوند مامور شد تا در آخرين سال 
ردم معرفي نمايد و به طور رسمي و ، جانشين خويش را به م	���������عمرش، در سفر 

به خالفت و امامت، تكليف مديريت را در امور دين و دنياي امت ) ع(اختصاصي، با نصب علي 
.)آيات و روايات مربوط به آن قبال ذكر شد. (اسالمي مشخص سازد

ضرورت حكومت در قرآن
از . نقلي نيستبا وجود دليل عقلي و قطعي، مبني بر ضرورت حكومت، نيازي به داليل 

در حقيت مويداتي براي دليل عقلي قطعي رو، آن چه از كتاب و سنت ذكر خواهيم كرد،اين
.باشدمي

آياتي كه در زمينه ضرورت حكومت ذكر مي شود، بيانگر آن است كه كسي كه متصدي امر 
تقوا، جامعه مي شود، بايد داراي ويژگي ها و صفات خاصي باشد؛ هم چون امانتداري، عدالت، 

برخي از اين . آگاهي به قوانين الهي و مصالح و مفاسد و بصيرت در مورد اوضاع و احوال زمان
:آيات عبارتند از 

 » لِيمفِيظٌ عضِ إِنِّي حلَى خَزَآئِنِ األَرلْنِي عع2»قَالَ اج

».مقرار ده كه نگه دارنده و آگاه) مصر(مرا سرپرست گنجينه هاي سرزمين : گفت) يوسف(«
3»إِنَّ اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ «

5/ نازعات-1
55/  يوسف-2
247/ بقره -3
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را بر شما برگزيده و او را در علم و ) طالوت(خدا او : گفت) پيامبر بني اسرائيل به آن ها(«
».جسم وسعت بخشيده) قدرت(
» الُوتج داوقَتَلَ دم بِإِذْنِ اللّهِ ووهزَماللّهِ فَه فْعالَ دلَوشَاء وا يمِم هلَّمعةَ والْحِكْمو لْكالْم اللّه آتَاهو

1»النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَّفَسدتِ األَرض ولَـكِنَّ اللّه ذُو فَضْلٍ علَى الْعالَمِينَ 

مديريت قرآني
.»رنامه اي و دستوريمديريت ب«و » مديريت توصيفي«: دو گونه مديريت داريم
مديريت توصيفي

تعريف مديريت، ضرورت و اهميت : در اين مقال بحث ما درباره مطالب توصيفي مديريت مانند
.مديريت، اشكال و انواع مديريت، واقعيت مديريت و مسائلي از اين قبيل نيست

مديريت برنامه اي
، اصول، قواعد و قوانيني كه هر ها، دستورها مديريت برنامه اي عبارت است از دستورالعمل

.مكتبي و صاحب انديشه اي بر مبناي بنيان هاي عقلي و علمي اش در باب مديريت دارد
: داريم و بنابراين» مديريت برنامه اي و دستوري«بحث از » مديريت«و ما هم در بحث از 

ي الهي و ديني مديريت قرآني يعني، مديريتي كه مبتني بر ضوابط اسالمي و به سمت آرمان ها
:است و بر اين اساس

مديريت قرآني عبارت است از، هنر كشف استعدادها، تجهيز، تحريك، تنظيم و هدايت نيروها «
.»هاي الهيبه سمت هدف

.بنابراين، مديريت به معني آمريت نيست
قرآن خطاب به رسول اهللا، كه سمت رهبري و مديريت جامعه اسالمي را بر عهده داشته، 

:مايدفرمي
؛ 2»لَست علَيهِم بِمصيطِر«
».بر مردم نيستي) به معني استبدادي آن و كيفيت آمريت آن(تو مسلط «
؛ 3»وما اَنت علَيهِم بِجبارٍ«
».و تو ستمگر بر مردم نيستي«

251/ بقره -1
واحد احياء هنرهاي اسالمي. ، انتشارات سروش22/ ن كريم، الغاشيهآيتي ، عبدالمحمد، قرآ: رك-2
45/قرآن كريم سوره ق:  رك-3
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. و نبايد كه بر مبناي زور بر مردم حكمراني كني
:كه از زبان خود رسول اهللا در قرآن چنين آمده است 

1»و مĤ اَنَا مِنَ المتَكَلِّفيِنَ«

روش اعمال مديريت
از مجموع آنچه كه از متون اسالمي استخراج مي شود، مديريت بايسته و شايسته مديريتي 

:است
علمي- 
متمركز- 
مشاوره جويانه- 
باز و آزاد- 

افاضل، مديريت عالمان، مقصود از مديريت قرآني، مديريت علمي است، يعني مديريت 
.مديريت علمي اصطالح رايجي نيست كه در غرب بر مديريت استثمارگرانه اطالق مي شود

از شرايط عام مديريت، علم است، علم به قانون، آشنايي علمي نسبت به حوزه اداري، 
...آشنايي با محيط كار، شرايط همكاري، همكاران و 

، آن مدار »متمركز« شايان ذكر است كه مقصود از . تمركز است مديريت قرآني، مديريت م* 
پذيري شود كه روح خودگرداني و مسئوليتهايي گفته ميبستگي نيست كه به نوعي از مديريت

بلكه مقصود از متمركز، وحدت مرجع تصميم گيري، انسجام . بردرا در افراد ميرانده و از بين مي
ي رابطه ارگانيك بين واحدها و بخش هاي تابعه در حوزه و هماهنگي بين نيروها و برقرار

.مديريت است
فلسفه وجودي تشكل ها و مديريت ها، تمركز آن را نيز مي طلبد، چه، در سيستمي اين « 

چنين آنجا كه نه وحدت فرماندهي و نه مرجعي معين و مشخص براي تصميم گيري و نه 
واحدهاي تابعه حوزه اداري وجود ندارد، در واقع انسجام و هماهنگي و نه ارتباط ارگانيك بين 

.سازمان و تشكلي هم وجود ندارد و نتيجتاً مديريتي هم وجود نخواهد داشت
، امامت الگوي مديريت است و از جمله خصائص و مختصات اين نهاد واالي سياسي دقت كنيد

 به ضرورت هايي در اسالم و قرآن عبارت است از وحدت در رهبري، حتي در مواردي كه بنا
شوراي رهبري پيش بيني و پيشنهاد شده است، وحدت در عين كثرت وجود دارد، يعني شورا 

86/سوره ص : همان مرجع: رك-1
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بايد پس از بحث و بررسي و تبادل نظر، به نتيجه واحدي برسد و سپس به عنوان تصميم مي
.اعالم كند

يت، تمركز با توجه به اين نكات و هم اين كه امامت فراسيستم مديريت است، بنابراين مدير
طلبد را با آن معني و مفهومي كه توضيح داديم به عنوان يك ويژگي از ويژگي هاي خويش مي

شايد بتوانيم بگوييم كه حيات مديريت ها و بقاي آن ها در حفظ وجود اين ويژگي . و الزم دارد 
.است
 نيست، اما مديريت قرآني، مديريتي است مشاوره جويانه، بنابراين شورايي به معني مصطلح* 

.مشاوره جويانه هست
1)مولد مديريت( شورا به عنوان مقام مافوق مديريت –الف

 شورا به عنوان قائم مقام مديريت –ب
 شورا به عنوان بازوي فكري مديريت–ج

:حوزه كاربردي شورا  قابل طبقه بندي است، از قبيل 
 شوراي سياست گذاري و برنامه ريزي–الف
ري شوراي قانون گذا–ب
 شوراي اداري و اجرايي–ج

شورا به عنوان مقام مافوق مديريت و يا به (بنابراين بايد گفت كه شورا در دو شكل نخست 
در متون اسالمي و در قرآن نداريم، بلكه شوراي سياست گذاري و ) عنوان قائم مقام مديريت

ر متون اسالمي و قرآن شوراي برنامه ريزي و قانون گذاري داريم، اما شوراي اداري و اجرايي د
.شوديافت نمي

ها در اداره اجرا مي يابد افرادي را به شور آنچه كه هست مشاوره جويي است، يعني مديريت
تشكيل داده از آنان به عنوان مدد و كمك فكري و بازوي » گروهي مشورتي«طلبيده و 

.اي استفاده كنندانديشه
عالوه بر آياتي كه در دو . مشاوره جويانه استاجماالً اين كه مديريت در قرآن، مديريتي 

آنچه . سوره آل عمران و شوري در اين زمينه داريم، سيره نبوي و علوي نيز داللت بر اين دارد
:در سوره آل عمران در اين زمينه آمده است چنين است 

، تجزيه و تحليل گروهي و جمعي مطلبي و مسئله اي به و بررسي و تبادل نظر، تجديد نظر، بحث شورا يعني-1
ت هامنظور ابهام زدايي و روشن شده حقايق و واقعي
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1» وشَاوِرهم فِي األَمرِ فَإِذَا عزَمت فَتَوكَّلْ علَى اللّهِ «

:ت كنيد مراحل تصميم گيري و اقدام مستند و آيه فوق چنين است دق
 مشاوره جويي و نظرخواهي–الف 
 تصميم گيري–ب 
 توكل بر خدا–ج 

بنابراين دقت كنيد كه علي رغم نظرخواهي و مشاورتي كه بايد بشود ،باالخره تصميم گيري با 
.شخص رسول اهللا است

ست، اين خصيصه ديگر مديريت قرآني است، در اين زمينه مديريت قرآني، مديريت باز و آزاد ا*
:جمله زيبا و پرباري دارد، مي فرمايد ) سيدالشهداء انقالب(مرحوم دكتر بهشتي 

بهترين مديريت بر طبق معيارهاي قرآني و اسالمي مديريتي است كه به عناصر و افراد ... «
اره كنند، خودگرداني بر اساس امكان بدهد كه خودشان را بر اساس معيارهاي اسالمي اد

.»معيارهاي قرآن، اين روح سياست اداري در نظام اسالم است

مديريت معنوي
آناني كه مي خواهند ديندار بمانند و روز به : سعادت دو جهان در گرو مديريت معنوي است

به هنجاري روز بر ايمانشان افزوده شود، راهي جز اين ندارند كه مديريت جامعه را از ناهنجاري 
چون در ساية اين روند تكاملي . و از وضعيت مطلوب به وضعيت مطلوب تر و بهتر تغيير دهند

در آيه اي كه در . ها به ايمان بهتر و نعمت فراوان تر معنوي و مادي مي رسنداست كه انسان
:، در غدير خم نازل شده آمده است)ع(مورد مديريت امام علي بن ابي طالب 

 » ومتِياَليلَيكُم نِعمع متاَتم لَكُم دِينَكُم و لت؛ 2»اَكم
».امروز دين شما را به كمال رسانيدم و نعمت خود را بر شما تمام كردم« 

يكي اكمال دين و ديگري اتمام : در اين آيه به دو نعمت مادي و معنوي اشاره شده است
ابد مديريتي كه فقط مردم را به نعمت، كه هر دو در ساية مديريت صحيح حفظ و تداوم مي ي

هاي روحي و رواني جامعه را ناديده انگارد، مديريتي موفق نيست، كما اين رفاه برساند و خواسته
كه مديريتي كه تنها بعد معنوي جامعه اش را مد نظر قرار مي دهد نيز موفق نمي باشد؛ زيرا 

واحد احياء هنرهاي اسالمي. انتشارات سروش: 159/آل عمران. قرآن كريم. محمد، عبدالآيتي: رك -1
3/ مائده -2
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يريت مطلوب آن است كه براي هر جامعه اي خواسته هاي گوناگون مادي و معنوي دارد و مد
.هر دو دسته از خواسته ها برنامه ريزي كند

هماهنگي مديريت انسان با مديريت عالم
در جهان هستي مديريتي در جريان .مديريت انسان بايد هماهنگ با مديريت عالم باشد

ين و به صورت اداره نظام كيهان از باال به پاي. باشد كه مبتني بر نظام عِلّي و معلولي استمي
در . و جهان را اين چنين خلق كرده استخداوند ازلي و ابدي است . هِرمي صورت مي گيرد

جهان موجود آنچه خلق شده با تركيب فعلي آن، حادث و ممكن است كه آن را پديده 
.ناميممي

زيرا كه اول عرش را خلق كرد، . خالق متعال، جهان را در مدت شش روز خلق كرده است
زمين و آسمان را و سپس جانوران زمين و در نهايت انسان را آفريد و سرانجام براي ما بعد 

سپس انسان . ها قيامتي قرار داد و حيات انسان تا برپايي قيامت در دنيا سپري خواهد شدانسان
لذا خداوند عرش را آفريد و چهار ملك مقرب . زندگي خود را در عرصه آخرت ادامه مي دهد

جبرئيل، ميكائيل، اسرافيل و عزرائيل را البته طبق دستوري كه از عرش دريافت خود يعني، 
اين چهار ملك، هر يك زير مجموعه اي دارند و براي هر . دارند، مامور در تدبير جهان كرد مي

كدام وظيفه اي مشخص است؛ در قرآن كريم تدبيرهاي كلي امور عالم به اين شكل توصيف 
:شده است

 »بدسوگند به اراده كنندگان امور عالم« ؛ 1»راتِ اَمراًفَالم«
كار جهان را از آسمان گرفته تا زمين، خدا اداره « ؛2»يدبرُ الْأَمرَ مِنَ السماء إِلَى الْأَرضِ«

».كندمي
3»عرْشِ يدبرُ األَمرَ اللّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ واألَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْ« 

هاست در شش روز بيافريد و آنگاه به عرش ها و زمين و آنچه ميان آنخداست كه آسمان«
».را تدبير مي كند) آفرينش(كار . پرداخت

.آري امور مخلوقات از عالم باال تدبير مي شود

5/ نازعات-1
5/سجده -2
3/يونس-3
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ي هماهنگ با بنابراين مديريت انسان در راستاي مديريت نظام عالم است؛ اگر مديريت
مديريت جهان هستي نباشد، رضايت باري تعالي را همراه ندارد، و در معرض سقوط و انحطاط 

گيرد؛ از اين رو مديريت انسان در مجموعه مديريت كلي عالم مالحظه شده و از او قرار مي
خواسته شده كه با اين نظام مديريتي جهان هماهنگ شود و زندگي خود را با نظام هدفدار 

.ستي هماهنگ سازده
هدف مدير، تغيير و بهبود سازمان و افزايش توان كاري يك مجموعه و جلوگيري از بروز 

هاي مختلف يك اختالف و اتالف وقت و تكرار و دوباره كاري است، و در حقيقت او بين قسمت
ن چون مديريت يك پديده اجتماع است، بهبود آ. اداره نقش هماهنگ كننده را به عهده دارد

بهبود امور اجتماع دارد و بر زندگي ديگران تاثير غيرمستقيم و گاهي مستقيم تاثير در
گذارد و يكي از اهداف مديريت هم تعالي دادن به اجتماع است، از اين رو در مجموعه مي

انساني يا سازماني تحرك ايجاد مي نمايد؛ بنابراين اگر مديريت يك نظام با مديريت بقيه 
نگ نباشد، جاي ايراد نيست، گرچه مخالفت با مديريت شرق و غرب مشكالتي به ها هماهنظام

.بار مي آورد، ولي براي يك نظام مستقل قابل تحمل است

) مدير، قافله ساالر جامعه(نقش مدير در جامعه 
او . مدير در واقع راهنماي كاروان و قافله ساالر مردم در مسير حركت به سوي كمال است

هاي كمال را بشناسد و به خطرهاي راه واقف باشد و با مديريتي حكيمانه و همه جانبه، بايد راه
ها را به سوي نيازهاي افراد را در نظر بگيرد و با انحرافات و لغزش هاي آنان مبارزه كند و آن

.سعادت واقعي سوق دهد
مگر نه اين است . مديريتي شايسته است كه مي تواند جامعة خود را بهشتي يا جهنّمي نمايد

:كه در قرآن آمده
؛»يوم نَدعو كُلَّ أُناسٍ بِاِمامِهِم« 
».خوانيمدر روز قيامت هر دسته اي از مردم را با پيشوايان خود، فرا مي«

اگر پيشوايان، در دنيا خيرخواه و صالح و سعادتمند باشند، پيروان آنان هم طريق سعادت در 
.  دين حاكمان خود هستندگيرند، چرا كه مردم برپيش مي

در قرآن كلمه امام به صورت منفرد در موارد زيادي به كار رفته است كه به معناي رهبر 
در آيات زير امام به عنوان . اما اين كلمه در هر دو جهت هدايت و ضاللت كاربرد دارد. باشدمي

. هادي براي هدايت بشر به سوي خدا و سعادت مي باشد
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: ورة انبياء مي فرمايد از س73آيه ) 1(
وجعلْنَاهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَيهِم فِعلَ الْخَيرَاتِ وإِقَام الصلَاةِ وإِيتَاء الزَّكَاةِ وكَانُوا لَنَا «

»عابِدِينَ
»...ما آن ها را پيشوايان هادي به امر خودمان قرار داديم« 
: ره قصص سو5آيه ) 2(

» ونُرِيد أَن نَّمنَّ علَى الَّذِينَ استُضْعِفُوا فِي الْأَرضِ ونَجعلَهم أَئِمةً ونَجعلَهم الْوارِثِينَ « 
».و مي خواهيم بر مستضعفين زمين منت بگذاريم و آن ها را رهبران و وارثان قرار دهيم«
:  سوره بقره124آيه ) 3(

ى إِبرَاهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهنَّ قَالَ إِنِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماما قَالَ ومِن ذُريتِي قَالَ الَ وإِذِ ابتَلَ« 
» ينَالُ عهدِي الظَّالِمِينَ 

و چون خدا ابراهيم را به اموري آزمايش كرد و از عهده آن ها برآمد، خدا به او گفته كه من ترا «
» ...پيشوا قرار مي دهمرهبر و 

:  سوره فرقان74آيه ) 4(
» والَّذِينَ يقُولُونَ ربنَا هب لَنَا مِنْ أَزواجِنَا وذُرياتِنَا قُرَّةَ أَعينٍ واجعلْنَا لِلْمتَّقِينَ إِماما « 
م ما باشد و خدايا به ما همسراني و فرزنداني عطا كن كه روشني چش: و كساني كه مي گويند« 

».ما را براي پرهيزكاران پيشوا و رهبر قرار ده
در حالي كه در آيات زير امام را به عنوان رهبري كه پيروان خود را به سوي ظلمت و آتش 

.كشاند معرفي مي نمايندمي
:  سوره قصص41آيه ) 1(
»امالْقِي مويونَ إِلَى النَّارِ وعدةً يأَئِم ملْنَاهعجرُونَ ونصةِ لَا ي «
»...و قرار داديم براي آن ها پيشواياني كه آن ها را به سوي آتش مي خوانند« 
:  سوره توبه12آيه ) 2(
» اَال اِنَّهم هم المفسِدونَ و لَكِن الَّ يشعرُونَ«
ت پس پيشوايان كفر را بكشيد كه آن ها را به عهد و سوگند استواري نيست، باشد كه دس...

.بردارند
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مديريت و اصل انتظار فرج
در دين مبين اسالم، به خصوص در مذهب شيعه، : اصل انتظار فرج در تار و پود مديريت

از اين جهت كه آن حضرت . بود) عج(اين اصل مطرح است كه بايد منتظر ظهور حضرت مهدي 
 ايجاد مي نمايد؛ زنده است و روزي ظهور خواهد كرد و حكومت عادالنه اي در سراسر گيتي

پس سزاوار است كه همگان براي رسيدن چنين روزي انتظار بكشند و اين اصل بر اساس 
:روايت شده كه آن حضرت فرمود) ص(رواياتي است كه در اين باره رسيده و از رسول خدا 

»اَفضَلُ االَعمالِ اِنتِظار الفَرَجِ« 
».است) عج(برترين اعمال، انتظار فرج حضرت مهدي « 

اصل ديگري كه در تعاليم اسالمي و قرآني مطرح است اين است كه سرانجام مديريت زمين به 
:قرآن آينده بشريت را اين گونه ترسيم مي كند. دست افراد شايسته خواهد افتاد

1»أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ « 

».برداين زمين را بندگان صالح من به ارث خواهند « 
اين مديريت در . در اينجا منظور از ارث، مديريت اهل زمين و حاكميت بر مردم آن است

شرايطي تحقّق پيدا مي كند كه بندگان صالحي كه صالحيت امر و نهي را دارند، وجود داشته 
و ياران آن حضرت را ) عج(از نمونه هاي آشكار آن، همان حكومت حضرت مهدي . باشند

ياران صالح آن حضرت، مي توانند مردم روزگار ما باشند، چون زمينه هاي . توان نام بردمي
رسيدن به اين هدف بزرگ الهي به روي ما بسته نيست و هر حكومتي مي تواند اين شايستگي 

.را داشته باشد
بنابر دو اصل مذكور يعني انتظار فرج و ادارة زمين به وسيله افراد شايسته، اكنون كه 

 به وسيلة مسلمين اداره مي شود، بايد در جهت تحقّق - ولو در سطح محدود- مديريت جامعه
اين دو اصل گام برداريم و در اين رابطه برنامه ريزي الزم را انجام دهيم و مديريت فعلي را 

از آنچه ما را از .  هاي ياد شده هر لحظه امكان پذير باشدطوري تنظيم كنيم كه وصول به هدف
 سازد، مانند ظلم، فحشا و تعدي دوري جسته و به آنچه كه ما را به آن دو اين دو اصل دور مي

روي آوريم و .... اصل نزديك مي سازد، نظير عدل و احسان و توجه به محرومان و مستضعفان و 
هاي مثبت را در قالب نمودار بريزيم و نمودار را سال به سال مورد مالحظه قرار اين فعاليت

. ودي و تكاملي آن باشيمدهيم و شاهد حركت صع

105/ انبياء ��
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:قرآن كريم در اين باره مي فرمايد
1»ونُرِيد أَن نَّمنَّ علَى الَّذِينَ استُضْعِفُوا فِي الْأَرضِ ونَجعلَهم أَئِمةً ونَجعلَهم الْوارِثِينَ « 

سازيم و ) دممر(ما بر آن هستيم كه بر مستضعفان روي زمين منت دهيم و آنان را پيشوايان « 
» .گردانيم) زمين(وارثان 

البته . منظور اين است كه در برنامة كلي مديريت دولتي بايد، اصول فوق مورد توجه قرار گيرد
اين امر جز با عزم و همت و ايماني واال و بدون طرح و برنامه ريزي مناسب و پي جويي روند 

.اجراي آن امكان پذير نيست
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