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پیشگفتار
مسلمانانمدیرپیرويواسالمی،مدیریتشناختمنظوربهبررسیوکاوش

امرياسالمی،جوامعسازمانهايادارةوهدایتامِردرآنالگوهايوضوابطاز
بهپرداختنبودهآنپیدرمجموعهایندرنگارندهآنچه. استمهموضروري

.استمهماینازهاییجنبه
مدیریت،ودینمیاننسبتتبیینبهاختصاربهحاضر،کتاببخشنخستیندر

دارد،وجودوبودهتصورقابلاسالمیمدیریتنامبهچیزياساساًآیاهکاینو
ویژگیهايومدیریتیهاياندیشهمیانارتباطبیانبهرادومبخش. ایمپرداخته
مدیریتتدوینوتحقیقبهمامبرمنیازدرنتیجهوجوامعاعتقاديوفرهنگی
جوامعدرآمدهپدیدمدیریتیهايشهاندیباگزینشیونقّادانهبرخوردواسالمی

باشد،مینیزبخشترینمفصلکهکتاب،بخشسومیندر. ایمدادهاختصاصغربی
مدیریکعملشیوة،7علیامیرالمؤمنینکالمازالهامبا

سطوحتمامیدرمدیرانکلّیۀبرايکهسادهبیانیباسازمان،ادارةدرمسلمان
در. استگرفتهقراربحثموردباشد،دركلقابتحصیالتومدیریت

اسالمدیدگاهازمدیرانموفّقیتارزیابیمعیارهايتبیینبهچهارمبخش
دیگروخودنیلجهتدرفردکهنقشهاییتشریحبهپنجمبخش. ایمپرداخته
دروایمپرداختهنمایدایفاتواندمیسازماندرانسانی،کمالبهکارکنان

همطرازانفرادستان،باسازماناعضايازیکهرشایستۀروابطآنقالب
دارعهدهششمبخش. ایمنمودهتبیینجهتایندرراخودزیردستانِو

ازکهایمبودهدرصددآنتبیینباوباشدمیمسلمانفردیکرفتارتحلیل
همفرامدیربرايرامسلمانکارکنانرفتارهايبهتِردركامکانسویک

رفتاراصالحدرستشیوةبارامسلمانمدیردیگرسويازوسازیم
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نیرويبرتريوشایستگیمعیارهايهفتمبخشدر. نماییمآشنابیشترکارکنان
تعیینومدیران،نصِبوانتخاباستخدامی،گزینشدرتاایمبرشمردهراانسانی
.باشدمسلماندیرمراهگشايسازمان،درانسانینیرويآموزشاهداِف

بود،شدهمنتشرجداگانههاينوشتهقالبدرقبًالمجموعهاینبخشهاياغلب
آنهابهمندانعالقهدسترسیامکانقبلی،هاينسخهاتمامباکهخاطراینبهلیکن

مزبورمباحثگرفتنقراریکدیگرکناردرباکهخاطراینبههمونداشت،وجود
اختیاردراسالمیمدیریتزمینۀدرنویسندههايیدگاهدازتريکاملتصویر

نمودناضافهوجدیدبخشیکافزودنباگرفت،میقرارعزیزخوانندگان
تنظیمحاضرکتابآنها،رويبرالزمویرایشانجاموسابقهاينوشتهبههایینکته

استامید. یدگرداسالمیمدیریتزمینۀدربیشترآگاهیبهمندانعالقهتقدیمو
گرامیخوانندگانخاطررضایتوپروردگاريِخشنودموجباتمجموعهاینانتشار

.آوردفراهمرا
فضلهوبمنّه

شمسی1379ماهمرداد–طیبمهدي
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مدیریتودینمیاننسبت

مقدمه
اصطالحاتوادبیاتناروايبکارگیريباسکوالریستیهايدیشهانشدنمطرح

آیا: کهاستساختهمطرحراپرسشهااینماجامعۀافرادازبرخیذهندرعرفانی،
رسالتاگروشد؟قایلنسبتیتوانمیانساناجتماعیعملکردهايودینمیان
دیننمودنتکلیفتعیینآیابدانیم،انسانهااخرويسعادتتأمینبهمحدودرادین
آیاونیست؟معنابیآنهادنیويواجتماعیفعالیتهايعرصۀدرانسانهابراي
نوعهرازفارغصنعت،وفنّاورينیزوتجربیعلومومحضعلومکهگونههمان
ازبردارندةبهرهوفراگیرندهیابنده،جوامِعدینوفرهنگبهوابستگیوتعلّق

فارغتواننمینیزرامدیریتوحقوقسیاست،اقتصاد،چونهاییهمقولاست،آنه
دینی،طبکهگونههمانآیانتیجهدرودانست؟وابستگیهاییوتعلّقچنیناز

دینی،سیاستدینی،اقتصادمعنایند،بیترکیبهاییدینیصنعتودینیریاضیات
بهتوانمیآیااساس،اینبرو1نیستند؟چنیننیزدینیمدیریتودینیحقوق
ازترکیبیچنینبکاربردناگرحتّیوشد؟قایلاسالمیمدیریتنامبهچیزي

درمستقلّیکتابنگارشمستلزمکهداردايگستردهمجالبهنیازوالریستیسکهاياندیشهنقد-1
درخوشبختانه.باشدمیخارجاستدیگريمقصودپیدرکهکتاباینحدازلذاواستزمینهآن

وسکوالریسمنقدزمینۀدرارزشمنديمقاالتوکتابهافوق،پرسشهايطرحپیدرواخیرسالهاي
کهاستگردیدهمنتشروتألیفاسالمیتفکّرباسکوالریستیهاياندیشهريناسازگاتبیین

.کنیممیتوصیهآنهامطالعۀبهراگرامیخوانندگان



مدیریت اسالمی ١٦

علمهايیافتهشدنبستهبکارجزمعناییآیابدانیم،درسترامدیریتواسالم
مراعاتبهمقیدوپرهیزگارنیکورفتار،خو،نیکباور،دینمدیرانتوسطمدیریت،

کهنکاتیازبرخیبهکتابازبخشایندرداشت؟خواهدشرعی،حراموحالل
اختصاربهکند،کمکمزبورپرسشهايپاسخوابهاماتشدنبرطرفبهتواندمی

.ایمنمودهاشاره

ناپذیريتفکیک
دینهايساحتدروانسانزندگیووجودابعاددر

اشجسمانیپیکرواستجسموروانروح،بعدسهدارايگرچهانسانوجود
ومتعددگرچهنیزاشدرونیقوايواستیافتهترکیبمتعددياعضايازگرچه
بامتقابلتأثّروتأثیروتعاملدراووجوداجزايوابعادتمامیامااست؛متنوع

وواحدحقیقتیآنهاازکهاندبافتههمدرچناناجزاءاین. دارندقراریکدیگر
ازیکیبرايکهايحادثههرکهايگونهبهاست،آمدهپدیدانساننامهبمنسجم

تحتنیزراوجودشدیگراجزايوابعادتمامیدهدمیرخاووجودابعادواجزا
.دهدمیقرارتأثیر

رفتاريوروحیمختلفهايجنبهدرراارگانیکارتباطوپیونداینازايجلوه
امور،ازاوتلقّیودركنوعوفردبینیجهانوعقاید. دکرمشاهدهتوانمیانسان

قبالدرکههاییاحساسگیرند،میشکلاورواندرکهخلقیاتیوروحیات
دراوعملکردهايورفتارهاوآید،میپدیداودروندررخدادهاوهاپدیده
ازوگذاردهتأثیریکدیگربربوده،مرتبطهمباهمهزندگی،گوناگونهايعرصه

1.پذیرندمیاثریکدیگر

انسانزندگیاجتماعیوفرديگوناگونهايجنبهناگسستنیوارگانیکپیوند

.استگرفتهقراربحثموردتفصیلبهکتابششمبخشدرمطلباین-1



١٧مدیریت اسالمی
باانساناخالقیاتواعتقادات. استحقیقتاینمصادیقازاواخالقوعقایدبا

او... وسیاسیاقتصادي،اجتماعی،فعالیتهايخانوادگی،زندگیفردي،رفتارهاي
تردیدياندكآنشناختکهاستشدیدچنانتعاملوپیونداین. تعاملنددرعمیقاً

برقرارویکدیگرازمزبورهايحوزهتفکیکوتجزیهاندیشۀکهگذاردنمیجايبر
وبینانهواقعغیررؤیاپردازيقلمروها،آنازیکهردرايجداگانهحکمساختن

. نیستبیشايپندارگرایانهخیالبافی
نگرشیباویافتهدستالهیبینیجهانبهکهانسانیشد،ذکرآنچهاساسبر
لطیفاحساسهايازسرشارقلبشونگردمیجهانوانسانبهتوحیديومعنوي
کهانسانیشیوةبهاجتماعی،زندگیعرصۀدراستمحالاست،عارفانهومعنوي

چنانبهاگروکند؛رفتارنیستیلقاملموسدنیايومحسوسمادةجزچیزيبه
اشالهیتفکّراتومعنويروحیاتتدریجبهگرفت،خووشدواداررفتاريشیوة

.گرددمیزایلشده،متزلزل
اکتفاانسانوجودازمحدودجنبۀچندیایکبهتنهاالهیادیانمبنااینبر
احساس،اندیشه،يهاعرصهتمامیکهباشندمیفراگیرنظامیدارايونکرده

پیرواننتیجهدر. گیردمیبردررااواجتماعیوفرديعملکردهايواخالق،
ازوجودشانبرونیودرونیهايجنبههمۀدرکههستندکسانیالهیادیانواقعی

زندگیشانبرحاکمروحدرهمتأثیرپذیري،این. گیرندمیالگووپذیرفتهتأثیردین
چشمبهشاناجتماعیوفرديعملکردهايورفتارهابقالوشکلدرهمو

خداخواهانه،ايروحیهبازندگی،هايصحنههمۀدرکهايگونهبهخورد؛می
احکامقالبدرخداوندآنچهبامطابقاعمالیباوجویانه،آخرتوگرایانهمعنویت

.یابندمیرحضواند،نمودهرفتاربدانالهیمعصومرهبرانوکردهتجویزدین
:معصومینائمۀواکرمپیامبرسیرةوسخنانوکریمقرآنآیاتدرتأمل

الهی،دینترینکاملوآخرینعنوانبهاسالم،کهگذاردنمیجايبرتردیدياندك
است،ايگستردهتعالیمحاويعبادات،واخالقعقاید،هايحوزهدرکهگونههمان

انسان،اجتماعیزندگیگوناگونهايحوزهدروخانوادگیزندگیعرصۀدر



مدیریت اسالمی ١٨

والگوهاداراي،...وحقوقینظامی،سیاسی،اقتصادي،شؤونازاعم
حقیقیمسلمانکهدریافتتوانمیواقعیتایناز. باشدمیجامعیهايدستورالعمل

گونههمانوباشددادهشکلاسالمرازندگیشووجودابعادتمامکهاستکسی
نقشاسالمازاذکار،وعباداتدرواخالق،وروحیاتدرافکار،وعقایددرکه

وحقوقیشؤوننظامی،امورمدیریت،سیاست،اقتصاد،هنر،دراست،پذیرفته
.باشدگرفتهالگواسالمازنیزاشاجتماعیوفرديزندگیدیگرِهايجنبهتمامی
بیندرامااند،نهادهخودبرسلمانمنامکهدارندوجوداشخاصیمادوراندر
ونمودهمعرّفیآنعباديودرونیهايجنبهپذیرايصرفاًراخوداسالم،تعالیم
دروکنندمیانکارراانساناجتماعیوفرديزندگیبراياسالمالگوهايوقواعد
کهکنندمیتکرارراصوفیهمشتبِهانازبرخیدیرینِباطلِدعوينو،عباراتیقالب

برو،"شریعتنداحکامازتبعیتونهادنگردنازنیازبیعرفانوطریقتاهل"
مصداقواقعدراینان. نهندمیاسالمازجدیديقرائتنامخویشباطلسخناین
رسلِِهواِهللابینَیفَرِّقُواأْنیریدوَنورسلِِهوبِاهللاِیکْفُرُوَنالَّذیَنإنَّ:کهکریمندقرآنآیاتاین

قُولُوَنوٍضنُْؤمُِنیعبِبٍضنَکْفُُروعبِبوَنوریدتَّخِذُواأْنینَییٰذببیًاللِکٰۤأولسئِکمفِرُونَٰلْکٱه

ردوناباورندپیامبرانشوخدابهکهکسانیهرآینه:مهینًاعذاباًِفریَنٰلِلْکاٰأعتَدنوحقّاً
وشوندقایلجداییپیامبرانش) احکامازپیروي(وخدا) بهعقیدة(بینکهآنندپی
خواهندمی) طریقایناز(ومنکریم،رادیگريوداریمباوررایکیما: گویندمی

اجرايوتبعیتبدونمعنوي،والهیروحیاتوعقایدداشتنیعنی(آنبینراهی
عذابیکافرانبرايماواندحقیقیکافرانهمانآنانبرگیرند؛) دینیاحکام

1.ایمساختهآمادهخوارکننده

انسان،همچوناسالمکهکنیمتوجهاستکافیانحرافاینزدودنبراي
نامبهموجوديتصورکهگونههمانواستیکپارچهلیکنبعديچندحقیقتی

نیزاسالمنامبهآیینیرشپذیاست،ويوجوديابعادکلّیۀتصورمستلزمانسان
دیگربیانبه. باشدمیآنفقهیواخالقیاعتقادي،ابعادتمامِیپذیرشمستلزم

.151و150 آیاتنساء،سورة-1



١٩مدیریت اسالمی
نامبهواحدحقیقتیوجوديمرتبۀسهسیب،طعموعطرشکل،کهگونههمان
توأمانوهمزمانکهاستايپدیدهوجودمعنايبهسیبوجودوباشندمیسیب
احکامِودرونیخلقیاتاعتقادي،معارفاست؛مزبورمطعوعطرشکل،داراي

مستلزمدینپذیرشودینندنامبهواحدحقیقتیوجوديمرتبۀسهدین،بیرونِی
ازسرشارکهروحیوقلبدیگرتعبیربه. استمزبورمراتبتمامیپذیرش
ایلخصازسرشارآوردمیپدیدروانیاست،الهیاولیايوخدامحبتومعرفت
ظهورمحّلسازدمیپیکريروانی،چنانوانسانی؛شایستۀخلقیاتوالهینیکوي

والزمشریعتوطریقتحقیقت،بنابراین،. الهیدستوراتواحکامجریانو
.باشدمیدیگرامردووجودمستلزمآنهاازیکهروجودویکدیگرندملزوم
برحبابیکهاستپرنوريچراغهمچونالهیانسانوجود1کریمقرآنتعبیربه
آنواستساختهنورانیوروشنچراغنورراحبابآنوگرفتهقرارآنروي
وروشنچراغ،نوراثردرکهداردقرارچراغدانیومحفظهدرونحبابدار،چراغِ
منزلۀبهالهی،محبتومعرفتایمان،نوِربهیافتهنورانیتقلبِ. استگردیدهمنور

مثابۀبهانسانی،خُلقیاتومعنويروحیاتنورِبهنورانیوتابناكروانراغ،چ
وبودهچراغدانمنزلۀبهالهی،احکاموصالحهاعمالنورِبهمنورپیکروحباب،

ولیباشدنورافشانیودرخششدرچراغاستمحال. یکدیگرندملزوموالزم
.باشندتاریکوظلمانیچراغدانوحباب
پاكدرختوطیبهشجرةمنزلۀبهالهیانسانوجود2ِکریمقرآندیگرِتعبیربه

استوارفردایماِنازسرشاروموحددلِزمیِندرآنریشۀکهاستارزشمنديو
وپاكروانآسماِندرستوده،اخالقوروحیاتصورتبهآنهايشاخهوبوده،

واعضاءبرشایستهکردارهايازايتازههايمیوهدمهرواستگستردهمطهرش
هموارهدرختهايمیوهوهاشاخهتنه،ریشه،بین. گردندمیپدیدارپیکرشاندام

.رویدنمیحنظلمیوةهرگزسیب،درختپیکربرواستبرقرارسنخیت
ومعنويوالهینگرشداشتنمستلزمکهگونههمانبودنمسلمانپس

.24آیۀ ابراهیم،سورة-35.2آیۀ نور،سورة-1



مدیریت اسالمی ٢٠

بامطابقعملکرديداشتنمستلزماست،اسالمیوپسندیدهخُلقیاتوروحیات
واستزندگیاجتماعیوفرديهايعرصههمۀدراسالمیاحکاموضوابط
زندگیش،اجتماعیوفرديهايعرصهتمامیدرکهاستکسیحقیقیمسلمان
. داراستیکجارااسالمیمقرّراتبامطابقاعماِلوفاضلهاخالقِعارفانه،نگرشِ
اجتماعی،هايعرصهتمامیدرکهاستايجامعهنیزراستیناسالمیجامعۀ

وعارفانه،ومعنويروحیۀخود،... ومدیریتیحقوقی،نظامی،سیاسی،اقتصادي،
یکجاالهیاحکامومقّرراتبهالتزامباهمراهراخداپسندانهوفاضلهاخالقِ

.داراست

اعمالملکوت

اجتماعیامورقلمرودرالهیماحکاوجودضرورتو
ظاهریکیاند،جنبهدودارايهستیجهاندرهاپدیدههمۀاسالمدیدگاهاز

آنازکهنامحسوسباطندیگريو1شود،میتعبیر"ملک"بهآنازکهمحسوس
واندقاعدهاینمشمولنیزانسانهارفتارواعمال2.گرددمیتعبیر"ملکوت"به

وملکوتاست،رؤیتقابلسرچشموظاهردیدةباکهظاهريوکملبرعالوه
انسانطبیعیحواسونبودهآنمشاهدةبهقادرظاهرچشمکهدارندباطنی

ظاهريوملکیمحسوسجلوةبهاحادیث،وقرآندر3.کنددركراآنتواندنمی

.1آیۀملک،سورةو120 آیۀمائده،سورة-1
83. آیۀ ،ۤسيسورة-2
عالوه بر حواس ظاهري که در ملک وجود انسان قرار دارند، انسان در باطن و ملکوت وجودش -3

نیز داراي حواس مشابهی است که چنانچه در درون شخص، بیدار و فعال شوند، او قادر خواهد شد 
گونه که چشم و به بیان دیگر همان. ، ملکوت اشیاء و اعمال را نیز ادراك نمایداز طریق آن حواس

ر و بدن، صور و اصوات مادند صور و تواّر و دل میکند، چشم و گوش ِسي را ادراك میگوش س
و 75و سورة أنعام، آیۀ 179و سورة أعراف، آیۀ 46سورة حج، آیۀ (اصوات ملکوتی را دریابد

بیدار و فعال شدن حواس باطنی، منوط به قطع تعّلق و دلبستگی استقاللی .)185آیۀ سورة أعراف، 
در حدیثی . هاي این عالم است که در قرآن و احادیث، از آن به موت تعبیر شده استبه دنیا و پدیده

".دندگرمردم در خوابند؛ پس آنگاه که به موت نایل شدند، بیدار می": آمده است که6از پیامبر اکرم



٢١مدیریت اسالمی

آخرتنامآن،باطنیوملکوتینامحسوسجنبۀبهودنیا،ناماعمال،وهاپدیده
انسانهاهاياندیشهواعمالملکوتیجنبۀمرگ،ازپسجهاندر1.استشدهداده

ملکوتنحوةوشکلهمانانسانهااُخرويزندگینحوةوشکلوشودمیآشکار
برايبنابراین2.اندپرداختهبدانوکردهاختیارمرگازقبلکهاستاعمالیوافکار

زندگیاجتماعیوفرديهايحوزههمۀدرانسان،هر،اخرويسعادتمندي
مطلوبونیکوآنملکوتکهاستروشیوراهگرفتنپیشدربهنیازمندخویش،

اخرويسعادتسازيزمینهرادینرسالتتنهاکهکسانیحتّینتیجهدر3.باشد

). 7س ،134، ص 50مجلسی، بحار، ج (
به جبر و مانند، تنهااز آنجا که اغلب انسانها در طول زندگی، در دام دلبستگیهاي دنیوي باقی می

گردند؛ لذا تنها پس از مرگ شوند و به موت اضطراري نایل میهنگام فوت از آن رها میاضطرار، در
باطن بیدار و فعال شده و به مشاهدة ملکوت عالم و و در جهان آخرت، حواس باطنی ایشان 

اي وجود البتّه اندك انسانهاي برجسته).22تا 19سورة ق، آیات (گردندرفتارهاي خود قادر می
جهانی، از راه تزکیه و تذهیب نفس، به اراده و اختیار خویش، خود را دارند که در دوران زندگی این
گردندت، به موت اختیاري نایل میدنیوي رها ساخته و پیش از فواز دام تعلّقات و دلبستگیهاي 

و در اثر آن، حواس باطنی ) 14و 13س ،63ص ،98ج و6س ،59ص ،72مجلسی، بحار، ج (
به بیان دیگر . یابندایشان بیدار و فعال شده و به رؤیت و شهود ملکوت اشیاء و اعمال دست می

بینند، یعنی آخرت را، قبل از مرگ و در دوران زندگی دنیویشان یآنچه را که دیگران پس از مرگ م
.کنندمشاهده می

7. آیۀ روم،سورة-1
8. و 7 آیاتزلزال،سورةو84 آیۀقصص،سورةو54 آیۀیس،سورة-2
اي است که سفرة گستردهمثابۀجهان و کارهایی که توسط انسان در عالَم قابل انجام است به -3

ي مزبور، که هاخوراکیهاي گوناگون در آن چیده شده است و ي متنوعی با طعم و مزههاخوراکی
کند، برخی سالم و هریک با طعم و رنگ خاص خود، حاضران بر سر سفره را به خوردن جلب می

اند؛ لکن این امر از ظاهر آنها قابل تشخیص نیست؛ لذا اگر مقوي و برخی دیگر مسموم و کُشنده
ي سالم و مقوي را هاخوراکیآگاه است حاضران را مطّلع نسازد و هاخوراکیاز باطن آن کسی که

از 
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همۀبایستمیدینکهحقیقتنداینپذیرشبهناگزیرنیزدانندمیانسانها
وقالبدراجتماعی،وخانوادگیفردي،هايحوزههمۀدررا،انسانعملکردهاي

رضوانرفتارها،واعمالآنباطنوملکوتکهبخشدسامانودادهشکلايقواره
انسانهاستاخرويسعادتدرصددکهدینیلذادوزخ؛وجهنّمنهباشد،جنّتو

خودحالبه،...وحقوقیسیاسی،اقتصادي،عملکردهايعرصۀدرراآنهاتواندنمی
اسالم،نتیجهدر1.باشدالزمدستورالعملهايواحکامفاقدوساختهرها

ي مسموم و کُشنده متمایز نکند، تمامی حضّار در معرض خطر مسمویت و مرگ قرار هاخوراکی
.گیرندمی

م اختیار کرد توان در این عاَلها، ُخلقیات و اعمالی که میبشر که از باطن و ملکوت اندیشه
اطّالع است همین حکم را دارد؛ لذا خداي متعال که بر غیب و شهادت، ملکوت و ملک، و باطن بی

باشد، در قالب ادیان الهی، او را و ظاهر عاَلم آگاه است و خیرخواه و مهربان نسبت به انسان نیز می
اعمالی که انسان در معرض از نافع و زیبا و یا زیانبخش و زشت بودن ملکوت افکار، روحیات و 

مند است، به حکم منطق و عقل، هانسان نیز که به سعادت خود عالق. آنها قرار دارد، آگاه ساخته است
.ریزي کندبایست حرکت خود در عرصۀ زندگی را، در قالب این رهنمودها تنظیم و برنامهمی

ر یکدست و مشابه آن، رغم ظاهبه تعبیر دیگر، عرصۀ زندگی همچون سرزمینی است که علی
خطر و خطرناك را توان از ظاهر زمین، نقاط بیلکن نمی. گذاري شده استبرخی نقاطش مین
زندگی امن و سالم اشخاص در این سرزمین، منوط به این است که فردي که . شناخت و تمیز داد

شد، آنها را از نقاط باشناسد و دوستدار و خیرخواه آن اشخاص میگذاري شده را میدقیقًا نقاط مین
خداوند . امن و مناطق خطرناك آگاه سازد و آن اشخاص نیز به دقّت، از راهنماییهاي او تبعیت نمایند

بشر نیز به حکم . خبیر و مهربان، در قالب ادیان الهی، این آگاهیها را در اختیار بشر قرار داده است
.بایست از آن تعالیم تبعیت کندخِرَد، می

توان پی برد که چرا قرآن کریم و احادیث و سیرة معصومین، همۀ وق به روشنی میبراساس ف
ها هاي اندیشه، اخالق و رفتارهاي فردي و اجتماعی انسان را در بر گرفته و در همۀ آن حوزهعرصه
.دار راهنمایی و راهبري بشر شده استعهده

) 275سورة بقره، آیۀ (قبیل رباخواري قرآن کریم ملکوت خطرناك برخی فعالیتهاي اقتصادي، از-1
و بعضی فعالیتهاي فرهنگی، از قبیل)10سورة نساء، آیۀ (و خوردن ظالمانۀ اموال یتیمان 



٢٣مدیریت اسالمی

جامعۀنامواست... وحقوقیسیاسی،اقتصادي،دستورالعملهايونظامدارايقطعاً
می،اسالحقوقاسالمی،اقتصادکهکرداطالقتوانمیايجامعهبهتنهارااسالمی
ضوابطومعیارهاازفارغ. باشدحاکمآندر... واسالمیمدیریتاسالمی،سیاست
اسالمیباپرداختن،... ومدیریتسیاست،حقوق،اقتصاد،هايمقولهبهاسالمی

.استتعارضدرجامعهبودن

اسالمیمدیریت
يمعنابهاسالمی،مدیریتبهعملوشناختضرورتازبخوبیفوقمباحث

پردهاست،نمودهمقرّرجامعهوسازمانبرمدیریتبراياسالمکهايشیوهونظام
حاکمجامعه،بودِناسالمیومدیربودِنمسلمانالزمۀکهساختروشنوبرداشت

بهاشارهاینجادر. باشدمیجامعهوسازمانمدیریتدرايشیوهوسبکچنینشدن
.دانیممیالزمرااسالمیمدیریتازهشدمطرحتفسیردوبودننادرست

برايمدیر،وحاکمبودِنمسلمانصِرفکهبرندمیگماناشخاصبرخی
توضیحاتبهتوجهباکهحالیدر. استکافیمدیریتوحکومتبودِناسالمی

حاکمانهمکهیابدمیتحقّقوقتیاسالمیمدیریتوحکومتکهشدآشکارفوق،
نیتیحسنباوالعملصالحخُلق،خوشپرهیزگار،باور،دینصاشخامدیرانو

الگوهايومعیارهابرمنطبقآنانمدیریتوحکومتاِعمالشیوةهموباشند
.باشدشریعتدرمقّررمدیریتیوحکومتی

ونکتههربهدینی،تفکّرقیدازرهاخِرَدورزيکهکنندمیگمانبرخیهمچنین

....ادامه از صفحه قبل 
این امر . را بیان نموده است...و)174سورة بقره، آیۀ (فروشی کتمان حقایق کتب آسمانی و دین

آیات و احادیث مزبور . مورد تبیین قرار گرفته است:دیث معصومینتري در احابه نحو گسترده
نیازي انسان از پیروي از دستورالعملهاي الهی در عرصۀ فعالیتهاي اجتماعی به صراحت بر پندار بی

کشد و ضرورت مالك عمل قرار گرفتن دستورات دین در حوزة امور اجتماعی را خطّ بطالن می
.سازدآشکار می



مدیریت اسالمی ٢٤

کهاینازنظرصرفیافت،دستسازمانوجامعهادارةشیوةزمینۀدرروشی
هايقوارهوضوابطباوشناسیانسانوبینیجهانبامزبورروشهايونکات

ونکاتآنبستنکاربهچنانچهخیر،یاباشدسازگاراسالممدیریتیوحکومتی
دانستچیزيانهمراآنتوانمیشود،سپردهباتقواومتدیناشخاصبهروشها

اسالمیمدیریتوحکومتنامآنبهتوانمینتیجهدرواستخواستهاسالمکه
فوق،مطالببهتوجهبانیزگماناینبودنتأییدقابلغیرونادرستی. کرداطالق
1.استآشکار

.استگرفتهقراربحثموردتريمشروحنحوبهکتابآیندةبخشدرپنداراینبطالن-1



٢٥مدیریت اسالمی

مسلمانمدیر

غربیجوامعدرآمدهپدیدمدیریتیهاياندیشهو

مقدمه
آثارومدیریت،عرصۀغربیاندیشمندانومحّققانآثارازانبوهیترجمۀانتشار

ازاستآمدهدرتحریررشتۀبهغربیانهاينوشتهازاقتباسباکهایرانینویسندگان
وفنّاوريدانش،هايعرصهدرغربیکشورهايچشمگیرپیشرفتهايوسویک

هاياندیشهبرابردرشدنمطلقتسلیمسويبهراروهیگدیگر،سويازاقتصاد
برخیدرراگماناینمزبورمحقّقانآثارهمچنین. استدادهسوقغربیمدیریت

جهتدرتفحصوتحقیقبهنیازيآنها،وجودِباکهاستآوردهپدیداذهان
همینبررسیبهکتابازبخشایندر. نداریمایرانی-اسالمیمدیریتبهدستیابی

بهویکجاراخودغربیکشورهايپیشرفتاستنادبهآیاکهپردازیممینکتهدو
منطقیصحیح،کاريتواندمیکردن،غربیانمدیریتیهاياندیشهتسلیممطلقطور

ازرامامدیریت،ۀعرصغربیمحقّقانآثاروجودآیاوآید؟شماربهعلمیو
درآننتایجازگیريبهرهواسالمیمدیریتتدوینوشناساییمنظوربهتحقیق

سازد؟مینیازبیکشورمانسازمانهاياداره



مدیریت اسالمی ٢٦

غربمدیریتیمحقّقانآثارنبودِنجهانشمولوفرافرهنگ
بهکندمیادراكايواژهادايازناشیصدايازشنوندههرکهمفهومی-1
فرهنگدرطبیعیطوربهکسهرزیرادارد،بستگیداردآشناییآنباکهزبانی
نفرچنداگربنابراین. کندمیجستجوراشدهشنیدهصدايمعنايخود،زبانلغات

زبانهايواژهازیکیباراآنکدامهربشنوند،راصداییدارند،مختلفزبانهايکه
ذهنشبهکنندمیادراكآنازدیگرانآنچهبامتفاوتمفهومیوکندمیمنطبقخود

.شودمیمتبادر
جهانهايپدیدهتفسیروتحلیلکهکندمیکمکحقیقتایندركبهفوقمثال

وبینیجهانازمحقّق،واندیشمندانسانهرذهندررخدادهامفهوموهستی
بینبایدکهشودمیحاصلنتیجهاینسخنایناز. استمتأثّراوشناسیانسان

توجهبایدوشدقایلتفکیکفردذهندرآنتصویروتفسیروخارجیواقعیت
تبیینبهخودشناسیانسانوبینیجهانقالبدرمحّققی،وتحلیلگرهرکهداشت
1.پردازدمیرخدادهاوهاپدیده

کهپنداراینوجودعیندرانسانی،علومحوزةدرخصوصًاعلوم،دستاوردهاي
نوعتأثیِرتحترخدادهاست،وهادهپدیبینانۀواقعوطرفانهبیبررسیحاصل
چرایِیوچگونگیتبیینوبررسیبهکهدانشمندانیشناسِیانسانوبینیجهان
.داردقراراندپرداختهمطالعهموردمسائل
آنهـا اشتراكوظاهريتشابهبرغمانسانهانبودنیکسانانسانی،علومحوزةدر

یـک درشدهانجامتحقیقاتنتایجهکشودمیسببجسمانی،پیکِرمشخّصاتدر
.نباشـد تعمـیم قابـل جوامـع سـایر بـه عینـًا خاص،فرهنگیویژگیهايباجامعه

بینی و جهان. انداي فلسفی و غیرتجربی بنا شدههمۀ علوم، حتّی علوم تجربی، بر اصول موضوعه-1
دهد که با اي را براي علوم، خصوصًا علوم انسانی، به دست میشناسی اسالمی، اصول موضوعهانسان

اي که مبتنی بر تفکّرات مادي و اومانیستی است و در غرب پایۀ علوم قرار گرفته ضوعهاصول مو
.است در موارد متعددي مغایر است



٢٧مدیریت اسالمی
درتحقیقنتایجکهحیوان،وگیاهجماد،ازاعمموجودات،سایربرخالفبنابراین

تـصور انـسانی علـوم تحقیقـات دراسـت، شـمول تاریخوشمولجهانآنهامورد
باشـد صـادق یکـسان بـه اعـصار همۀدروجوامعهمۀدرکهایجینتبهدستیابی
انـسانی، علـوم هـاي رشـته ازهریـک دراگـر بنـابراین . استباطلوخامپنداري

نتـایج کـه پنداشـت نبایـد شد،منتهینتایجیبهايجامعهدرشدهانجامتحقیقات
.استیمتعمقابلمتفاوتآیینهايوفرهنگباجوامعسایربهعینًامزبور
درتحقیقومطالعهبهکهمحقّقیشناسیانسانوبینیجهانیعنیــنکتهدواین
انسانیمطالعاتکهايجامعهبومیوفرهنگیخصوصیاتوپردازد،میعلومعرصۀ

نتایجشرطوقیدبیپذیرشکهسازدمیروشنــگیردمیصورتآنافرادرويبر
تواننمیرابشريجوامعکلّیۀبهآنهاتعمیمووامعجسایردرشدهانجامتحقیقات

.انگاشتعلمیغیروانگارانهسادهبرخوردجزچیزي
وفنّاوريودانشهايعرصهدرپیشرفتهجوامعمعاصر،جهاندرکهاینتصور

دیگرجوامعپژوهشیهايیافتهوعلمیدستاوردهايتعمق،بیوبسادگیاقتصاد،
بیندرمتأسفانهکهاستدیگريانگاريسادهبندند،میکاربهوذیرندپمیعینًارا

ژرفانگردیديباکهکسانی. داردرواجماجامعۀمدیرانوهاتحصیلکردهازبرخی
.مصونندهاییانگاريسادهچنینازنگرندمیمزبورجوامعبه

شدهارائهوکشفاندیشمندانومحقّقانتوسطمدیریت،دانشعرصۀدرآنچه
ومحقّقانشناسیانسانوبینیجهاناعتباربههم. استفوقبحثمصادیقازاست

وتحقیقاتکهجوامعیفرهنگیویژگیهايخاطربههمومزبور،اندیشمندان
آنانتحقیقاتازحاصلهنتایجاست،گرفتهصورتآنهامورددرمدیریتیمطالعات

بشريجوامعسایربهتسرّيقابلوقضایاازممکنتحلیلوتفسیریگانهنبایدرا
.دانست

انداومانیستیتفکّريدارايعمدتاًجهانامروزعلمیوصنعتیپیشرفتۀجوامع
نیروهايوخداوندتأثیرووجودبهتوجهبیوماديصرفاًنگرشیباو

جهانوانسانوجودغیرماديابعادبهاعتقادبیوجهاندرماوراءالطبیعه
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سازمانمسائلمحّققانفلسفیفرضهايپیشاین. نگرندمیهاپدیدهبهمرگ،ازپس
کنندهتعیینتأثیريمزبورمسائلتحلیلوبرداشتنوعدرجوامع،آنمدیریتو

ارزشهايباصرفاًخودهايسازيتئوريدرمزبورمحقّقانچوندیگرسوياز. دارد
ومعنويارزشهايوپردازندمیعقلیهايداوريبهتیاومانیسودنیاییمادي،

برومعیارباصرفاًراترجیحومقایسهلذاسپارند،میفراموشیبهیکسرهرااُخروي
ازمدیریت،درهدفتعیینوانتخابدرودهندمیانجامماديارزشهايمبناي
اینوماديهايجنبهبهصرفاًغیره،ومنابعسازيبهینهوري،بهرهافزایشقبیل

هايدیدگاهبرمبتنییِمدیریتنظریاتوتئوریهابنابراین،. کنندمیتوجهجهانی
الهی،هايدیدگاهدارايکهمحّققیبرايمزبور،جوامعخاصارزشیوفلسفی
.باشداعتمادواعتبارمحّلتواندنمیاستاُخرويومعنوي

تئوریهاکردنپیادهواهدافبهدستیابیچگونگیمدیریتی،روشهايوتکنیکها
واهدافبهرسیدنبرايروشیوتکنیکهر. سازندمیمشخّصراعملعرصۀدر

جهتدرنیزراکاراییبیشترینوشودمیایجادوطرّاحیخاصیارزشهايتحقّق
صرفاًهايدیدگاهباکهتکنیکهاییوروشهابنابراین. داردارزشهاواهدافهمان
اینبامتناسبارزشهايتحقّقواهدافبهدستیابیمنظوربهودنیاگرایانهومادي

اُخرويومعنويالهی،دیديباکهجوامعیدراند،شدهایجادوطرّاحیهادیدگاه
ونیستندکارسازچنداندارند،آنبامتناسبارزشهاییواهدافونگرندمیاموربه

1.ندارندرااسبمنومطلوبکارایی

تجهیزاتوابزارهاواداري،فضاهايسازماندهیومعماريسبکهايازیکهر
خاصیفرهنگیبارِداراينیزشودمیگرفتهکاربهسازماندرکهمادي

اسالم بر اصول موضوعۀ علوم انسانی، که پایۀ علم مدیریت شناسِیبینی و انسانتأثیر جهان-1
ر علوم رفتاري، از جمله علم باشند، از یک سو، و تأثیر ارزشهاي الهی و معنوي اسالمی بمی

هاي مجاز و غیرمجاز تعیین شده در مقرّرات فقهی و اخالقی مدیریت، از سوي دیگر، و محدوده
اند، از دیگر سو، سه جنبه از ارتباط مدیریت با اسالم را اسالم، که در عرصۀ مدیریت نیز الزم الرّعایه

.سازدآشکار می



٢٩مدیریت اسالمی
موجودفرهنگناخواستهیاخواستهتجهیزات،وابزارورودوفضاهاایجادبا. است

عدمیاسازگاري،بنابراین. شودمیحاکمویابدمیراهسازمانبههمآنهادر
معماريوتکنولوژيدستاوردهايازیکهردروندرنهفتهفرهنگسازگاري

مدیریتعرصۀدرکهاستاينکتهنیزجامعههرپذیرِشمورِدفرهنگِبااداري
وغربیسازمانهايمعماريسبِکازمطلقتقلیدنتیجهدر. شودتوجهبدانباید

بارِبهتوجهبدونغربی،اداريتکنولوژيوتجهیزاتهمۀبکارگیريوانتقال
غرباخالقیغیرودنیاگرامادي،فرهنگمختلفوجوهحاويکهآنهافرهنگی

شود،میحاکمسازمانبرناخواستهطوربهمطلق،بکارگیريوتقلیداینباواست
.بودنخواهدتأییدقابلودرستکاري

وتکنیکهانظریات،وتئوریهاباجامعهفرهنگرابطۀبیانگرفوقنکاتۀهم
برواستمدیریتوسازماندراستفادهموردمعماريوتکنولوژيحتّیوروشها،
.زندمیاِبطالمهرمدیریت،وسازمانمسائِلبودنشمولجهانوفَرافرهنگتصور
تحقیقاتدستاوردهايکاربرديوعملیارزشنبایدکهایندیگرنکتۀ. 2

سازمانهاياثربخشیوکاراییووريبهرهافزایشدرراصنعتیجوامعدرمدیریتی
ونظريارزِشومزبورمدیریتیِتئوریهايونظریاتصحتدلیلجوامع،آن

بینیپیشدربطلمیوسیهیئِتکاربرديارزِشکههمچنانپنداشت؛آنهانماییواقع
مزبورنظریۀصحتدلیلتواننمیراکسوفوخسوفقبیلازفلکیایعِوقدقیق

1.دانست

سازمانهايِدرفوقمدیریتیالگوهايوتئوریهاکاربرديوعملیارزشالبتّه
تأییدقابلجوامعآندنیامدارانۀوماديارزشهايحوزةدرتنهانیزمزبورجوامِع

پذیرشِ دانشمندان هیئت و نجوم بود، جهان را همچون پیازي هیئت بطلمیوسی که قرنها مورد -1
هاي آن ــ یعنی افالك ــ و زمین در مرکز آن قرار داشت و کرد که کُرات آسمانی بر پوستهفرض می

دانشمندان امروزي در بطالن این نظریه . چرخیدندهاي پیاز به گردِ زمین میهمۀ کرات، همراه پوسته
.، تردید ندارندبرغم ارزش کاربردي آن



مدیریت اسالمی ٣٠

نتایجبهدستیابیبرايکهانسانی،واخالقی،معنويارزشهايبهکسیاگرواست
وتئوریهابرايباشد،معتقداست،شدهپایمالوفدافوق،دنیامدارانۀومادي

.شدنخواهدقایلنیزچندانیکاربرديوعملیارزشحتّیمزبورالگوهاي
شناختیفکري،بنیانهايازبرخاستهمادي،وجهدرحتّیجوامع،پیشرفتهاي. 3

حرکتهاياصلیمسیرکهبنیانهاستهمینوآنهاستپذیرشموردارزشیو
تواننمیرواینازکند؛میترسیمراجوامعفرهنگیواقتصادياجتماعی،سیاسی،
فکريبنیانهايازبرخاستهمدیریتیتجویزهايوتوصیفبراساسکهپذیرفت

مااسالمیجامعۀدربتوانتاسمغایراسالمیبینیجهانوفرهنگباکهايبیگانه
.یافتدستواقعیوجانبههمهپیشرفتوتوسعهبه

اسالمیمدیریتتدوینوتحقیقضرورت
روشهايوتئوریهاتدوینوکشفمنظوربهتتبعوتحقیقضرورتفوقنکات
باشداستواراسالمیالهِیارزشهايوشناسیانسانوبینیجهانبرکهرامدیریتی

راخودمانجامعۀسازمانهايِمورددرتحقیقوپژوهشلزوموداردمیوممعل
ومدیریتمسائلازتفسیرهارساترینمزبورتحقیقاتنتایجبِیقین،. سازدمیآشکار

جانبۀهمهموفّقیتوکامیابیبرايراروشهاوالگوهابهترینوماجامعۀسازمان
.داشتبرخواهددرماناسالمیکشوردرسازمانهاومدیران

ها،دیدگاهکهاستاینرسدمینظربهذکربهالزماینجادرکهمهمینکتۀ
کهمدیریتیالگوهايومکاتببرخالفاسالم،مدیریتیرهنمودهايوالگوها
است،گوناگونسازمانیهايمحیطوانسانیجوامعدردانشمندانتحقیقاتحاصل

طوربهسازمانهاوجوامعۀکلّیدروندارداختصاصمعینیفرهنگوجامعهبه
شدهناشیاسالمبودنفطريازممتاز،ویژگیاین. داردکاربردومصداقیکسان

درملل،وجوامعۀکلّیوقرونواعصارتمامیدرانسانهاهمۀزیرا. است
شودبنافطرتبراساسکهمکتبیلذارکند؛تمشویکسانفطري،ویژگیهاي

نخواهدمعینزمانیمقطعدرخاصايجامعهبهمحدودتجویزهایشوتوصیف



٣١مدیریت اسالمی
نخواهدآنهايدستورالعملیِناکارایبهمنجرجامعه،برحاکمفرهنگتغییروبود
بشريفطرترمزهايوراززیرااست؛الهیادیاِنمختصبودنفطريویژگِی. شد

ویژگیهايچهفطرت،شناختیِمختصاتبارابطهدرچهآن،فراوانکاریهايِریزهو
انسانینندةآفربرجزانسانی،فطرتِدرنهفتهقابلیتهايوظرفیتهاچهوآنگرایشی
بهبشرنیازوالهیانبیايبعثتضرورتکهاستاصلهمینونیستمکشوف

ردراانسانهاتمامیراهبريوهدایتکهاسالم. کندمیایجابراآسمانیمکاتب
وسعادتبهآنهاساختنِنائلجهتدرقیامتآستانۀتابعثتطلیعۀازجوامعکلّیۀ

وتعالیمبودِناستوارازراخودشمولیتاریخوشمولیجهاناست،دارعهدهکمال
درحقیقتاینبرمکرّريتصریحات. استشدهواجدانسانیفطرتبردستوراتش

عرصۀدراسالمآنچهشدگفتهکهطورمانهنتیجهدر. داردوجودکریمقرآن
همۀدربشري،مدیریتیالگوهايومکاتببرخالفاست،ساختهمطرحمدیریت

.استکارسازوبودهصادقجوامعوزمانها

گزینشونقدضرورت
نتایجبهنسبتآگاهیازراخودکهشودسببنبایدفوقناپذیرِانکارحقایق
تحقیقمسیردرزیرابپنداریم؛نیازبیجوامعسایردریریتمددانشمندانتحقیقات

ایرانیاسالمیۀجامعوفرهنگبامتناسبروشهايوتئوریهااستنباطوکشفبراي
استفادهقابلوسودمندتواندمیجوامعسایرمحقّقانهايیافتهازآگاهیخودمان،

.باشد
برخالفبشري،کاوشویشهاندحاصلکهاینبهدادنتوجهعیندراسالم

قابلونسبیهموارهاست،حقیقتهمۀبیانگروخطاازمصونکهالهیوحی
وتحقیقاتنتایجازگیريبهرهبر1،استاشتباهوخطابهآمیختهبعضًاوتکمیل
سودمنددانِشکسِببهرامسلمانانوتأکیدبشرياندیشمندانودانشمندانافکاِر

داده نشدهاندکیجزعلمازانسانهاشمابهو:قَلیالًإّاللْعِلْمِ ٱمِنَاُوتیتُمماو«. 85آیۀ اسراء،سورة-1
.»است



مدیریت اسالمی ٣٢

برتأکیدعیندرو1.استنمودهتحریضاسالمیغیرسرزمینهاِيوجوامعازحتّی
سويازحقّ،سخِنازاستقبالبه2،خودفکرِيغذايبودِنسالمبرفردکردندقّت

برتأکیدعیندرترتیبهمینبه3.استکردهتشویقباشد،شدهابرازکسهر
سخنانِشنیدِنهبرامسلمانانسخن،بهترینازتبعیتوپذیرشوتشخیص
بینکهموارديدرکهاینعیندرنحوهمینبه4.استکردهدعوتگوناگون
لزومبرنماید،ظهورتعارضیعترتوقرآنوحیانیتبیینباانسانعقالنیتشخیص

ازرافردو5ورزدمیتأکیدالهیوحیمحتوايبربشرياندیشۀساختنمنطبق
محصوالتباآنهاساختنِمنطبقجهتدرعصوممکالِمووحیتفسیِروتأویل
وحرمتتحقیقوتتبعواندیشهوعقلبراي6،داردمیحذربربشريتفّکر

در:فرمود6اکرمپیامبر:بِالصیِنلَوولْعِلْمٱطْلُبواْٱ: 6النَّبِیقاَل«. 177ص ،1ج االنوار،بحارمجلسی،-1
خُِذ: 7علِیقاَل«.30فصل دررالکلم،والحکمرغرآمدي،و.»چینکشوردرولوباشیددانشکسبپی

فرابودکهجاهررا،حکمتودانش: فرمود7 علیحضرت:لْمؤْمِِنٱضالَُّۀلْحِکْمۀَٱفَإنَّکانَتٰأنّیلْحِکْمۀَٱ
.»استمؤمنگمشدةحکمتزیراگیرید؛

ٰإلیإلنْساُنٱفَلْینْظُرِ«: ٰتَعالیقَولِهِفی7 لْباقِرِٱجعفَرٍأبیعنْ«. 84، ص 2البحار، ج سفینۀ محدث قمی، -2
انسان باید «: در مورد این سخن خدا که7از امام باقر:یأْخُذُعمْنیأْخُذُ،لَّذيٱعِلْمه: 7قاَلطَعامه؟ما»طَعامِهِ

چیست؟ » خوراِك خود«مقصود از : پرسیدند) 24عبس، آیۀ سورة(» در خوراك خود به دّقت بنگرد
.»گیردگیرد، به این دّقت کند که از چه کسی فرا میعلمی که فرا می: فرمود7حضرت

وقاَلماٰإلینْظُرْٱوبِهاأتاكمِمْنلْحِکْمۀَٱخُِذ: 7علِیقاَل«. 30فصل دررالکلم،وغررالحکمآمدي،-3

بهوبگیرآوردبراي توکهکسهرازراحکمتودانش: فرمود7 علیحضرت:قاَلمنْٰإلیتَنْظُرْال
.»منگراستگفتهکسیچهکهاینبهوکندقّتسخنمحتواي

بهرا کهکسانیدهبشارتپس:أحسنَهفَیتَّبِعونَلْقَولَٱیستَمِعوَنلَّذیَنٱعِبادِفَبشِّرْ«. 18آیۀ زمر،سورة-4
.»نمایندمیپیرويآنهانیکوترینازآنگاهپسدهند،میفراگوشسخنانهمۀ

بابشرياندیشۀتعارضهنگامبه(:آرائَکُمعلَیهِتَّهِمواٱ«. 176خطبۀ البالغهنهجرضی،سید-5
إذالْقُرْآنِٱعلَیأْيلرَّٱیعطِف «. 138خطبۀ و. »بدانیدمتّهمقرآنبرابردرراخودهاياندیشه،)قرآن

سازد،میمنطبقوقرآن منعطفبرراهااندیشه)ظهورهنگامبه7زمانامام(:لرَّأْيٱعلَیلْقُرْآنَٱعطَفُواْ
.»انددادهتطبیقهااندیشهبرراقرآناوازپیشکهشرایطیدر
فَلْیتَبوءبِرَأْیِهِلْقُرْآنَٱفَسَرمْن: 6لنَّبِیٱقاَل«. پنجممقدمۀالصافی،تفسیرکاشانی،فیض-6



٣٣مدیریت اسالمی
حاصلِازآگاهیواطّالعکسِباساس،اینبر1.باشدمیقایلواالییمنزلت

مالحظاتداشتننظردرباجوامع،دیگِرمدیریتدانشمنداِنتفکّراتِوتحقیقات
گرفتنبهرهوشدنمواجهگزینشیونقّادانهیعنیتبعیت،وپذیرفتنمرحلۀدرفوق

کهاستامرهمین2.رودمیبشماراسالمهايتوصیهباسازگاراقدامیآنها،از
دانشمندانهايیافتهونظریاتحاويهايترجمهوتألیفاتازگیريبهرهومطالعه
آنهامحتویاتردوتأییددرکهشرایطیدرلیکنسازد؛میموجهراجوامعدیگر
ودانشمندانبیندرنیزاندگرفتهشکلنظریاتوآثارگونهاینکهجوامعیدرحتّی

مدیرانکهنیستجایزوجههیچبهندارد،وجودنظراتّفاقِمدیریت،ۀرشتمحقّقانِ
ویکجاراآنهادرشدهحمطرتجویزهايوتحلیلهاانگارانهسادهماناسالمیجامعه

نظریاتحاوِيمدیریتِیکتابهايوجود. گذارنداجرابهوبپذیرندمطلقطوربه
مسلماِنمحقّقانحیاتِیوخطیرمسؤولیِتازاندکیحتّیجوامع،سایردانشمنداِن

ازگیريبهرهباواسالمشناسیِانسانوبینیجهانبرمبتنیتحقیقِامِردررامیهنمان
.کاهدنمیخودمان،کشورسازمانهايزمینۀدراسالمی،منابِع

مهمتذکّر
بهکهکسانیکهاستایننمایدمیضرورياینجادرآنبرتأکیدکهاينکته

تحتناخودآگاهکهاینبرايپردازندمیآثارگونهاینمحتویاتفراگیريِومطالعه

هدقْعاز آتشجایگاهشکند،تفسیرخودنظرطبقراقرآنکسهر: فرمود6 اکرمپیامبر:لنّارِٱمِنَم
.»شدخواهدآکندهدوزخ

:لْعقْلِٱمَِنأفْضَلَاًشَیئعِبادِلِلْاُهللاقَسمما: 6اِهللارسولُقاَل«. 214ص،2جالبحار،سفینۀقمی،محدث-1

.»نساخته استبندگانقسمتراعقلازبرترچیزيخدا: فرمود6خدارسول
شَیءٍکُلِّمِْنفَخُذُواْکَثیرٌلْعِلْمٱ: 7لْمؤمِنیَنٱأمیرُقاَل«. 219ص ،2ج البحار،سفینۀقمی،محدث-2

نَهسو بگیریدبرگزیدهرابهترینشچیزهرازپسرند،بسیادانشها: فرمود7علیحضرت:أح«.



مدیریت اسالمی ٣٤

سرهبتوانندونگیرندقرارشودمیالقاوترویجاآنهطریقازکههاییبینشنوعتأثیر
وبینیجهانزمینۀدرخودمطالعاتعمقبربایددهندتشخیصناسرهازرا

هازمینهایندرکهکتبیازوبیفزاینداسالمفقهیواخالقینظاماتوشناسیانسان
منتشراسالمیمدیریتزمینۀدرکهمقاالتیوکتبنیزودرآمدهتحریررشتۀبه

وقتیکهشودمیناشیآنجاازضرورتاین. برگیرندرابهرهاکثرحداستشده
محقّقانِماديشناسیانسانوبینیجهانبرمبتنیهايیافتهمعرضدرصرفًآمدیري

علمیمسّلموتردیدناپذیرحقایقعنوانبهراآنهاوگیردقرارجوامعدیگرمدیریتی
مسائلبررسیدرآموخته،رهگذراینازکهالگوهاییبراساسیجهنتدروبپذیرد

بهآنهاقالبدروبیندیشدماديعواملبهصرفاًخود،مدیریتتحتِسازمانِ
بهکهکندمیعادتبتدریج،ناخودآگاهبپردازد،مسألهحّلوگیرينتیجهوتحلیل

راعرصهکمکمنگرش،نحوةاین. بنگردماديدیديباجهانوزندگیمسائلهمۀ
منجرويدینیاعتقاداتتزلزلبهوکندمیتنگاومعنويوالهیباورهايبر

.شودمی
کهکردعادتمزبورهايآموختهتأثیرتحتمدیر،کههنگامیدیگر،سوياز

کند،اقداموگیريتصمیمماديعواملوارزشهابراساسصرفاًمدیریتعرصۀدر
درماديعواملوارزشهانیززندگیهايعرصهسایردراخودآگاهنوبتدریج
وعملیگريمادينوعیوکندمیپیداکنندهتعییننقشاقداماتشوگیریهاتصمیم
تعارضفردیکوجودِدرکهآنجاازوشودمیحاکماوزندگیبراخالقی

تعارضایننیست،وامدقابلالهیودینیاعتقاداتبااخالقیوعملیگريمادي
اعتقاديگريماديبهاوگرایشواومذهبیاعتقاداتنابوديحتّیوتزلزلبه

ماديدانشمنداِنهايیافتهمعرِضدرسویهیکمخرّبتأثیِر1.انجامدمی

» گريعلل گرایش به مادي«مطهري در کتاب ارزشمند خود به نام ٰاستاد شهید آیت اهللا مرتضی-1
گري را همین امر دانسته و در تأیید این دیدگاه به دهمین آیۀ سورة یکی از علّتهاي شیوع مادي
کَذَّبواأْنٰلسوأيٱــُواْٰۤأَسلَّذیَنٱعقِبۀَکاَنثُم«: فرمایدیاند که ممبارکۀ روم استناد جسته



٣٥مدیریت اسالمی
شاملبلکهندارداختصاصمدیریتعرصۀبهفرد،دینیاعتقاداتبرگرفتن،قرار
وماديهاياندیشهمبنايبریافتهشکلکاربرديِوسانیانعلومهايرشتههمۀ

خویشبررسیتحتحوزةبهمادينگاهنوعیآنهاتمامیِزیراباشد؛میاومانیستی
فرداگرروایناز. کنندمیالقافردبهراعملصحنۀدرماديرفتارينظامنوعیو
درعملونگرشبهعملی،ورينظعلمِیالگوهايازآزاداندیشانهتبعیتپنداربه

وبینیجهانجایگزینناخودآگاهوبتدریجماديبینیجهانبگیرد،خوآنهاقالب
راخودنبایدفوق،زیانباِرآثارازمصونیتبرايبنابراین. شودمیاودینیاعتقاداِت

الهیبینشفاقدنویسندگاِنومحقّقانازشدهاقتباسیاترجمهآثاِرمطالعۀبه
مطالعۀبهدینی،آگاهیهاِيتعمیِقجهتدرآن،موازاتبهبایدبلکهکرد،محدود

اهلمعارفوقرآنبابیشترآشناییکسبواسالمیاندیشمنداِنودانشمندانآثار
.پرداخت:بیت

فرجام کسانی که رفتارهاي نادرست و ناپسند را پیش گرفتند این شد :یستَهزِءوَنبِهاکاُنوْاوهللاِٱبِآیاِت
.»هاي الهی را تکذیب نموده به مسخره بگیرندکه آیات و نشانه



مدیریت اسالمی ٣٦



٣٧مدیریت اسالمی

اسالمیمدیریتروش

مقدمه

اسالمیمنابعدرتحقیقوتتبعباکهاستامريسازمانیکةرادااسالمیشیوة
یکی. یافتدستبدانتوانمیالهیمعصومرهبرانعملنحوةدرتدقیقوتأملو
مدیریتیهاينامهوسخناناسالمی،مدیریتزمینۀدرمنابعترینغنیاز

خویشزمامداريسالپنجازکمترکوتاهدوراندرکهاست7علیامیرالمؤمنین
شیعی،فرزانۀمعالِهمتباهانامهوسخناناینازبخشی. اندفرمودهانشاءواظهار
نگاهیبابخشایندر. استآمدهگردالبالغهنهجشریفکتابدر،1رضیسید
وتبیینبهالبالغه،نهجدر7حضرتآنمدیریتیهاينامهوسخنانبهگذرا

.پردازیممیاسالمیمدیریتروشيهاجنبهازبرخیتشریح

مدیریتآستانۀدرفردـ1

پذیريمسؤولیت
ضوابطچهارچوبدراگرگردد،تصوراستممکنآنچهبرخالفمدیریت،

دشواریهايگیردمیعهدهبرراآنمسؤولیتکهفرديشود،اعمالبخواهداسالمی
دینیضوابطمراعاتبهمقیدافراداستممکننتیجهدر.کندتحملبایدرازیادي



مدیریت اسالمی ٣٨

وکنندخالیشانهآنپذیرشازمدیریت،امرسختیهايبانشدندرگیربخاطر
. بگذرانندرازندگیوداشتهعهدهبرکوچکیمسؤولیتايگوشهدردهندترجیح

فرداست،شمردهوظیفهیکبلکهامتیاز،یکنهرامدیریتاسالمکهآنجاازلکن
عمرشازبیشساعتیاگرحتّیدارد،نیازويبهجامعهچنانچهسازدمیفظّمورا

رااوکهنفسانیاتشبهاعتنابیونکنددرنگمسؤولیتپذیرشدرباشد،نماندهباقی
درونمایدجزمراخویشعزمخواند،میمسؤولیتبهندادنتنوطلبیراحتبه

دینرهگذراینازوبرخیزدخویشالمیاسمسؤولیتایفايبهمدیریت،سنگر
.نمایدحمایتویاريراخود

بهرااوآنطیونویسندمیبکرابیبنمحمدبهکهاينامهدر7امیرالمؤمنین
:فرمایندمیچنینکنند،میمنصوبمصرسپاهفرماندهی

ولَمیااعدمحنَمکٍْرأبیباِنّیبقَدتُکلَّیظَوأعنملَنَفْسیفیاديٰأجأه

لَملَوودینِکعنْتُنافِحأْنونَفْسِکٰعلیالِفٰتُخأْنمحقُوقٌفَأنْتمِصرَ،

.الدهرِمِنَساعٌۀٰإِالّلَکیکُْن

نزدکهمصر،مردمبرراتومنکهبکرابیبندمحمايباشآگاه
ازکهچندهرپسدادم؛ماندهیفرهستند،سپاهیانبزرگترینمن

خواهشباکهاستتوبرباشدنماندهباقیبیشساعتیتوعمر
1.نماییپشتیبانیخوددینازوکنیمخالفتنفست

نمودنوظیفهانجامایثارگرانه
نفسانیحسابگریهايتمامیبایستمیمدیرشخصمسؤولیت،پذیرشازپس

برخالفونمایدوظیفهانجاموقفراخودود،وجتمامباونهادهکناريبهرا
تنهاوکشیدنکارازدستمعنیبهمدیریتبهنیلکنندمیتصورکهکسانی
طلبیراحتوپروريتنمقدمۀراآنلذاواستدادندستوروبودنگرنظاره

راهستیشهمۀاستگرفتهعهدهبرکهخطیريمسؤولیتانجامراهدرپندارند،می

.27ه، نامۀ البالغنهج-1



٣٩مدیریت اسالمی
جریاندروکندتالشخدابخاطراواگرکهباشدمطمئنونهادهاخالصطبقدر

ونمودهیاريرااووبودخواهداویادبهخداشکبینماید،فراموشراخودکار،
.بخشیدخواهدعزّت

زمینهایندرحلوانلشگرفرماندةبهخطاباينامهدر7علی
:فرمایندمی

تَذِلْٱوبنَفْسٱمافیکهللاُٱفْتَرَضکلَیع.

استنهادهتوةعهدبرخداکهمسؤولیتیاینراهدرراخویشجان
1.کننثار

مصرسرزمینفرمانداراشترمالکبهخطاب7حضرتآننیزو
:نگارندمی

رَهرَأْن... أمنْصهللاَٱیحانَهببِقَلْبِهِسدِهِویلِسانِهِولَّفَإِنَّهٱجهمستَکَفََّلقَد

.أعزَّهمنْإعزازِونَصرَهمنْبِنَصرِ

خدايیاريبهزبانودستودلباکه... دهدمیدستوراوبه
بهدادنیارياستجاللتبانامشکهخداییکهبپردازدسبحان

درکهراکسیبهبخشیدنعزّتوبرخیزدخدایاريبهکهراکسی
2.استگرفتهعهدهبرخودکند،قیامخدااعزازراه

امانتدارراخودمدیرشخصکهاستمدیریتازبرداشتیچنینبا
راهدرراخودهمودانستهزمامدارانجانبازجامعهازايحوزهپاسدارومردم
ازشخصیاستفادةاکثرحدوآوردهبدستکهسِمتیماديمزایايازگیريبهره

پذیرشدرکهکسانیبرخالفونمایدنمیمصروفاستنمودهکسبکهقعیتیمو
آنراهازاینکهبهوکنندمیسنگینوسبکراآنمزایايوحقوقمیزانمسؤولیتها

آورندفراهمخودبرايتوانندمیراجدیدياجتماعیوماديامکاناتچهسِمت
.اندیشدمیآنانجامدرخودصالحیتویتوانایوکارضرورتبهتنها،اندیشندمی

.53البالغه، نامۀ نهج -59.2البالغه، نامۀ نهج-1



مدیریت اسالمی ٤٠

ایالتمسؤولینازیکیقیس،بناشعثبهخطاباينامهدر7علی
:نگارندمیخود،حکومتدرآذربایجان

إنَّولَکمعسلَیٍۀلَکمبِطُعٰلوفیکِنَّهنُِقکأماَنٌۀعویأنْتتَرْعسْنملِم

قَکفَو.

باشی،آوردهچنگبهکهنیستايطعمهداريعهدهبرکهسِمتی
اینپاسدارمافوقتجانبازتووتوگردنبراستامانتیبلکه

1.هستیامانت

واتومبیلیاايسرمایهوپولکنندمیسعیکهآنانبرخالفمدیري،چنین
یتمدیردوراندرونمایندتهیهخودبرايدارندکهسِمتیرهگذرازايخانه

کارهايرامدیریتشدورانذخیرةبهترینسازند،فراهمخویشبراياياندوخته
تالشزیرا. استیافتهراآنانجامتوفیقکهداندمیايارزندهخدماتوشایسته
قرارمدیراختیاردرراايارزندههايتجربهوظیفه،انجامحسنجهتدرصادقانه

اندوختۀاینکهمضافاً. بگیردآنازراهابهرهترینبهتواندمیآیندهدرکهدهدمی
صادقانهخدماتبخاطرالهیپیشگاهدراعمالشنامۀدرکهاستحسناتیجاودانی،

وتباهیدستخوشیادنیويهاياندوختهزیراشود؛میثبتسختکوشیهایشو
دگرهانجراهیدستتهیصاحبشانومانندمیجايبریاوگیرندمیقرارنابودي

وجامعهنزددرفردشایستگیمعرّفاینکهبرعالوهصالحعملاما. شودمی
کهاستناپذیريزوالاندوختۀپربهاست،هايتجربهکسبوسیلهنیزومسؤوالن

خواهدمدیرنصیبراآفرینجهانرضایتوبرینبهشتمرگ،ازپسحیاتدر
.کرد

:نویسندمیمصرفرمانرواياشترمالکبهخطابزمینهایندر7امیرالمؤمنین
.لصالِحِٱلْعمِلٱذَخیرَةَإلَیکلذَّخائِرِٱأحبفَلْیکُنْ

نزددرهااندوختهمحبوبترینبایدنیکوعملوشایستهکردارپس

.5البالغه، نامۀ نهج -1



٤١مدیریت اسالمی
1.آیدبشمارتو

اوبهکارجریاندروسازدمیخشنودفضاییچنیندررامدیرکهآنچه
عدالتبرقراريسویکازدهد،میقرارخودهدفراآنتحقّقوشدبخمینیرو

مدیرنتیجهدر. استمردممحبتجلبدیگرسويازومدیریتشتحتحوزةدر
نهوکندمیپایمالراآنهاحقوقشده،ظلممرتکبدیگرانباروابطشدرخودنه

ستمونمودهجحافادیگريبهکسیاومسؤولیتتحتحوزةدردهدمیاجازه
خوداواینکهومدیرریايبیوصادقانهخدمتمردمکههنگامیهمچنین. داردروا
کنند،مشاهدهرانیستمکنتومالپیدرونمودهآنهابهخدمتوقفرا

همچوناوبهودهندمیجايدلدرراويمحبتوشودمیاومتوجهقلوبشان
تمحبابرازوجانبیکازعدالتاستقرارمشاهدة.شوندمیمندعالقهخویشپدر

کارشدرجهانایندرمدیرکهاستمعنويپاداشبهتریندیگر،جانبازمردم
.آوردمیبدست

:فرمایندمیاشترمالکبهخطابخودفرماندر7امیرحضرت
.لرَّعِیۀِٱمودِةظُهورودِلْبِالٱفِیلْعدلِٱستِقامۀُٱةِٰلْوالٱعینِقُرَّةِأفْضَلَإنَّ

چیزترینمحبوبهاتودهمحبتشدنآشکاروعدالتبرپاییهمانا
2.استفرمانروایاننزددر

کاردرموفّقیتوشایستگیزیاديحدودتاتواندمیمدیرفوقنکتۀبهتوجهبا
چنداستممکناگرچهزیراکند؛ارزیابیوببیندمردمسخنانونگاههادرراخود
چنیناماکنند،مخالفتاظهارناحقّبهخدمتگزاريفردبهنسبتمغرضنفر

قاطعاکثریتاگرولی. گیردنمیقرارتأییدموردجامعهسطحدرگاههیچسخنانی
ابرازاوعملنحوةازکسعهبیابودندمعترضمدیريعملنحوةبهنسبتمردم

رامدیرآنتوفیقعدمیاتوفیقتوانمیبخوبینمودند،خشنوديورضایت
.دادقرارقضاوتموردمزبوربراساس
:فرمایندمیاشترمالکبهخطاب7علی

.53البالغه، نامۀ نهج -53.2البالغه، نامۀ نهج -1



مدیریت اسالمی ٤٢

لُّإنَّماوتَدسلَییالِحینَٱعرِيبِمالصجهللاُٱیملیلَهنِٰععِبادِهِألْس.

کهشناختتوانمیسخنانیازراشایستهافرادونیکوکارانهمانا
1.سازدمیجاريخودبندگانزبانبرآناندربارةخداي

اسالمیمدیراخالقیملکاتوروحیات- 2

تقوا
بودنمّتقیداردقراراسالمیمدیریکمنشوروحیاتسرلوحۀدرآنچه

گرددمراعاتبدرستیوشدهشناختهبراستیالهیتقواياگرزیرااست؛وي
خواهدحاصلباشددارابایدمدیرکههمدیگريروحیايفضیلتههمۀشکبی
کامبهرفتنعیندرفردکهنگهداريخودومراقبتحالتیعنیتقوا. بود

. باشدمصونتباهیوهالکتهايورطهبهافتادنازآنیاريبهپرخطر،هايمحیط
ویریتمدامربودنمسألهپرعیندرکهاستروحیخصیصۀچنینداشتنبامدیر

وشایستگیبهتواندمیمسؤولیت،اینانجاممسیردرفراوانهايلغزشگاهوجود
.یابدمصونیتآنسراشیبیهايدرلغزشوهاپرتگاهدرسقوطازسالمت

درونیستخطرمیدانازفرارتقوامفهوماند،پنداشتهبرخیآنچهبرخالف
وزورگوییخطرازماندنمصونرايبکهنیستاینفردبودنمتّقیالزمۀنتیجه

ازآن،امثالوطلبیراحتوجوییرفاهیاعجبوخودخواهییادیکتاتوري
آناسالمیوصحیحمفهومبهتقوابلکه. کندخالیشانهمدیریتمسؤولیتپذیرش
شودايرزمندههمچونکهنمایدمتّصفايروحیهبهراخودفردنمایدمیایجاب

دررفتنودشمنسويبهپیشرويعیندرکانال،وخاکریزوسنگرختنساباکه
ازکهتقوااین. کندمیحفظوسازدمیمصوندشمنتیرازراخودخطرات،دل

محضردرراخودوالهیاقدسذاتبهمستمّرتوجهازومستحکموعمیقایمان

.53البالغه، نامۀ نهج -1



٤٣مدیریت اسالمی

تشخیصیقدرتویبینروشنمدیربهشود،میحاصلدیدنخداوندمنظرو
تمیزنادرستهايراهازراصحیحمسیرروشنیبهراهیهادوسربرکهبخشدمی
سببمدیرتقوايدیگرسوياز. شودنمیگیريتصمیمدراشتباهدچارودهدمی
. نشوندبستهرویشبهدرهاونرسدبستبنبهخودکاردرهرگزکهشودمی

.استمدیریتاولشرطتقواکهنمودوتقضاتوانمیروشنیبهبنابراین
اشترمالکبهخودنامۀطلیعۀدر7امیرالمؤمنینکهشدهسببامرهمین

:نگارندمی
رَهيأمهللاِٱبِتَقْو.

1.دهدمیفرمانالهیتقوايحفظومراعاتبهرااو

الهیفرامینازاطاعت
انجاممرهونموفّقیتشنمایدرتصوکارهاجریاندرمدیرکهبیفتداتّفاقبساچه

هررا،وسیلههدفمعتقدندکهماکیاولیستهاهمچونواستشرعخالفعملیک
وخوبکههدفیبهرسیدنبرايخودخیالبههماو2،سازدمیمباحباشد،چه

احکامازتخطّیباناکردهخدايوشوداسالمیغیراعمالمرتکبپنداردمیمقدس
چهرةدادنجلوهزشتوزدنتهمتبایاافرادبهاجحافومظلبایاشرع

.53البالغه، نامۀ نهج -1
بودن هدف،مشروعوصحیحزوملبرعالوهاسالمنظراز. اسالم نیستتأییدمورددیدگاهاین-2

هربهمجاز نیستمسلمانمدیربنابراین. باشددرستومشروعبایستمینیزآنبهوصولراه
بهاهداف،بهبراي نیلکهمدیري. برآیدسازماناهدافتحقّقپیدرمشروع،غیرولووسیلۀ ممکن

مدیراسالمدیدگاهسازد، ازمحقّقهمراسازمانیاهدافاگرحّتیشود،متوسلشرعیغیروسایل
:فرمایدمیزمینهایندر7 امیرالمؤمنین. آیدنمیشماربهموّفقی

.مغْلُوببِالشَّرِّلْغالِبٱ
نهج(.استامناکووردهخشکستواقعدرشود،البغشرراهازکهکسی

)327حکمتالبالغه،



مدیریت اسالمی ٤٤

مطلوبییابرداردپاپیشازرامانعیبخواهدآن،امثالوحیلهودروغبایارقیب
وبودهانسانهامصلحتوخیرآنچهداشتتوجهبایدکهحالیدرآورد؛بدسترا

شدهبیانالهیاحکامچهارچوبدرکندمیتضمینراافرادجهانیدوسعادت
خدادیندرکهايهعالیمصالحبرابردرکهنرسدرابشرکوتاهفکرشکبیواست

آنموارديدرخود،خامخیالبهوبپردازداندیشیمصلحتبهشدهگرفتهنظردر
ازناشیاياندیشهچنین. بدهدراآنحدودازتخطّیاجازةونمودهاستثناءرا

توجهباشدداشتهراسخایمانیمدیرکهصورتیدر. باشدمیمدیرفردایمانضعف
بهمنجرمورديدرشرعیموازینطبقعملاونظربهاستممکنگرچهکهدارد
بهعملدرواقعیسعادتونهاییموفّقیتلکنشود،ايزمینهدراوتوفیقعدم

.استالهیاحکام
:فرمایندمیاساسهمینبر7امیرالمؤمنین

هوٰامعلَیهِمهللاُٱفَتَحٰإّالدنْیاهمحِٰالِستِصالدینِهِمأمرِمِنْشَیئاًلنّاسٱیتْرُكٰال
.مِنْهأضَرُّ

خوددینازچیزيدنیویشان،مشکالترفعواصالحپیدرمردم
آنانرويبردشواریهاازدريخداونداینکهمگرنکردند،رهارا

1.بودبیشترمشکالتآناززیانشمراتبهبکهگشود

:فرمایندمیاشترمالکبهلذاو
تِِهإیثاِروطاعرَٰامتِّباعِٱوفَرائِضِهِمِنْکِتابِهِفیبِهِأمنَنِهِوٰاللَّتیٱسدعسی

دبِاتِّباعِهاٰإّالأحشْقیٰالوٰإّالٰیعودِهامحجتِهاوإضاع.

سننوهافریضهازآنچهازپیرويوالهیطاعتبرگزیدنبهرااوو
باجزاحديکهفرموده،امرآنبهقرآنکتابشدرخداوندکه

بهآنهانمودنضایعوانکارباجزویابدنمیسعادتآنهاازپیروي
2.دهدمیدستورشود،نمیدچاربدبختی

شرایطکارهاجریاندرراگاسالمیمدیرکهاستروشیوبینشچنینبا
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٤٥مدیریت اسالمی
اموروباشدآمادهبسیارکارهازمینۀیاوآیدپیشبرایشدشواريوسخت

پدیداربرابرشدردیگريازپسیکی،چشمگیرموفّقیتهايوگرددانجامبسهولت
کند؛میگمراخودشادمانیازنهوشودمیدلسردوباختهراخودحیۀرونهگردد،
ووقاربابیندمیالهیفرامیناجرايمسیردرراخودصورتدوهردرچونبلکه

.دهدمیادامهراکارخاطراطمینان
داشتمأموریتمکّهدر7حضرتآنجانبازکهعباسبنقُثَمبه7علی

:نگارندمی
تَکُْنٰالوماءِٱعِنْدطِرلنَّعاًبٰالوأْساءِٱعِنْدفَشِالًلْب.

بهنهوشوشادماناندازهازبیشگشایشونعمتمهنگابهنه
2.باشناتوانوهراسانسختیوقت

آنتمایالتبامخالفتونفسکنترل
تباهیوفسادسمتبهرااوانسانیهردروندرامارهنفسکهآنجااز

نفسانیتمایالتپذیرشوکندمیدعوتایمانوعقلمرزازتخلّفبهوخواندمی
وطلبیهاراحتشهوترانیها،ظلمها،خودخواهیها،منجالبدرشدنورغوطهبموج
تمایالتکنترلدرتمامهشیاريبابایستمیاسالمیمدیرباشد،میآنامثال

وبگیرددستدررااختیارشزماماونفسکهندهداجازهوبکوشدخودنفسانی
.بکشدبخواهدکهسوهربه

:نویسندمیاشترلکمابه7امیرالمؤمنین
لِکفَأمواكه.

1.نسپارهوادستراآنوباشخویشنفسمالک

:دارندمیمرقومنیزو
ورَهکْسَِرأْنأمیهواتِٱمِنَنَفْسلشَّههاوزَعیحاتِٱعِنْدمٱفَإنَّلْجةٌلنَّفْسارأم

.هللاُٱرحِمماٰإّالبِالسوِء
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مدیریت اسالمی ٤٦

وبشکندخواهشهاتركباراخویشنفسکهدهدمیفرماناوبهو
ناشایستگیبهپیوستهنفسکهبرکشدراعنانشسرکشیهنگامبه

2.کندرحمخدايآنکهجزدهدمیفرمان

درمدیریتوظایفانجامدرالهیاحکاممرزدقیقمراعاتاستبدیهی
تابعبخواهدفردراگونداردسازگاريفردنفسانیتمایالتبامواردبسیاري

وناشایستاعمالۀورطبهرااوبساچهباشدخویشنفسناخوشایندوخوشایند
کردهفراموشکارهادرراخودتمایلعدمیاتمایلبایدمدیربنابراین. بیندازدناروا

قرارعملمورداستکردهامرآنبهاسالمودارندمیمقّررضوابطراآنچهتنهاو
.دهد

:نگارندمیاشترمالکبهخطابزمینهایندر7علیحضرت
وشُحبِنَفْسِکمحِلُّٰالٰاعیٱفَإنَّلَکٱبِالنَّفِْسلشُّحفیمامِنْهاإلنْصافتبأح

أوتکَرِه.

هماناکهبدانوبورزبخلنفساجابتدرنارواستکهآنچهدر
برايکهآنچهدراستفانصامراعاتنفسبهنسبتورزیدنبخل

3.استناخوشایندیاخوشایندآن

خودندانستنبافتهجداۀتافت
استاینباشدداشتهتوجهبدانبایداسالمیرــمدیکهاموريازیکی

کمااستگرفتهقراراوعهدةبرکهاستمسؤولیتیهاــتنمدیریتکه
سِمتنتیجهدرودارندعهدهبردیگريمسؤولیتهايزنیدیگراناینکه

برايوبدانددیگرانازبرترراخوداوشودسببنبایدمدیریت
برقرار. شودقائلدارندحّقآندریکسانبههمهکهآنچهدرايویژهحقوقخویش

برايمدیرتوسطخاصامتیازاتشدنقائلوزائدتشریفاتکردن
سببدارند،اومشابهازهایینینیزکارکناندیگرکهحالیدرخویش،

مرتفعرانیازهایشانویابنددستخودحّقبهنتوانندآنهاکهشودمی



٤٧مدیریت اسالمی
رودمیبینازکارمحیطدرالزمیکرنگیومحبتوصمیمیتنتیجهدرونمایند

اختصاصخودبهتنهاراامکاناتدیگران،نیازبهتوجهبدونمدیرکهگونههمانو
باوشدهتفاوتبیآیدمیکارومدیرسربرآنچهبرابردرنیزرکنانکادهد،می

.شوندحاضرکارمحیطدردلسردي
:کهدهندمیهشداراشترمالکبهزمینهایندر7امیرحضرت

اكإیتِئْثارِٱواإلسٱبِمٌةفیهِلنّاسوأُس.

شریکندآندریکسانبهمردمهمۀآنچهدراینکهازباشحذربر
1.شويقائلايویژهحّقخودبراي

طلبیرفاهعدموزیستنساده
بهوباشدداشتهتوجهبدانبایددیگرانازبیشمدیرکهخصائلیازیکی
تحریمخودبررااستحاللدیگرانبرکهآنچهازبرخیموردآندرتعبیري
گرددمیجمعیمدیریتدارعهدهکهفرديزیرااست؛اشرافیومرفّهزندگینماید،
افرادسویکازرفاه،بهشخصیچنیندادنتنواستدیگراندقّتوتوجهمورد

سببوسازدمیجداويازدارندقراراودستزیردرکهرامحرومیوتهیدست
دیگرسويازکند،دركنتواندرادردهایشانوشودبیگانهآنهاازنیزاوکهشودمی

برابردرفردایستادگیومقاومتنیروينعمتونازدرزندگیویطلبراحت
مصممبودنخواهدقادرمدیردیگرنتیجهدروگرداندمیزائلرادشواریهاوشدائد

مدیربنابراین. شودچیرهآنهابرقدرتباودبایستکارمشکالتبرابردراستوارو
مدیریتشتحتافرادمحرومترینورینتسادهکهکندزندگینحويبهبایداسالمی

کهنماینداحساسوکنندفراموشراخودمحرومیتازناشیرنجهاياومشاهدةبا
محرومیتوفقرآناندیگرکهاستصورتایندر. دارندهمدرديونیستندتنها

.دادنخواهندقرارسستیونشناسیوظیفهبرايايبهانهرا
بصرهدرخودکارگزارحنیفبنعثمانبهخطابايهنامدر7امیرالمؤمنین
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مدیریت اسالمی ٤٨

:نویسندمی
إمامکُمإنَّوٰأالعِلْمِِهبُِنورِیستَضیءوبِهِیقْتَديإمامًامأْمومٍلِکُلِّإنَّوٰأال

نْیامِنْٰکْتَفیٱقَدِهدرَیبِطِممِِهمِنْوهِطَعیٰأالبِقُرْصوونَتَٰالإنَّکُملیقِْدرع

مِنْکَنَزْتماهللاِٱفَو. سِدادٍوعِفَّۀٍوجتِهادٍٱوبِورٍعأعینُونیکِنْٰلولِکٰذ

نْیاکُمرداًتِبٱالوخَرْتفْرغَنائِمِهامِنْداًوالوتددبیالیٰلِبأعرثَواًطِمو

فیلَهِیودبِرٍَةأتاٍنکَقُوتِٰإّالمِنْهذْتأَخٰالواًشِبرأرضِهامِنْحزْتٰال

...مقِرَةٍعفْصۀِمِنْأهونُوٰاَوهیعینی

لَووشِئْتتیتَدفّیٰاِلیلطَّریَقٱالَهصلِٱذَاٰهٰمسلْعحِٱذَاٰهابِٰلُبولْقُمنَسائِجِو

ألطْعِمِۀٱتَخَیرِٰإلیجشَعییقُودنیوهوايغْلِبنییأْناتٰهیهکِنْٰلو. لْقَزِّٱذَاٰه

لَّوۀِٱأِوبِالْحِجاِزلَعمامنْلْیٰالمعطَملْقُرْصِٱفِیلَهٰالودهععِلَهبِالشَّب ...أو

طانأبیتاًمِبلیووطُوٌنحٰغَرْثیبورّياَکْبادحلْقائِلُٱقاَلکَماأکُونُأو:

وکبسحأْنداءطْنَۀٍتَبیتبِبولُکوحلْقَدِٱاِلَیتَحِنُّأکْباد

قالُبِاَْننَفْسیمِنْأأقْنَعؤْمِنینَٱأمیُرٰاٰذهیلْمٰالومکارِِهفیأُشارِکَهرِٱمهلدأو

بنُٱقُوتذاٰهکاَنإذا: یقُولُئِلِکُمبِقاکَأنّیلْعیشِ؟ٱجشُوبِۀفیلَّهمأُسوٌةأکُونُ

إنَّوٰأال. اِنٰلشَّجعٱمنازلَۀِواِنٰألقْرٱقِتالِعنْلضَّعفٱبِهِقَعدفَقَدطالٍِبأبی

ۀِلْبدوِیٱلنَّباتاتٱواًجلُودأرقُّلْخَضِرَةِٱلرَّوائِعٱواًعودأصلَبلْبرِیۀِٱلشَّجرَةَٱ

.اًخُمودأبطَُأواًوقُودٰأقْوي

بهوکندپیشواآنپیرويکهاستپیشواییراپیروهرکهبدان
شماپیشوايکهبداننیز. گیردروشنیويدانشروشنایی

دووفرسودهجامۀدوبهجهانایننوشیدنیوپوشیدنیاز
داریدنروشیچنینتوانشماآري. استکردهبسندهنانگرِدة

مراگناهازجستندوريوپاکدامنیوکوششوپارساییبهاما
ودوختمننیسیموزرايپارهشمادنیايازکهخدابه. دهیدیاري

ايجامهردایی،وپیراهنجزونینباشتممالیآنغنیمتهاياز



٤٩مدیریت اسالمی
خوراكمقداربهجزونیاوردمبدستزمینوجبیکونپرداختم
ازباشدماندهخوردنازدردبسیاريازکهپشتشکستهموجودي

تربیمایهتلخحنظلايدانهازمنچشمدردنیاونگرفتمچیزيآن
وگندممغزومصفّاعسلبهخواستم،میاگرواستارزشتربیو

پیروزمنبرهوسکهباددوراما. داشتمراهابریشمینهايبافته
وحجازدرکهحالیکشاند،رينوشخوابهمراآتشینآزوگردد
بهسیرشکمیونداشتهامیدنانايگردهبهکهباشندمردمییمانه
بهروزطعامازانباشتهشکمیبامنکهباددور. باشندندیدهخود
چنانیا. باشندجگرسوختگانوگرسنگانپیرامونمدروآرمشب
پرشکمباهکبسراتوسرافکندگیاین«: گویدمیشاعرکهباشم

آرزويدروتنگدستیازتشنگانیلبتوپیرامونورويخواببه
».بسوزندآبچرمینسبوي

درامابنامندمؤمنانامیرمراکهباشمخرسنداینبهخویشتنازآیا
پیشاپیشهاتلخکامیدریانباشمهمدردمردمباروزگارناگواریهاي

خوراكاگرگویدمیشماازیکسکهبینممیگویینسپرم؟راهآنان
همتایانباپیکارازرااوناتوانیکههماناباشداینطالبابیبنعلی

چوبکهبدانیداما. نشاندمیفروجايبردلیرانبابرابريو
گیاهانپوستواستنیرومندتربسختیخشکبیابانهايدرختان
بارانباتنهاهکگیاهیواستنازکترسیرابیهمۀبابوستانسرسبز
1.شودمیخاکستردیرتروگرددمیورشعلهبیشترشودمیآبیاري

راخودزندگیوبپرهیزدتبذیرواسرافازبایداسالمیمدیرکهاستگونهاین
شرایطیچنیندرتنهاوکندتنظیمخودمدیریتحوزةمستضعفافرادحددر
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مدیریت اسالمی ٥٠

.باشدداشتهتواندمیهیالپیشگاهدراخرويپاداشامیدکهاست
:نگارندمیبصرهدرخودکارگزارجانشینبه7علیحضرت

ولضَّعیفٱتَمنَعهلنَّعیمِٱفِیمتَمرَّغٌأنْتوتَطْمع... أ...اًمقْتَصِدافٰإلسرٱفَدعِ

لْمتَصدقینَ؟ٱثَوابلَکیوجِبأْنألرمِلَۀِٱ

توبهخداوندکهداريطمعآیا... کنهارمقتصدانهرااسرافپس
ورغوطهنعمتونازدرکهحالیدردهددهندگانصدقهپاداش
2ندهی؟نصیبیمالآنازرانیازمندانودرماندگانوباشی

بینیبزرگخودوغرورازپرهیز
اینکهواستشدنخودبینیوعجبگرفتارمدیریت،مهلکبیماریهايازیکی

بهافرادبهودیدهدیگرانازباالترراخودمدیریت،بهشدنمنصوبحضبمفرد
آنانازوکردهقطعمردمباراخودتماسخاطرهمینبهوبنگردحقارتةدید

کارهايمجموعه،یکدرشددادهتذکّرنیزقبًالکهگونههمانزیرا. گزینددوري
بایدهممدیربنابرایناست؛دیریتمهمآنهاازیکیکهشودانجامبایدمختلفی

تحقّقبرايجمعیتالشدرآناندوشادوشوبداندمجموعهافرادازیکیراخود
منصببهنیلشدهدنمیاجازهمدیربهتنهانهاسالم. بپردازدتالشبهاهداف

چنینشکرانۀبهبایداسالمیمدیربلکهبکشاند،تکبروخودبینیبهرااومدیریت،
ترصمیمیدیگرانباراخودرابطۀوگرددافزودهتواضعشبراستیافتهکهتوفیقی

افرادوکارکنانکهشدخواهدسببرفتاريچنینشکبی. نمایدفعالترونزدیکترو
رفعبرايتمامعالقۀباوبدانندخودازیکیرااونیزويمدیریتتحت

. دهندنشانحساسیتوعالقهخودازويموفّقیتبهنسبتوبکوشندمشکالتش
همآنهاکند،قطعآنانبارااشرابطهوبگیردراخوداصطالح،بهفرداگرعکسبر

بهروآنهادرکارعشقوشوروکردخواهندبیگانگیاحساساوبهنسبتروحًا
.نهادخواهدخاموشی



٥١مدیریت اسالمی
صادرخودارتشفرماندهانبهخطابکهدستورالعملیدر7امیرحضرت

:فرمایندمیاندکرده
وبِهِخُصطَوٌلٰالونالَهفَضْلٌرعِیتِهِعلییغَیرَهٰالأْنالیٰلْوٱعلَیاًحقّفَإنَّ

.إخْوانِهِٰعلیعطْفًاوعِبادِهِمِنْاًدنُونِعمِِهمِنْلَههللاُٱقَسممایزیدهأْن

کهبلنديمقاموشدهنصیبشکهفضلیکهاستبواجفرماندهبر
وندهدتغییرزیردستانشباراحالتشاستیافتهاختصاصويبه
بارانزدیکیشفرمودهروزیشخداکهنعمتهاییاینکهاوستبر

1.سازدبیشتردینیشبرادرانباراعطوفتشوخدابندگان

وسیچاپلومداحیبهتمایلوخودپسنديازپرهیز
واستعجبوخودپسنديبشودآندچاراستممکنمدیرکهدیگرينکتۀ

واستدرستبگویدچههرپسشده،منصوبمدیریتبهچونکندفکراینکه
وسلیقهبلکهمنطق،وعقلنهمسائل،سقموصحتیابديوخوبیمالكاساساً
ارتکاببامدیرروزهرشودمیسبباینکهبرعالوهايروحیهچنین. اوستپسند

واقعیاتازاوشدنبریدهموجبرود،شکستوضعفبهروبیشترياشتباهات
و. دهدخطااحتمالخودکاردرکهدادنخواهداجازهاوبههرگزوشدخواهدنیز

وآنبهاعترافاجازةغرورشگرددخوداشتباهمتوجهکهصورتیدرحتّی
شکبیراخودپسنديوعجببنابراین. دهدنمیاوبهرااشرویهدرتجدیدنظر

شدتبهبایداسالمیمدیرکهشمردتوانمیمدیریتبیماریهايمهلکترینازیکی
.کندپرهیزآناز

:نویسندمیمصرفرمانرواياشترمالکبهخطاب7طالبابیبنعلی
اكإیٱوجابإلعبِنَفْسِکٰابِملثِّقَۀَٱوعیکٰامِنْهجِب.

بهراتوآنچهبراینکهازوخودپسنديازدارممیحذربرراتو
2.کنیتکیهوورزياعتمادواداشتهخودپسندي

.50البالغه، نامۀ نهج -1
.53البالغه، نامۀ نهج -2
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کهکسانیازمدیرشخصکهشدخواهدباعثتردیدبیعجبوخودپسندي
ارگوقربانبلهوچاپلوسافرادتنهاوبیایدبدششوندمییادآوررااشتباهاتش

استعاملیچاپلوسیوتملّقازمدیرآمدنخوش. دهدمیدانآنهابهتنهاوبپسندد
اواطرافدرراافراديتنهاوسازدمیپراکندهاوگردازرادلسوزوصادقافرادکه

بانتیجهدروکنندنمیفکردیگريچیزبهخودشانمنافعجزکهدسازمیجمع
جلبخودبهرااونظرمدیر،خالفتصمیماتواعمالچاپلوسانۀومتملّقانهتأیید

نزدیکتروسویکازخودبیشتربرخورداريزمینۀاوبهیافتنتقرّبباونمایندمی
بنابراین. سازندمیفراهمرادیگرسويازنابوديوشکستپرتگاهبهمدیرکردن
درکهنیایدشیرینکامشدرچاپلوسیوتمّلقکهباشدهشیاربایدمسلمانمدیر
اشصادقانهوخیرخواهانهتالشهايتمامیحاصلخانمانسوزبالياینصورتاین
.دادخواهدبادبرکوتاهیمدتدررا

:نویسندمیاشترمالکبهموردایندر7امیرالمؤمنین
اكإی ...وبٰذفَإنَّإلطْراءِٱحثَقِمِنْلِکطانِٱفُرَصِأوقَفْسِهِنَفیلشَّیحملِی

.لْمحسِنینَٱإحسانِمِنْیکُوُنٰام

دوستراحدازبیشتعریفوتملّقوچاپلوسیاینکهازبپرهیز
برايشیطانکهاستموقعیتهاییبهترینازآنهماناپس. بداري

تباهیبهراشایستگاننیکاعمالهمۀتاآوردمیبدستخودش
1.کشد

بیندرچاپلوسیومداحیۀروحیآمدنبوجودازبشدتدبایمدیربنابراین
احساسچنانچهوکندجلوگیريمعاونینش،ونزدیکانبیندرخصوصًاخود،افراد
باالمدارجبهوکندمطرحراخودطریقاینازخواهدمیآنهابینازفرديکرد

خطراتیازوبگیردرنظدراوبرايمنفیاينکتهعنوانبهراامرهمینیابد،دست
چنین. باشدحذربرشودمجموعهکّلومدیرمتوجهاستممکناوجانبازکه

بینازکارمحیطدرمذمومروحیۀاینکهشودمیسببمدیرجانبازبرخوردي
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٥٣مدیریت اسالمی
خطرازهممدیرشرایطیچنیندر. نکندپیدانماونشوبرايايزمینهوبرود

ازیکیدیگربیانبه. یابدمیمصونیتغروروبرتکوخودپسنديوخودبینی
دانستتوانمیسراییمدیحهوچاپلوسافرادرامدیرانتکبروخودپسنديعوامل

.دهندمیجلوهبزرگراکوچکوحّقراناحقّکه
:فرمایندمیزمینهایندراشترمالکبهخودفرماندر7علی

ثُممضْهلیرطُْرٰالأْنٰعیوكٰالووكحجببِباطِلٍیلَّملْهإلطْراءِٱکَثْرَةَفَإنَّتَفْع

.لْعِزَّةِٱمِنَتُدنیولزَّهوٱتُحدِثُ

بهونگذرنداندازهازتوستایشدرکهبپرورچنانراآنانآنگاه
دلشادايندادهانجامراآناساساًکهبزرگیکارخاطربهراتوباطل

آدمیوپروردمیخودبینیدلدرستایشدررويزیادهچه؛نسازند
2.سازدمیمبتالتکبربهرا

دیکتاتوريازپرهیز
وچاپلوسومتملّقافرادبهدادنمیداناثردرمدیرکهايروحیهخطرناکترین

ۀروحیکندمیپیداتکبروخودپسنديبهابتالءوپایهبیستایشهايومداحیبهمیل
عدلمالکهايومنطقوحّقمعیارهايهمۀمدیرحالتیچنیندر. استدیکتاتوري

عملهربهآن،اِعمالوبیشترقدرتکسببرايوگذاردهپازیررااخالقو
چنیندر. زندمیدستظالمانهوناشایستکارهرومنطقیغیرونادرست
استچیزيخوباوقاموسدر. دهدمیقرارچیزهمهمعیارراخودمدیرشرایطی

شایستهوصالحفرد. باشدنداشتهتمایلبداناوکهاستچیزيبدوبپسندداوکه
کسیناصالحفردونمایدتحسینوتمجیداوازوکندکاراونفعبهکهاستکسی
چنین. ننمایدتعظیموکرنشاوبرابردروآوردزبانبررااوخطاهايکهاست

راارزشهاومقدساتهمۀلذاوداندمیخودبرايراکسهمهوچیزهمهمدیري
هررقبایشکردندرهبمیدانازبرايوکندمیقربانیخودمنافعپايدر



مدیریت اسالمی ٥٤

بروزامکانبهتوجهبااسالم. داندمیمجازخودبرايراايظالمانهوزشتعمل
زیردستخوداواینکهبهدائمهتوجبهرامدیرشخصمدیران،درايروحیهچنین

الهیحاکمیتوفرمانرواییقلمرودرنیزاوازباالترمدیرانواستباالترهايرده
مدیرتا. داردمیوااست،حقیروناچیزايذرهالهیعظمتبرابردراوودارندقرار

قرارافرادازگروهیازباالترداردعهدهبرکهمنصبیدراواگراینکهبهعنایتبا
است،ضعیفوکوچکآنهابرابردراووبسیارندنیزاوازباالتراست،شدهداده
.یابدنجاتخودمحوريودیکتاتوريازوکندبیرونبینیازرانخوتباد

:فرمایندمیاشترمالکبهخودفرماندرزمینهایندر7امیرحضرت
ثَٰاإذودأحمالَکنْمِفیهِأنْتلْطانِکۀًسهأُبخیلَۀًأوعِظَِمٰإلیفَانْظُْرم

لِکٰذفَإنَّنَفْسِکمِنْعلَیهِتَقْدِرٰالماٰعلیمِنْکقُدرتِهِوفَوقَکهللاِٱملْکِ

عزَببِماإلَیکیفییءوغَرْبِکمِنْعنْکیکُفوطِماحِکمِنْإلَیکیطامُِن

عمِنْنْکقْلِکع .اكإیساماةَوتِِهفیهللاِٱمظَمعٱوهرُوتِهِفیبِهِلتَّشَببفَإنَّج

.مخْتالٍکُلَّیهینُوجبارٍکُلَّیذِلُّهللاَٱ

آورد،پدیدخودبینیوسرکشیدلتدرمقامجاهومنزلتکهآنگاه
آنبهآنچهدراودرتقدروتوستازبرترکهبنگرخداعظمتبه

توتنديازوبشکندتوسرکشیکاراینکهکن؛نظارهنیستیتوانا
گشتهگریزانتوازکهراخِرَدوداردبازتپسندیخودازوبکاهد

وعظمتشدرخداباجوییبرتريازباشحذربر. بازگرداندتوبه
خدايکهکبریائیشوجبروتدراوباخوددانستنهمانند

1.سازدمیخاکساررامتکبرانوگرداندمیخوارراگردنکشان

:نویسندمیويبهخطابزمینهایندرهمچنین
فَإنَّکمقَهفَورِٱوالِیوألمکلَیعقَکفَوَقهللاُٱونْفَوالّمٰوك.

خداوتوستازباالترتوامرولیوآنهاییازباالترتوهرآینهپس
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٥٥مدیریت اسالمی
فرمانرواییوفرماندهیومدیریتبهراتوکهاستکسیازترباال

2.استگمارده

معذورومأمورتفکّرازپرهیز
راخودوبیندمیرامدیرانیخودازباالترهايردهدرمدیرهرکهآنجااز

مدیراننزددریافتنمحبوبیتبراياستممکنیابد،میآنهاجانبازمنصوب
دستوراتاجرايکهرودپیشحديتاداردکهمنصبیدرخویشتثبیتوخود
بازببیندالهیفرامینبامغایررادستوراتشاناگرحّتیوشودمطلقويبرايآنها
شود،اجرابایدصورتهردروحالهربهواستمافوقدستوراینکهبهانۀبههم
بهدیداشتباهراخودازباالتريهاردهدستوراگریانماید؛پافشاريآنهااجرايبر

خالفدستوراجرايبهایشانخوشایندبرايتنهاامر،اینبهآنهادادنتوجهجاي
ومأمورممنبگویدوندندامسؤولايرویهچنینبرابردرنیزراخودوبپردازد
هتوجیرااشغیرمنطقیوظالمانهوشرعخالفاعمالتمامراهاینازومعذور،

چندهرراويدستورکهباشدداشتهانتظاريچنینهمدیگرانازآنپیدروکند
کسیبهوکننداجراءچراوچونبدونوکورکورانهباشدشرعوعقلبامخالف

واعالمويبهدارداستدادهاوکهدستوريبارابطهدرنظرياگرکهندهداجازه
.نمایدگزارش
ازراانسانیاحساسونمودخواهدتیرهوتاریکاردلروشیچنینشکبی

. ساختخواهدّالقلبقسیودلسنگجالّدياوازوزدودخواهدمدیرقلب
دستوراتدیگراناینکهبراصراریاومافوقشرعخالفدستوراتاجراءهمچنین

برخودمدیرانیاخودفرماندادنترجیحعمالًنماینداجراءراويشرعخالف
فرددریکتاپرستیوتوحیدروحهماعمالیچنینبانتیجهدرواستالهیفرمان

حاکمورایججامعهوفرددررابدبینیروحشرع،خالفرفتارهايهمومیردمی
دررااقتدارونعمتوشکوفاییورشدعواملهمۀروالایناستبدیهی. کندمی



مدیریت اسالمی ٥٦

افرادشومدیرمتوجهالهیفیوضاتوییداتتأنهدیگروکردخواهدتباهجامعه
آنبراساستاماندخواهدباقیافرادوجوددرعشقوامیدروحنهوشدخواهد
.شوندآورروينعمتهاآنهاتالشرهگذرازوکنندتالش

:فرمایندمیاشترمالکبهزمینهایندر7علی
ٌرإنّیتَقُولَنَّٰالوؤَمُرمآمٰذفَإنَّفَأُطاعغاٌللِکلْقَلْبِٱفِیإدکَۀٌونْهینِملِّلد

ورِٱمِنَتَقَرُّبلْغِی.

ـمنفرمانبایدپساندگماردهمدیریتوفرماندهیبهمراکهمگو
رادینوکندمیسیاهرادلکاراینکهشود؛اطاعتـباشدچههر

1.سازدمینزدیکرانعمتزوالوگرداندمیکاستیدچار

درباالترشهايردهازچراوچونبدوناطاعتکهباشدداشتهتوجهبایدمدیر
خشنوديوبینیخوشموجباستممکنگرچهعقل،وشرعخالفهايزمینه
واقتداراحساساودرگرچهويازدیگرانمطلقاطاعتوشودويازآنها

تنهانهالهیغضبوخشمبرابر،دراماکند،میایجادمدیریتکاردرموفّقیت
عذاببلکهکرد،خواهدویرانرااومدیریتبنايوسسترااومدیریتهايپایه

دواینشکبیونمود،خواهدفردمتوجهنیزرااخرويتحملقابلغیرودردناك
شرعفخالراآنچهتمام،استقاللوآزادگیبامدیراگر. نیستندهمبامقایسهقابل

ازمتقابالًونمایدگزارشداده،تدکّرباالترشهايردهبهداندمیمنطقوعدالتو
خواهداوحالشاملالهیتأییداتورحمتباشد،داشتهانتظاريچنیننیزمردم
ورشددررااووبخشیدخواهدعزّتاوبهکهخداستصورتایندروشد

. بخشیدخواهدتوفیقمدیریتشاِعمالدرونمودخواهدیاريکارشدرتعالی
کند،میتأمیناوبرايخداهمراخوبیهابقیۀکندانتخابراخداکهکسیبنابراین

.بنمایدفردبرايراخدادادندستازجبرانتواندنمیدیگريچیزهیچانتخاباما
اوبهارمصرسرزمینادارهکههنگامیبکرابیمحمدبنبه7امیرالمؤمنین

:نوشتندفرمودندواگذار
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خِطِٰالودٍبِرِضاهللاَٱتُسرِهِمِنْاًخَلَفهللاِٱفِیفَإنَّخَلْقِهِمِنْأحغَیوسهللاِٱمِنَلَی

رِهِفیخَلَفغَی.

نیاور؛خشمبهراخدايخدا،بندگانازیکهیچرضایتبرايو
جايچیزهیچامااست،همهرضايجانشینخدارضايهرآینهکه

1.گیردنمیراحّقرضاي

:فرمایدمی7حضرتآنهمچنین
.لْخالِقِٱمعصِیۀِفیلِمخْلُوقٍطاعَۀٰال

فرمانبرايجاییاستآفریدگارفرمانازسرپیچیکهکاريدر
2.نیستآفریدگانازبردن

گیريتصمیم- 3

گیريتصمیم
کهگونههمان. استانساناندامدرمغزشنقهمچونسازمانیکدرمدیرنقش

آوردمیبدستاعصابسلسلۀوحواسطریقازچهکهاطّالعاتیمجموعۀبامغز
گراندیازکهراآنچهچهودارداندوختهبصورتخوددرکهقبلیآگاهیهايچهو

مدیرد؛دارعهدهبررافردفعالیتهايزمینۀدرگیريتصمیممسؤولیتگیرد،میفرا
واهدافبهترقتحقّوسازمانتعالیورشدجهتدراستموظّفنیزسازمانیک

خودتصمیماتباودهدانجامراگیريتصمیمامرمأموریت،نیکوترچههرانجام
.نمایدهدایتمطلوبجهتدرراسازمان
جودوتعالیمیاسالمیمدیریتدرآن،نحوةومالکهاوگیريتصمیمزمینۀدر

.گرددمیبیانذیالًکهدارد
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گیريتصمیممعیارهاي
مدیرکهاستاینداردوجودتصمیماخذوانتخابامردرکهيانکتهمهمترین

منافعآیا. بگیردنظردربایدرامعیاريچهراه،یکترجیحبرايدوراهیهاسربر
واراتانتظشخصی،بغضهايوحبباالتر،مسؤولینرضایتمدیر،شخصی
وگیردقرارمدیرفردانتخابمالكباید... وخواص،ونزدیکانوآشنایانتوقّعات

است؟دیگريچیزهايمالكیا
دادهقرارمدیربرابردرتصمیماخذبراياصلیمالكسهاسالمیمدیریتدر

گفتتوانمیشکبیکندگیريتصمیمآنهابراساسمدیرچنانچهواستشده
:ازعبارتندبترتیبمزبورمالکهاي.استنمودهاّتخاذموردهردرراصمیمتبهترین

حقباانطباقـ1

تانمایداستفادهموجودامکاناتتمامازاستموظّفمدیرکهمعنیبدین
شخصیسالئقازنظرصرفوکندمیاءضاقتراچیزيچهحقیقتومنطقدریابد

دواینسردرعلمی،واقعیتهايوالهیضوابطوهاشاخصدیگران،هايسلیقهیاو
.خواندمیراهکدامبهرااوراهی

بودنترعادالنهـ2

منافعیگروهیاستممکنگیردمیمدیرکهتصمیمیهردرکهتوضیحبدین
ضرریانفعایناستممکناستبدیهی. گردندمتضرّرهمافراديبرابردروببرند

مدیربهاسالمکهاستشرایطیچنیندرحال. بشودنیزمدیرشخصمتوجه
کهدریابدممکن،هايراههمۀمنصفانۀودقیقارزیابیبانمایدمیتوصیه
حقّبهافرادازبیشتريعدةتصمیمکدامپرتودرواستکدامراهترینعادالنه
.نمایدانتخابراراهآنیافتن،ازپسورسندمیخویش



٥٩مدیریت اسالمی
ممردرضایتـ3

ارزشیابیوقضاوتمعیارهايازیکیوگذاردمیاحترامعمومیافکاربهاسالم
زمینههمیندرچنانکه. داندمیآنهامورددرمردمقضاوتهايرامدیرانزمینۀدر

:نگارندمیاشترمالکبه7امیرالمؤمنین
.عِبادِهِألْسنِعلیلَهمهللاُٱیجرِيبِمالصالِحینَٱعلَییستَدلُّإنَّما

زبانبرآنهامورددرخداکهسخنانیازراشایستهافرادهمانا
1.شناختتوانمیسازدمیجاريبندگانش

تحتکارکنانازکهدقیقیشناختبااستموظّفمدیراساساینبر
درراآنهاهايخواستهآورد،میبدستآناننظرهايونیازهاوجامعهومدیریتش

وبستهدرهايپشتدرکهمدیرانبرخیهمچونوآوردحسابگیریهامتصمی
پردازند،میگیريتصمیمبهمردم،هايخواستهازبریدهوکارکناننظراتبهاعتنابی
.نباشداعتنابیمردمبه

:فرمایندمیاشترمالکبهخطابگیريتصمیممالکهايزمینۀدر7علی
کُنْولْیبوٱأحرِألُمکطَهاإلَیسقِّٱفِیأولْحهاوملِٱفِیأعدلْعهاوعمأج

.لرَّعِیۀِٱلِرِضَا

برمنطبقکهباشدآنتونزددرکارهامطلوبترینوبهترینبایدو
وخشنودينظرازتربردارندهدروعدالتنظرازفراگیرتروحّق

2.استمردمرضایت

آگاهانهگیريتصمیم
. استآگاهیودانشازمدیربرخورداريتصمیم،صحیحتریناخذالزمۀ

ازبایستمیشودمیمحولاوبهمدیریتکهايزمینهدرمدیرمسلمانبنابراین
حدسبهنشودمجبورگیريتصمیمهنگامدرتاباشدبرخوردارآگاهیوتخصص

زمینۀدرکهبصیرتیوبینشبابتواندبلکه.کندتکیهآنواینهايگفتهیاوگمانو

.53البالغه، نامۀ نهج -1
.53البالغه، نامۀ نهج -2



مدیریت اسالمی ٦٠

اخذراتصمیماتتریندرستوآوردهبعملراارزیابیهادقیقترینداردکارش
.نماید

:نگارندمیبکرابیمحمدبنبهزمینهایندر7امیرحضرت
ِضٱولیمعصیرَتِکب.

1.بردارگامخویشبینشوبصیرتمبنايبر

گیريتصمیمازقبلمشورت
درمشورتعدمورأيبهاستبدادمدیریت،مهلکبیماریهايازیکی
کاریشزمینۀدرومتخصصوآگاهکهچندهرمدیریک. گیریهاستتصمیم

خویشنظرنقطهازتنهارامسائلکهاستطبیعیباشد،کاردانوپرتجربه
نندتوامیصحیحگیريتصمیمدرکهمسألهازابعاديبساچهوکندمیارزیابی
مدیرکهآنجااز. بمانندمخفینظرشازباشندداشتهکنندهتعییننقش

طوربهمدیریتشتحتمتنوعهايزمینهدرکهکندمیاقتضاءمسؤولیتش
آنازیکهردرکهاشخاصیحددرشکبیباشد،داشتهاطّالعاتیعمومی

دقیقاطّالعاتتواندنمیکنندمیکارودیدهآموزشتخصصیطوربههازمینه
مشاورینیازکهاستنیازمندمدیر،گیريتصمیمامردربنابراین. باشدداشته

موردمختلفزوایايازرامسألههرآنهاکمکبهوکنداستفادهصالحیتصاحب
.نمایداّتخاذراتصمیمصحیحترینوجامعترینیابدامکانتادهدقراربررسی
کهاستچیزيگیريتصمیمامردرمشورتضرورتییعنمسألهاینجايتا
داردبسیارياهمیتآنچهلکن. دهدمیراهخودبهتردیدآنمورددرکسیکمتر

الزمصالحیتهايازمشاوریناگرزیرااست،مشاورینبرايالزمصالحیتهاي

: فرمایندمی7 صادقامامزمینههمیندر. 34البالغه، نامۀ نهج -1
وقِفرٍکُلِّعِنْدتّیأمحرِفتَعخَلَهدخْرَجِهِمِنْملَمأنْقَبفیهِتَقَعفَتَنْدِم.

پشیمانی دچاربهوشويداخلآندرکهآنازپیشکاري،هربهورودآستانۀدر
العقول،تحف. (بازشناسیروجشخراهازراآنبهورودراهتاکندرنگگردي،

)316ص 



٦١مدیریت اسالمی
مدیربهتنهانهگیریهاتصمیمدربساچهنباشندبرخورداراخالقیوفکريوعلمی
تصمیمهاياخذبهیاونمایندرهاهوسیاتردیدواديدررااوبلکهنکنندکمک

،بموقعراالزمتصمیمهايبتواندمدیراینکهبرايبنابراین. بکشانندنادرست
بسیاراسیتحسبامشاورینشانتخابدربایستمینمایداخذپختهوشدهحساب
نهوبیندازداشتباهبهرااوجهلشاننهکهرایصالحیتواجدافرادوکندتحقیق

مبتالضعفبهرااوروحیشانضعفهاينهوبکشاندبیراههبهرااونیتشانسوء
.نمایدانتخابسازد

وآگاهانومتخصصینوکارشناساننظرازاستفادهزمینۀدر7امیرالمؤمنین
:فرمایندمیاشترمالکبهنظرانصاحب

ۀَأکْثِرْوسدارلَماِءٱملْعنافَثَۀَوکَماءِٱملْح.

1.کنبسیارراخردمندانبانظرتبادلودانشمندانبابحثو

راآنهادانشوتخصصتواندمیمدیرکهاستمشورتهاییچنینطریقازتنها
دقیقمحاسبۀوارزیابیبرمبتنیکهراتصمیماتترینسنجیدهوبگیردکمکبه

.نمایداخذاستاسیکارشن
:نگارندمیاشترمالکبهمشاورینروحیاتمورددر7حضرتآنهمچنین

خِلَنَّٰالوفیتُدتِکشُورخیالًمدِلُبعینِبِکلْفَضْلِٱعوكعِدلْفَقْرَٱیٰالو
.بِالْجوِرلشَّرَهٱلَکیزَینُاًحریصٰالوألُمورِٱعنِیضْعِفُکاًجبان

وداردبازاحسانازراتوکهدهراهخودبررابخیلنهمشورتدر
نهوگرداندناتوانکاردرراتوکهرابزدلنهوبترساندفقراز

2.سازدگرجلوهزیبانظرتدرراتجاوزوآزمنديکهراحریص

واسالمیابعمنازالهاموگذشتگانموفّقهايرویهوتجربیاتبهتوجه
رهبريعملسبکازپیروي

داشتهتوجهبدانبایدخودسازمانهدایتامردرمدیرکهنکاتیازدیگریکی

.53البالغه، نامۀ نهج -53.2البالغه، نامۀ نهج -1



مدیریت اسالمی ٦٢

مدیریتامرنظرانصاحبیاوقبلیصالحمدیرانکهاستموفّقیتجربیاتباشد
بشناسدآزمونطریقازراحقایقهمۀاینکهبرايانسانیکعمرزیرااند،داشته

تواندمیانسانکهاستدیگرانتجربیاتازبرخورداريباتنهاواستکمسیارب
. یابدمصونیتشکستهايبیراههبهافتادنازودهدتشخیصراموفّقیتهايراه
ۀشایستهايرویهوموفّقتجربیاتازاستموّظفاسالمیمدیراساساینبر

.کنداستفادهخودازپیشصالحمدیران
جویدبهرهآنازخودگیریهايتصمیمدرتواندمیمدیرکهمنابعیازدیگرکیی

6اکرمپیامبرخصوصًا،:معصومینعملکردنحوةبررسیکهستامعیارهائی

عملنوعبررسیزیرا. دهدمیبدستاسالمی،مدیریتعیارتمامالگويعنوانبه
بزرگترینوداردجهانیرسالتیکهاستمکتبیدرمدیریتدارعهدهکهخداپیامبر

مدیریتسبکبخوبیتواندمیاستگردیدهمحولويبهمأموریتهامهمترینو
ایشانعملنحوةواسالمپیامبرزمانرخدادهايمطالعۀ. بیاموزدفردبهراصحیح

برواحديروحکارها،متفاوتظاهرورايدرکهدهدمینشانحوادثآنبرابردر
مدیراگر. نمودتعبیرتوانمیپیامبرمدیریتسبکبهآنازکهاستحاکماآنههمۀ

سبکآنپیامبر،زندگانیحوادثظاهرورايازکهباشدداشتهنافذدیدياسالمی
آنجاازواست،یافتهدستمدیریتامردرگوهرگرانبهاترینبهشکبیبشناسد،را
وسخناندردقّتوبررسیحضرتندآنتکماالنمايتمامآیینۀپیامبرعترتکه

.گرانبهاستگوهراینبهدستیابیالزمۀایشانعملکردهاي
دروباشدمدیریتشامردراسالمیمدیربخشالهامتواندمیکهدیگريمنبع

نماید،یاريرااوزمینهایندرمناسبوصحیحتصمیماتاخذوسازمانادارة
استاسالمیتعالیمومعارفتمامیریشۀکهآسمانیکتاباین. استکریمقرآن
زندگیدرانسانکهنیستايمسألههیچ. پاسخگوستراانساننیازمندیهايهمۀ
کهآنجااز. داردقرارقرآندرآنحّلریشۀاینکهمگرباشدمحتاجبدانخود

عیتجامبهتوجهبااست،انساناجتماعیزندگیمهممسائلازیکیمدیریت



٦٣مدیریت اسالمی
مدیراساساینبر. باشدشدهسپردهبفراموشیقرآندرتواندنمیشکبیاسالم

برالهیکتاباینازگیريبهرهوقرآنیآگاهیهايکسببااستموظّفاسالمی
گامدروفراگیردمدیریتزمینۀدرراقرآنتعالیماصولی،وصحیحروشهايمبناي

آنهاازگیریهایشتصمیمدرودهدقرارعملدمورکارشۀلحظبهلحظهوگامبه
.گیردالهام

رویۀوروشازپیرويسازمان،هدایتدراسالمیمدیردیگربخشالهاممنبع
ۀجامعدرمدیریتردةباالترینکهرهبريامربهتوجهبا. استاسالمیۀجامعرهبر

مطرحاسالمیجامعۀبررهبراياسالمکهتهاییصالحیبهعنایتباواستاسالمی
وعادلفقهايچهو:معصومینچهالهی،حکومتۀشایسترهبراناست،کرده
هممدیرانبراياسالمیمدیریتعلمیالگويتوانندمیغیبت،عصردرصالحذي

رهبرعملرویۀوسبکبهعمیقاًبایداسالمیمدیرنتیجهدر. باشندخویشعصر
.نمایدتبعیتاوعملشیوةازواقتداويبهخودکاردروکندتوجهخویش

:نویسندمیاشترمالکبه7علی
ٱولْواجِبکلَیضیماتَتَذَکَّرَأْنعْنملِمکمٍۀمِنْتَقَدکُومعاِدلٍَۀحنَّۀٍأوس

مِماشاهدتابِمفَتَقْتَدِيهللاِٱکِتابِفیفَریضَۀٍأو6نَبِیناعنْأثَرٍأوفاضِلٍَۀ

.فیهابِهِعمِلْنا

پیشنیکويهايروشودادگرحکومتهايبهکهاستواجبتوبر
بربادخاندانشواوبرخدادرودکهماپیامبرازآنچهیاخود،از

کهآنچهبهونماییتوجهقرآندرخدادستوراتیا،ماندهجاي
1.کنیاقتدانماییممیعملبدانمابینیمی

قبلیمدیرانصحیحتصمیماتوهارویهتثبیتوتأیید
مبادرتبدانخودکارآغازدرمدیرانازبعضیکهنادرستیاعمالازیکی

.53البالغه، نامۀ نهج -1



مدیریت اسالمی ٦٤

شدنجایگزینوقبلیمدیرانرفتنرفصِبهامورکلّیۀدادنتغییرورزندمی
جدیديفردتعیینمحضکهشودمیمشاهدهمعموًال. استآنانجايبهخودشان

تجدید... وسازماندهیهادستورالعملها،انتصابات،تمامیدرسازمان،مدیرعنوانبه
استشدهگیريتصمیمقبلیمدیرزماندراینهاآنکهدلیلبهتنهاوشودمینظر

مدیرکهانتصاباتیازبرخیبساچهکهحالیدرگردد؛میتبدیلوتغییردستخوش
دارعهدهصالحیوالیقافرادنتیجهدروباشدصحیحاستدادهانجامقبلی

استممکنهمچنین. باشدنادرستیعملآنهابرکناريکهباشندمسؤولیتهایی
جزآنهاتعویضنتیجهدرباشند؛صحیحودقیقهابخشنامهودستورالعملهابرخی

ندهیهاسازمابساچهنیز. بودنخواهدسازمانکارنحوةدرانحرافایجادمعنايبه
کنديموجبآنهاریختنهمدروباشدشدهانجامعلمیودقیقبررسیبرمبتنی

مالكاسالممکاتب،برخیبرخالفداشتعنایتباید. گرددسازمانکارتوقّفیا
نهسویکازاسالم. داندنمیآنهانبودقدیمیاجدیدراامورواشیابديوخوبی

ارجاستپیشینیانبهمتعلّقاینکهصرفبهراچیزهرگرایانگذشتهبرخیمثل
بهانۀبهراتازهوجدیدچیزهرودهدمیآننگهداريوحفظبهدستورونهدمی

اشیابودنجدیدونونهدیگرسويازوکند،میطردونفیاستشکنیسنّتاینکه
بدراگذشتهبهقمتعّلچیزهرودانستهآنهابودنمترقّیوخوبیبردلیلراامورو
بودنفناتیکواُملوبودنارتجاعیبردلیلراآنهاپذیرشوداندمیپوسیدهو

گذشتهبهمتعلّقخواهاست،امربودنمنطقیوصحتاسالمدرمالك. شماردمی
نیز،غیرمنطقیونادرستامرهربرابر،در. باشدشدهمطرحجدیدًاخواهوبوده
درباشد،نوگرایانافکارحاصلچهوباشدماندهیادگاربهدیربازازچه

سازماناموراستموظّفاسالمیمدیرمبنااینبر. استمنفورومطروداسالم
ودهدقرارتحلیلوتجزیهمورددقیقًا،مسؤولیتپذیرشبدودرراخود

ودنمایکسبآگاهیوشناختکندسعیبزندتغییريهربهدستآنکهازپیش
وشدهحساببازشناختناصالحازراصالحونادرستازرادرستکهآنگاه

ناصحیحامورونمایدتثبیتوابقاراصالحافرادودرستکارهايمنطقی،



٦٥مدیریت اسالمی
کهباشدداشتهتوجهبایداسالمیمدیرطورهمین. کندتعویضراناالیقافرادو

شودمیسببجدیدروشهايودستورالعملهاصدوروهارویهوضعگاهی
واندیشیدهبایدنیززمینهایندربنابراین. شوندنقضقبلیصحیحهايرویه

ارزیابیقبلیروشهايودستوراتبررادستورهرآثاروکندعملشدهحساب
.نگردندنقضدرستروشهايناخواسته،تانماید

:دنگارنمیاشترمالکبهخطابزمینهایندر7علیحضرت
ٰالونَّۀًتَنْقُضًۀسمَِلصالِحبِهاعوردۀِٱهِذهِصألمٱوتعتَماجآأللْفَۀُبِهو

تلَحاصهلَیۀُٱعلرَّعِیدِثَنَّٰالونَّۀًتُحاضیمِنْبِشَیءٍتَضُرُّسمنَنِٱتِلْکلس

.مِنْهانَقَضْتبِمالَیکعلْوِزرٱوسنَّهالِمْنألجرُٱفَیکُونَ

بدانامتاینبزرگانوگذشتگانکهراايشایستهروشهرگز
رامردمکارهايومندندهعالقوکردهخوبدانافرادواندکردهعمل

بهکهراجدیديرویۀنیزومکننقضاست،کردهاصالحهم
اینغیردرزیرامنما،وضعرساندمیآسیبروشهاآنازچیزي

وکردهبرقرارراهارویهآنکهاستکسیآنازپاداشصورت
1.ايکردهنقضراآنهااینکهبخاطرتوستةعهدبرمسؤولیتش

قرارتوجهموردفوقنکاتبرعالوهجمالتایندرحضرتکهرالطیفینکتۀ
بیندريزیادمدتبرايروشیوقتیزیراهاست؛رویهبهافرادکردنخواندداده
مندعالقهوبندندمیدلبدانوکردهعادتآنبهتدریجًاباشدعملموردافراد
روشهاییچنینتغییر. آورندمیدستبمهارتوتسلّطآنبهعملِدروشوندمی

مقاومتخودازتغییرآنبرابردرحتّیوشوندخاطررنجیدهافرادکهشودمیسبب
بهآنهاآشناییکارآغازدرکهخاطراینبهآنشپذیرصورتدرودهندنشان
کاستهکارشانسرعتازندارند،بداننیزخاصیعالقۀواستکمجدیدروش
یاآنهابودننادرستبهیقینصورتدرجزراجاريهايرویهبنابراین. گردد

.نمودتعویضبایستنمیجدید،هايرویهبودنبهترازکاملاطمینان
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مدیریت اسالمی ٦٦

اقدامودستور- 4

اقدامودستور
دیگرانبهدستوریکقالبدرراتصمیمشیامدیرگیري،تصمیمۀمرحلازپس

. کندمیاقدامتصمیمشاجرايبهشخصاًیاوگرددمیآناجرايخواستاروابالغ
نکات. نمایدتوجهآنهابهبایداسالمیمدیرکهداردوجودنکاتینیززمینهایندر

.گرددمیبیانذیالًمزبور

مافوقنظرطبقحرکت
باالترباشدکهمدیریتازايردههردرفردشد،اشارهبدانقبًالکهگونههمان

شدهمنصوبسِمتبدینآنهاسويازاوکهدارندوجودمدیرانییامدیرنیزاواز
ووراتدستاستموّظفمدیربنابراین. استیافتهمأموریتآنهاجانبازو

وجههیچبهونمایدتنظیمخودازباالترهايردهنظراتکادردرراخوداقدامات
اّتکاءبدونوتوجهبیوخویششخصینظراتاساسبروخودسرانهنیستمجاز

درزیراکند؛اقدامیونمایدصادردستوريمافوق،هايردهنظراتودستوراتبه
بینازکاردرهمسوییوهماهنگیوییکپارچگوانسجامصورتاینغیر
آگاهیقابلباالترهايردهدرکهرامسائلیمدیراستممکنکهآنجااز. رودمی

شودمیاخذباالترهايردهباهماهنگیبدونکهتصمیماتینداند،استیافتن
مجموعۀیکازجزییاومدیریتحوزةچونوآیندمیدرکارازنادرستمعموًال

ازجزییاستمدیرآنکنترلتحتسازمانعهدةبرکهمأموریتیواسترگتربز
شودمیباعثتنهانهمدیرکردنعملخودسرانهاست؛ترکلّیمأموریتیک

نیزبزرگترسازمانمأموریتدرشودمیسبببلکهشود،دچارخطابهاوسازمان
مدیریتشتحتافرادداردنتظارامدیرکهگونههماننتیجهدر. آیدبوجوداختالل

بهبایدنیزخودنمایند،عملوينظرطبقودهندانجامرااودستوراتدقّتبه



٦٧مدیریت اسالمی
.بردپیشبهراسازمانآنهانظراتبراساسوکندتوجهمافوقشدستورات

:فرمایندمیآذربایجانفرمانداربهزمینهایندر7امیرالمؤمنین
سلَیأْنلَکۀٍفیتَفْتاتعِیرثیقٍَۀٰإّالتُخاطِرَٰالوبِو.

بدونوکنیعملمردمبیندرخودسرانهکهنیستجایزتوبراي
1.بزنیمهماقداماتبهدستمادستور

سنجیدهدستور
کشیدهخطاوانحرافبهکارشودمیسببمدیریتامردرکهخطاهاییازیکی

وکافیبررسیعدمدهند،دستازراودخحرمتوارزشدستورهانیزوشود
ابهامفضايدرزیرااست؛دستورصدورازقبلیقینیوقاطعنتیجۀیکبهدستیابی

ابرازآنچهبهفرداینکهبیوگرفتنتصمیمگمانوحدساساسبروتاریکیو
صدورموجباستممکنسویکازدادن،دستورباشدداشتهیقینداردمی

شود،نابسامانیومشکلدچارآنبهعملاثردرسازمانوشدهدرستینادستورات
بمراتبآورندمیببارنسنجیدهدستوراتکهزیانهاییگفتبتوانشایدکهجاییتا

کارازخالفدیگرسويازاست،گیريتصمیمعدمازناشیزیانهايازبیشتر
ويدستوراتونظراتبهراافراداعتقادوایمانتدریجًامدیردستورهايدرآمدن

سازمانمحیطدردستورازاطاعتوانضباطمبانیشودمیسببوبردمیبیناز
دستوراتاجرايدرپافشاريجايبهبایداسالمیمدیربنابراین. شودسست

روشناوبرايکامالًمسألهکهزمانیتاونمایدتأملگیريتصمیمدراش،نسنجیده
.نکنداقدامدستورصدوربهنسبتنیست

:فرمایندمیمالکبهزمینهایندر7امیرحضرت
واكۀَٱأوِ... إیإذافیهاللَّجاجتَنَکَّرَت.

2.بپرهیزاستمبهمتوبرايکهامريدرپافشارياز
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مدیریت اسالمی ٦٨

بموقعاقدامودستور
تدسازنماید،میخسارتدچارراسازماننسنجیده،دستورهايکهگونههمان

کهاستروشنبرایشورسیدهیمشخّصتصمیمبهمدیرکهشرایطیدرزماندادن
سازمانمتوجهراناپذیريجبرانزیانهاينیزنمایدصادربایدرادستوريچه
عاملزیرااست؛مدیریکخصوصیاتبدترینازیکیدودلیوتردید. سازدمی

یافردیکشکستیاپیروزيشتسرنوتواندمیکهاستعواملیمهمتریناززمان
محاسبهنیزهاثانیههزارمرويبرکهامروزجهاندر. نمایدتعیینرامجموعه

زمانهايکردن،دستآنودستاینبامدیرکهنیستپذیرفتهوجههیچبهشودمی
مدیرکهايسرمایهگرانبهاترینگفتبتوانشایددیگرتعبیربه. کندتلفرابسیاري

متوجهمدیریکاستممکنکهخسارتیبزرگترینواستزماندارد،ختیارادر
بمعنايزمانبهدادناهمیتکهدانستبایدالبتّه. باشدمیآناتالفسازد،سازمان

آوردنفشاربابخواهدوباشدداشتهحدازبیششتابکارهادرمدیرکهنیستآن
برعالوهکاراینزیرادهد؛انجامآنطقیمنحدازسریعترراکارهاسازمان،به

نپختگیوبودننارسموجبانسانی،غیروانسانیهايسرمایهکردنفرسوده
ترپائینکیفیتبابازدهبیشتر،سرمایۀصرفرغمعلیبنابراینوشودمیکارحاصل
کهکندمیایجابراخاصیسرعتکاريهرکهداشتتوجهباید. آیدمیبدست
دادنانجامآنازسریعتروزماندادندستازموجبکردنکارآنازکندتر

بایداسالمیمدیربنابراین. شودمیکارحاصلناپختگیوسازمانفرسودگیموجب
افرادازراآنمراعاتودهدقرارسازمانکارمالكراآنحد،ایندقیقشناختبا

.باشدداشتهانتظار
:نویسندمیمالکهبموردایندر7علی

واكإیلَۀَٱوجورِلْعلَبِاألُمقُّطَٱأوِأوانِهاقَبفیهالتَّسکاِنهاعِنْدإم ...کُلَّفَضَع

.موقِعهأمرٍکُلَّأوقِعوموضِعهأمرٍ

کردنتلفازوبرسدزمانشآنکهازپیشکارهادرشتابزدگیاز



٦٩مدیریت اسالمی
مناسبجايدرراامريهرپس... بپرهیزآنمناسبزماندروقت

1.دهقرارمناسبشزمانو

اجراءودستوردرقاطعیت
آنمناسبسرعتوزمانهموشدسنجیدهکاريمحتوايهمکههنگامی

وجودآناجرايودستورصدوردرضعفوتردیدبرايجایی،شدشناخته
ودهددستورقاطعانهبایدرحلهمایندراسالمیمدیربنابراین. داشتنخواهد
رانمودنسستینهوکندسستیخودنهوجههیچبهونمایدپیگیريراآناجراي

نتواندسازمانسویکازشودمیسببامراینبهتوجهیبی. بپذیردکسیاز
انضباطونظمهايپایهدیگرسويازودهدانجامشایستهنحوراخودمأموریت

در. یابدشیوعسازمانسطحدرتوجهیبیوالقیديروحوشودسستسازماندر
.ماندنخواهدبرجامدیریتیوسازماندیگرکهاستشرایطیچنین

:فرمایندمیمالکبهزمینهایندر7امیرحضرت
اكَنٱأوِ... إیهنْهلْوٱإذَاٰاعتضَحتَوس.

2.نماییسستیکاردرروشن،هايزمینهدراینکهازباشحذربر

تعیینفرماندهیبهرااشترمالککههنگامی7امیرالمؤمنینهمچنین
:نگارندمیفرماندهیشتحتافرادبهويفیمعّردرفرمایندمی

ٰالوأحزَمإلَیهِإلسراعٱعمابطْؤُهٰالوسقْطَتُهٰالووهنُهیخافٰالمِمْن... 
هراعاٰإلیإسٱمطْءلْبنْهثَلُعأم.

جايويسستیوناتوانیازنهکهاستکسانیازاوهرآینهپس
بهآندرشتابکهکاريدرنه. لغزششازنهواستبیم

دردرنگکهکاريدرنهوکندمیدرنگباشدنزدیکتردوراندیشی
2.ورزدمیشتاباستٰاولیآن
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مدیریت اسالمی ٧٠

ودقّتوقاطعیتوقدرتکهاستکسیاسالمیمدیراساساینبر
جمعخوددریکجاراکردنحرکتمنطقیشتابباوشناسیزمانوسنجیدگی

.استکرده

مسئوالنانتصابوکارکنانانتخاب- 5

سازماندراستخداموپذیرشنقشاهمیت
ۀبوسیلودهندمیتشکیلآنکارکنانراسازمانهراجرایینیرويکهآنجااز

نباشندايشایستهافرادکارکناناگرآید،میدراجرابهمدیردستوراتکهاستآنان
دستوراتکهچندهرباشند،نداشتهراکافیایمانوتعهدولیاقتوتصالحیو

حاصلمطلوبیجۀنتیشود،صادرقاطعیتباتوأموبجاوبموقعوسنجیدهمدیر
زمینهایندر. نمایدعملدقیقبایدکارکنانابانتخدراسالمیمدیر. گرددنمی
.شودمیبیانذیالًکهکندتوجهنکاتیبهبایدمدیر

گزینشدرگراییضابطه
داشتهتوجهبدانبایدکارکنانانتخابزمینۀدراسالمیمدیرکهاموريازیکی

خداماستخاصیکاربرايکارکنانازیکهرسازمانهردرکهاستاینباشد
کارکنانپذیرشدربنابراین. برآیندآنانجامعهدةازبخوبیبایدکهشوندمی
بیکاربستگانازیکفالنیاداردانتظاراتیآشنایادوستفالنکهامراین

بهکرد،بندجاییرادستشبایدنحوهربهاومشکلحّلبرايواست
یاآشنایافامیلالمیاسجامعۀیکدرزیرانیست؛پذیرفتهوجههیچ

فرددرارجحیتیوصالحیتیوجههیچبهبودنمدیرجناحهموگروههم
انسانی،نیرويپذیرشوجذبدرآنبراساستاآوردنمیپدیددیگرانبهنسبت

شدگفتهنیزقبًالکهگونههمان. شوددادهاولویتافراديچنینبه
خودبایدحاالوکردهصیدکهبدانديشکارهمچونراسِمتشنبایدمدیر

بپردازند؛خودکردنسیربهوبنشینندآنسربربستگانشودوستانو



٧١مدیریت اسالمی
اووگیردمیقرارمدیرشخصعهدةبرکهاستمسؤولیتیکمدیریتبلکه

انجامبرايدارندويباکهايرابطهازنظرصرفراافرادترینشایستهاستموظّف
استاینباشدمیتوجهدرخورزمینهایندرکهدیگرنکتۀ. گیردبکارتمأموریآن
شوقوشورشودانجامروابطبراساسجامعهدراگربکارگیري،واستخدامکه

وچاپلوسیروحبرابر،درومیردمیافراددرصالحیتولیاقتکسببرايتالش
بدین. آیدمیبشمارعظیمیۀفاجعجامعهیکبراياینوگیردمیاوجگوییتمّلق

وایمانوکارآییودانشکهنمایندمشاهدهجامعهجواننیروهاياگرکهتوضیح
کند،میبازساتمؤسوسازمانهادرآنهااستخدامبرايراراهکهنیستافرادتعهد
سببکهاوستبابودنجناحوگروههمیامدیرفالنبابودنآشنانفسِبلکه
نهکندمیکارکهاستپارتیاصطالحبهوشود،استخدامسازمانیدرفردشودمی

دستازکاراییکسبودانشفراگیريبرايراخودانگیزةنتیجهدرصالحیت،
کهافتندمیفکربهآنبجايوایستندمیبازلیاقتکسببرايتالشازودهندمی
یعنیاینوجویندتقرّبمتنفّذادافرازیکیبهبنحويچاپلوسی،وظاهرسازيبا

بزرگیبسیارخیانتخودکهانسانها،تکاملورشدنظرازجامعهانحطاطآغاز
کردنپایمالحقیقتدرروابط،براساسافرادداشتنمقدم. استجامعهبهنسبت

واقعمظلومرابطه،نداشتندلیلبهودارندبیشتريشایستگیکهاستکسانیحّق
والیقکارکنانداشتنازکهسازمان،بهنسبتاستخیانتیوظلمنیزواندشده
انتظاريشوندسازمانیواردگونهاینکهکارکنانیازشکبی. استشدهمحرومکارا
.داشتتواننمیخیانتوظلمجز

:فرمایندمیاشترمالکبهزمینهایندر7علی
ٰالولِّهِمحاباًةتُومفَأثَرَةًومإنَّهبِمِنْجِماعرِٱشُعولْجانَۀِٱولْخِی.

کاربهراآنهاافراد،باخصوصیتاظهاروکردندلخوشصرفبه
همۀدربردارندةشوندمیگرفتهکاربهگونهاینکهافراديکهنگیر

1.خیانتندوجورراههاي
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گزینشآزمون
بهراافرادروابط،نهووابطضبراساسبایداسالمیمدیرشدروشنکهحال

مطرحسازمانبهورودآستانۀدرافرادامتحانوآزمایشمسألۀبگمارد؛کار
شودمیسببسازمان،بهورودداوطلبینباکردنبرخوردلوحانهسادهزیراگردد؛می
والیقانسانهايازموّفقتربسیارظاهرسازيدرمعموًالکهناصالح،افرادکه

ارائهسازمانمدیربرابردرخویشازآراستهظاهريوبیارایندراخوداند،شایسته
مدیرکهاستاین. افتندپیشباصالحیتواقعًاافرادازوبفریبندرامدیرتاکنند

بلکهکند؛اکتفاافرادعاهايادوقیافهونرموچربسخنانبهتنهانبایداسالمی
ضروريامريکار،بهاوتعهدوایمانواعتقادزیابیارنیزوفردکارسابقۀبررسی

.کردانتخابوشناساییراترشایستهافراددقّت،بهتوانمیآنهگذررازوستا
:نگارندمیاشترمالکبهموردایندر7امیرحضرت

ورِفینْظُْرٱثُمأُمالِکمعممِلْهتَعاًخْتِبارٱفَاس.

1.بپذیربکارآزمایشباراآنهاوبنگرنانتکارککاردرآنگاه

گزینشضوابط
استالزمشدمطرحاستخدامداوطلبینبررسیوآزمایشمسألۀکهاکنون
قراربحثموردنیزاسالمیمدیریتنظرازانتخابضوابطوگزینشمالکهاي

روابطبراساسکهاستزیانبارومضّرهمانقدرنیزنادرستضوابطزیراگیرد؛
.کردنعمل
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٧٣مدیریت اسالمی
تجربهومهارتکاردانی،ـ1

. شودمیپذیرفتهسازماندرخاصیکارانجامبرايفردگفتیم،کهگونههمان
آگاهیهاحاصلتواناییاینواستکارآنانجامبرويتواناییشرط،اولینبنابراین

تحصیالتاتنهکهبرخیبرخالف. باشدجینعنیزتجربیکارباکهاستدانشیو
کهیاهمیتعیندراسالمدانند،میويبنديطبقهوارزشیابیمالكرافردتئوري

کارجریاندرفردکهايعلمیمهارتوتجربهاهمیتاست،دادهدانشوعلمبه
روشدرهرگزبنابراین. دهدمیقرارتوجهموردشدتبهنیزرانمایدمیکسب

عملدراینکهبدوناستگذراندهراتئوريدروستنهاکهفردياسالمیمدیریت
تجربیسابقۀازهمودارندراآگاهیآنهمکهافراديوباشدبردهبکارراآنهانیز
ارزشتجربههمافرادبنديطبقهدر. شوندنمیدادهترجیحبرخوردارندزمینهآندر

ضابطۀاولینبنابراین. شودمیدهدابهانیزآنبهنظريعلومکناردروداشتهواالیی
.باشدمیفردکارسابقۀومهارتوکاردانیگزینش،

اخالقیتهايصالحیوروحیهايشایستگیـ2

فرداخالقیتهايصالحیوروحیشایستگیهايبگذریم،کهکارآییمسألۀاز
نانکارکانتخابدرکهداردوجودمتعدديشروطزمینهایندروشودمیمطرح

.شودتوجهآنهابهدقّتباباید
جامعهحرمتکهانسانی. استآزرموحیاداشتنشرطاولین: حیاوشرمـالف

حیازندسرويازناشایستیعملاینکهازوگیردمینظردررامدیروسازمانو
وایمانیبیبهیاتنبلیولیاقتیبیبهاینکهازکهپرواییبیافرادبرقطعاًکند،می

دراخالقیخصیصۀایناگرزیرادارند؛ترجیحندارند،اباییشوندشناختهبدخلقی
وتنبیهاتبلکهبودخواهداثربیمدیرتذکّراتتنهانهباشدنداشتهوجودفرد

.بخشیدنخواهدايفائدهنیزتوبیخات
درفردزیرا. استکریمانهاخالقبودندارادیگر،شرط:کریمانهاخالقـب
بادیگرجانبازوکارکنانبقیۀبادیگرسويازومدیرباسویکازسازمان



مدیریت اسالمی ٧٤

برقرارارتباطیکهربابخوبیبتواندبایدبنابراین. استارتباطدرمردمومراجعین
ومغروریاخودخواهومتکبریاخشنوتندخوافراد. نمایدمعاشرتوکند

کرامتهايازکه... یاواخاللگروناآرامیاانگیزاختالفوچینسخنیاانتقادناپذیر
.باشندسازمانیکبرايخوبیکارکنانتوانندنمیشکبیاند،بهرهبیاخالقی
حرمتوآبروحفظبهمنديعالقهوبودنآبروداردیگر،شرط:آبروداريـج
وجهترینستهشایبههموارهاوکهشودمیباعثفرددرویژگیاینزیرااست؛

ودهدتذّکرياوبهمدیرکهنیایدپیششرایطیهرگزتادهدانجامراخودوظایف
.شودشناختهناصالحیانشناسوظیفهفرديعنوانبهاورهگذرایناز

طماعباشدتوجهموردبایدافرادگزینشدرکهدیگريمالك:نبودنطماعدـ
هموارهسویکازباشداخالقینقیصۀاینبهمبتالکهفرديزیرااست؛فردنبودن

ازبیشترياستفادةچگونهکهاستاینپیدروبودهخویششخصینفعفکربه
سازمانبهاوازايبهرهچهمتقابالًکهباشدمهماوبراياینکهبدونببرد،سازمان

بساچهواستلغزشمعرضدرهموارهشخصیچنیندیگرطرفازرسد،می
مصالحعلیهوخودشهايخواستهمسیردرراويتطمیع،بابتوانددشمنیارقیب

بصورتتوانندمیطلبمنفعتوسودجووطماعافرادبنابراین. گیردبکارسازمان
.نمایندایجادفسادسازماندرخطرناکیبسیارعناصر
اندیشیدورباشدمیمطرحگزینشامردرکهدیگريضابطۀ:دوراندیشی-هـ

مصالحکهشودمیسببفردخودبارابطهدرخصوصیتاینزیرااست؛فرد
وخواهیزیادهیاتوجهیبیوکاريکمبجايوبگیردنظردرراخوددرازمدت
واذهاندرخودازخوشیخاطرةبجاگذاردنووظیفهانجامحسنفکربهپرتوّقعی

فردبهویژگیاینسازمانبارابطهدرهمچنین. باشدبیشترهايتجربهکسبنیز
ازاستفادهدروگیردنظردرراسازماندرازمدتوکلّیمصالحکهدهدمیامکان

خساراتبساچهکهآنی،سودهايبهکردنتوجهصرفاًبجايسازمانامکانات
کندملعبنحويوببیندنیزراسازمانیندةآآورند،باربهآیندهدرراناپذیريجبران

.شودعایدبهرهبیشترینمجموعدرکه



٧٥مدیریت اسالمی

خانوادگیاصالت
شکلاوخانوادگیمحیطدرفرداخالقیخصوصیاتاعظمبخشکهآنجااز

سويازوآورندمیدرخویشرنگبهرافرزندانکههستندخاندانهاوگیردمی
بروزاوخانوادگیمحیطدربهترجاهرازفردشخصیتانعکاسچوندیگر

طریقازباشند،داشتهرافوقاخالقیوروحیفضیلتهايکهافراديیافتنکند،می
آنجاازواستانجامقابلبیشترياطمینانباآنهاخانوادگیمحیطمورددربررسی

اعتقاديواصالتهیچبیمنافعشان،بخاطرصرفاًهاخانوادهبرخیاستممکنکه
شدنشناختهمسلمانکهزمانیازاصطالحبهوهنموداخالقودیانتبهتظاهر

گونهاینفریببایدبزنند،جاودهندجلوهمسلمانراخوددارد،منفعت
.داشتنظرمدراخانوادهاخالقودیانتسابقۀونخوردراهاجدیداالسالم

:دارندمیمرقوممالکبهکارکنانگزینشضوابطزمینۀدر7امیرالمومنین
وخَّتَوملَمِنْهۀِٱأهرِبلتَّجیاءِٱولِمِنْلْحوتاتِٱأهیۀِٱلْبالِحلصمِٱوفِیلْقَد

لْمطامِِعٱفِیأقَلُّواًإعراضأصحواًأخْالقأکْرَمفَإنَّهملْمتَقَدمۀِٱإلسالِمٱ

.اًنَظَرموِرألُٱعواقِِبفیأغْلَبواًإشْراق

واسالمدرباسابقهوصالحهايخانوادهازراباحیاوباتجربهافراد
ودارندترکریمانهاخالقیآنهاکهکنانتخابدیندرپیشقدم

1.ترنددوراندیشوترطمعکموآبرومندتر

باانگیزهوکیفیاندكنیروهايارجحیت
اینباشدوجهتموردبایدسازماندرافرادبکارگیريزمینۀدرکهدیگرينکتۀ

واعتقادبیافرادانبوهیزیرابفریبد؛رامدیرکمیت،وتعدادنبایدگاههیچکهاست
متعهدوشایستهافرادازاندکیتعدادحددراثريشکبیانگیزه،بیوناالیق
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ضوابطرعایتشدمتوجهمدیرهمکار،انتخابدرچنانچهبنابراین. داشتنخواهند
کهنیستدرستوجههیچبهشوند،جلبسازمانبهکمیتعدادشودمیسبب

گزینشهايمحصولکهپرتوان،وکوچکسازمانهايزیرا. بگذاردپازیرراضوابط
وجذبنتیجۀکهناتوان،وحجیمسازمانهايبراست،ساالرانهشایستهودقیق

ارجحیتبمراتبآنهاست،کارآییوشایستگیبهتوجهبیاشخاصبکارگیري
آنهاکهکرداحساسمدیرکارکنان،استخدامازپسشرایطیدراگرهمچنین. دارند
نشانخودازراالزمتعهددستورات،اجرايدروندرنداراالزممنديعالقه
اجباروفشارباجزونبودهمؤثّرآنهادرانگیزهایجادعواملازیکهیچودهندنمی

تعدادشکبیزیرا. نگاهداردسازماندرراآنانزوربهبایدنپردازند،نمیکاربه
بلکهبرد،میپیشبهراسازمانمأموریتکهنیستسازمانیککارکنانزیاد

بهبیشترسرعتوباالترکیفیتباراکارهاکهاستآنانتعهدوشورومنديعالقه
کارکنانگونهاینحضورگیبهربیبهبایدتنهانهاسالمیمدیر. رساندمیانجام
ورّمضکارکنانجمعدرافرادگونهاینوجودکهبداندبایدبلکهباشد،داشتهتوجه

نهشودمیحاضرسازماندراجباربهوعالقگیبیباکهفرديزیرااست؛خطرناك
دادنخواهدنشانخودازتهایشمسؤولیانجامزمینۀدرراالزمکوششوتالشتنها

دراوحضوربلکهپرداخت،خواهدتراشیناراضیوخرابکاريوکندکاريبهو
فسادایننتیجهدروبکشاندروشیچنینبهنیزراآنهااستممکندیگران،جمع

.یابدشیوعسازماندر
:نویسندمیخودارتشفرماندهانازیکیبهزمینهایندر7علی

تَغْنِٱونِسٱبِمنْقادکعمنْعمستَقاعنْکٱفَإنَّعتَکارِهلْمهغیبرٌممِنْخَی

.نُهوضِهِمِنْٰأغْنیقُعودهومشْهدِهِ

تودستوراتازکهآنهاازبرند،میفرمانتوازکهکسانیبهتکیهبا
زوربهکهکسیبودنغایبچهبدان؛نیازبیراخودکنندمیتخلّف
اونشستنجايبرواستبهتربودنشاضرحازیابدمیحضور



٧٧مدیریت اسالمی
1.اوستخاستنپايبرازسودمندتر

درراعالقهبیافراداکراهواجباربهنبایدوجههیچبهاسالمیمدیربنابراین
بهدادنخاتمهوبرکناريبهنسبتسریعترچههربایدبلکهنگاهدارد،سازمان
.نمایدمبادرتسازماندرآناناشتغال

)دفتررئیسومعاونین،مقامقائم. 1(کلیديانتصابات- 6

دفتررئیسومعاونین،مقامقائمانتصاب
سازماندرانتصاباتبهنوبتکارکنان،استخداموانتخابألۀمسازپس

پیگیريردهینترپائینتاراکارهاهمۀتواندنمیشخصاًمدیرکهآنجااز. رسدمی
دردارندزیاديبسیارحجماینکهبرعالوهگیریهاتصمیمکلّیۀکهآنجاازنیزوکند

وجودعمالًبپردازد،آنهابهمدیرشخصباشدالزمکهنیستنداهمیتازحدي
راکارهاازايشعبهگیرندمیمدیرازکهییمشیخّطبراساسیکهرکهمعاونینی

مدیرشخصکهشرایطیدراینکهبهتوجهبانیز.یابدمیضرورتنمایندسرپرستی
اوکهگیریهاییتصمیمنیست،دسترسیقابلونداشتهحضورسازمانمحیطدر

مقامقائمعنوانبهرافرديمدیرداردضرورتماند،میمتوقّفداردعهدهبرشخصاً
وبپردازدامورآندرتصمیماخذبهويغیابدرتاکندتعیینسازماندرخویش

هماهنگبهداردمیدریافتمدیرازکهتدابیريبراساسنیزاوضورحزماندر
اخذبهکندمیتعیینمدیرکهايردهوحوزهدروورزدمبادرتمعاونتهاکردن

مدیرمعاونین،ومقامقائمبرعالوه. نمایداقداممدیربجايدستورصدوروتصمیم
رااوهايبرنامهودهدسازمانراواکارهايتادارداحتیاجنیزدفترمسؤولیکبه

سبببهفرديچنین. کندپیگیريرادستوراتشوتنظیمرامالقاتهایشوثبت
اطّالعنیزمدیرسرّيومحرمانهطرحهايواسرارازبسیاريازشغلیشموقعیت
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درواستبرخوردارايویژهحساسیتازنیزدفتررئیسشغللذا. یافتخواهد
،مقامقائمکهمسؤولیتیاهمیت. دارداساسینقشمدیرکامیابیوازمانسسرنوشت

وبینیباریکبااسالمیمدیرکهکندمیایجابدارندعهدهبردفتررئیسومعاونین
.کندعملسِمتهاایندرافرادانتصابمورددرکافیدقّت

نخوردنراافرادظاهرفریب
مدیرورودمحضبهوداردبسیاريمشتاقانسازمانهربااليمسؤولیتهاي

شایستهآنهاتصديبرايراخودنحويبهکنندمیسعیافرادسازمان،بهجدید
دیگرانازبیشترصالحیت،بیوناالیقافرادمیانایندربساچهوکنندفیمعّر

جایزهوجهیچبهبنابراین. نمایندظاهرسازيمدیرفریفتنبرايوکنندخودنمایی
رئیسومعاونتجانشینی،قبیلازمسؤولیتهاییبرايافرادانتخابدرمدیرنیست

آمدهاعتماديقابلوخوبفردبنظرشاینکهوشخصیبرداشتهايبهتنهادفتري،
وجودامراینبرايکهرامالکهاییبایدبلکهکند؛تکیهاستخوشبیناوبهنسبتو

.نمایدگیريتصمیممسؤولیتهااینزمینۀدرآنبراساسوبگیردنظردردقیقاًدارد
:دهندمیدستوراشترمالکبهزمینهایندر7امیرحضرت

کُْنٰالثُمٱیكخْتِیارماهلیإیٰعتِکفَراسٱوتِکتِنامسنِوسلظَّنِّٱحمِنْک

وراءلَیسوخِدمتِهِمحسنِوبِتَصنُّعِهِمةِٰلْوالٱلِفَراساتِیتَعرَّفُونَلرِّجالَٱفَإنَّ

.شَیءألماَنِۀٱولنَّصیحۀِٱمِنَلِکٰذ

خوبنظرتبهکهخودشخصیگماناینبرراآنهاگزینشنباید
باافرادزیرا. دهیانجامباشی،میخوشبینآنانبهشخصاًیااندآمده

حالیدرکنندمیجلبرامدیراننظرخدمتیخوشوظاهرسازي
1.نیستاثريامانتوخیراندیشیازظاهر،آنورايکه
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کلیديمسؤولیتهايبرايافرادانتخابمعیارهاي
نظردرکلیديمسؤولیتهايبرايافرادانتخابدربایستمیمدیرکهمعیارهایی

.پردازیممیآنهاتوضیحبهکهمتعددندبگیرد

درخشانوروشنسابقۀـ1
کسهرکاريسابقۀاوست،رفتارواعمالفردهرمعرّفبهترینکهآنجااز

توجهشکبی. کندروشنکارهربرايرااوشایستگیوصالحیتبخوبیتواندمی
بنابراین. یابدمیبیشترياهمیتسازمان،کلیديمسؤولیتهايانتصاباتدرامراینبه

قبلیمدیراندوراندرهستندمسؤولیتهاییچنیناحرازنامزدکهافراديدیدباید
صورتدواززیرااند؛داشتهعهدهبررامسؤولیتهاییچهواندکردهعملچگونه
وآنهاباهمکاريکهاندبودهفاسديوناصالحافرادقبلیمدیرانیانیست،خارج
یرفتنپذریقطازمظالمومفاسددربودنشریکوایشانبرايخدمتیخوش

گونهاینبرايفردتیصالحیبیمعرّفبهترینایشان،دستگاهدرکلیديمسؤولیتهاي
نتیجهدرواندبودهايشایستهوصالحافرادقبلیمدیرانیاومسؤولیتهاست؛

معرّفبهترینخودسنگین،وحساسکارهايدرایشانبهکمکوآنهاباهمکاري
لینپس.باشدمیفردتصالحیاسانتصاباتدرکهمعیارياوسازمان،بااليوحس

وصالحمدیراندورانهايدرافرادعملکردسابقۀبگیردنظردربایداسالمیمدیر
مدیراینکهآنواستذکربهالزمبحثایندردیگرينکتۀ. استقبلیفاسد

بردارندراکاربایآشنایوسابقهکهافراديکهبهانهاینبهنبایدهرگزاسالمی
هايردهدرقبلیفاسدمدیراندوراندرکهراکسانیازاستفادهمقدمند،دیگران

گیریهايتصمیمواندبودهخاقانمقرّباصطالحبهوداشتهقرارسازمانباالي
توانمنديافرادکههمسخناینشکبی. نمایدتوجیهاند،داشتهعهدهبرراکلیدي

اگرزیرااست؛نادرستیسخنشودنمییافتآنانجزسِمتهاایناحرازبراي
الیقافرادکهدیدخواهدجستجواندکیباباشد،معتقدفوقاصلبهواقعًامدیر

ازاستفادهباوندارندهمراسوءسابقۀاینکهدارندوجودنیزدیگريکارايو
ازاستفادهدلیلاستممکنلبتّها. بردپیشصحیحخّطدرراسازمانتوانمیآنان
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بدشانسابقۀازکهترسیدلیلبهافرادگونهاینکهباشداینسوءسابقۀباافرادي
است؛ترسادهآنهاباکردنکاروهستندگوییقربانبلهومطیعترافرادمعموًالدارند
ظاهريامريتنهاآنهاباکاربودندردسربیوگوئیهاقربانبلهدانستبایدولی

استشدهحاکمکهصحیحیروشبهاعتقادياساساًافراديچنینواّالستا
کارخفا،وباطندرونمایندمیراضیرامدیرظاهر،وزبانبالذاوندارند

کهکارهاییباودهندمیادامهراشانگذشتهفاسدروشوکنندمیراخودشان
بهمدیروسازمانبرايبزرگدردسرهايدرازمدتدردهندمیانجاممخفیانه
ومستقّلوصالحافرادباکردنکارظاهربهاگرچهمقابلدر. آورندمیوجود

افراديچنینکهداشتاطمینانتوانمیامااست،دشواراندکیرأي،ونظرصاحب
خفادروگویندنمیدروغاوبهوکنندنمیمخفیمدیرچشمازراحقایقهرگز

وفکريانحرافاتقربانیراسازمانمصالحودارندنمیبرگاماصولرخالفب
.سازندنمیخوداخالقی

:نویسندمیمالکبهزمینهایندر7علی
ٱلکِْنوملُّوابِماخْتَبِرْهالِحینَولِلصلَکقَب.

توازقبلکهصالحیمدیرانباهمکاریشاننحوةبهتوجهباراآنها
1.کنارزیابیاندبودهکارسربر

:نگارندمیويبهخطابنیزو
ٰفَالآلثامِٱفِیشَرَکَهممنْواًوزیرقَبلَکلِالشْراِرکاَنمنْوزرائِکشَرَّإنَّ

یرُخَمِنْهمواجِدأنْتولظَّلَمِۀٱإخْواُنوألثَمِۀٱأعوانُفَإنَّهمبِطانًَۀلَکیکُونَنَّ
أوزارِهِموآصارِهِممِثْلُعلَیهِلَیسونِفاذِهِموآرائِهِممِثْلُلَهمِمْنلْخَلَفِٱ

علَیکأخَفئِکٰأُولأثَمِۀٰعلیاًآثِمٰالوظُلْمِِهٰعلیاًظالِمیعاوِنْلَممِمْن
فَاتَّخِْذ. اًإْلفلِغَیرِكأقَلُّواًعطْفعلَیکٰأحنیومعونَۀًلَکأحسنُومؤُونَۀً

.تِکٰحفَالولِخَلَواتِکخاصًۀئِکٰأُول

بوده اشرارمعاونتوازپیشکهاستکسیتوبرايمعاونبدترین
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اسرارمحرماینانکهمبادپسیار،وشریکگناهانشاندرواست

بهترینتوانیمیتوو. بیدادگرانربرادوننداگنهکاریارکهشوندتو
وبودننظرصاحبدرهمکهکسانیازآنهابجايراهاجایگزین

کرداروگناهدرهموباشندمیآنهاهمانندبردنفرمانبراحتی
راستمگريکهکسانیبیناز. کنیپیدانیستند،آنهاهمچونزشت

یاريگناهکاریشدرراگناهکاريواندنبودهدستیارستمکاریشدر
ونیکوتریاریشانوسبکترتوقّعشانبارافرادگونهاین. اندنکرده

برايپس.استکمتراغیاربادلبستگیشانومهرآمیزترتوباپیوندشان
1.برگزینرااینانخصوصی،نشستهايومحرمانهجلسات

واقعییتشخصوباشدفردسابقۀمعرّفتواندمیکههاییزمینهازدیگریکی
زیرادارند؛اوکارنحوةازعموم،کهاستايخاطرهنمایدمعرّفیمدیربهرااو

افراد،ارزیابیمعیارهايازیکیشداشارهبداننیزگذشتهدرکهگونههمان
خدمتگزارراخودفرداگرنتیجهدروکنندمیآنهادربارةمردمکهستاقضاوتهائی

بپردازد،وظیفهانجامبهمردمبهخدمتجهتدرشوقوتعهدباوبداندمردم
خواهدنقشاذهاندراوازخوشیخاطرةوماندنخواهدناشناختهقدرششکبی

بهبایدسازمانکلیديمشاغلمورددرگیريتصمیمهنگامبهمدیربنابراین. بست
تنهاعمومیقضاوتازمنظورالبتّه. نمایدتوجهنیزفردمورددرعمومیقضاوت

نیزسازماندیگرکارکنانکهشناختینوعآنبرعالوهبلکهنیست،مراجعینتلقّی
وکاريروابطزیراباشند؛فردواقعیچهرةمعرّفتواندمیدارنداومورددر

کارکناناجتماعیواخالقیروابطوبرخوردهاوسویکازشغلیارتباطات
بنابراین. کندمیآشکاریکدیگربرايراافرادتماهیبخوبیدیگر،سويازسازمان

مکملبنددمینقشهمکارانومردمآئینۀدودرفردسیمايازکهتصویري
.کنندمیمنعکسخوددررافردشخصیتنیمرخدوازیکیکدامهرویکدیگرند

:دهندمیتوجهاشترمالکبهموردایندر7امیرالمؤمنین
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دمالَِفَاعحنِهِمۀِٱفِیکاَنساًأثَرلْعام.

1.برگزینعمومنزددرراآنهاترینسابقهخوشپس

اینگیردقرارمدیرتوجهموردبایدفردسابقۀدرکههاییزمینهازدیگریکی
عاموخاصزبانزدصفتایندروشدهشناختهامانتداريبهفردسیمايکهاست
عهدهبرمدیرشخصکهاستامانتیمدیریتگفتیم،بًالقکهگونههمانزیراباشد،

ردةدرفرديکهاکنونوکندمیآننگهداريوحفظوقفراخویشتنوگیردمی
بایدنیزاوشود،دارعهدهرااومسؤولیتهايازبخشیخواهدمیمدیرازبعد

جايهبناکردهخدايوباشدداشتهامانتاینحفظبرايراالزمشایستگی
فرداختیاردرمدیرکهاسراري. نپردازدامانتدرخیانتوامانتخواريبهامانتداري

انسانینیروهايشود،میسپردهفرددستبهکهسازمانهايسرمایهدهد،میقرار
بهکهتجهیزاتیوامکاناتکلّیۀخالصهوآیندمیدرفردفرمانتحتکهسازمان

قرارفردعملکردنحوةگروهدرکهمدیروسازماناعتبارزنیوشودمیواگذارفرد
راسازمانکلیديمسؤولیتهايکهشخصیکهاستامانتهاییهمهوهمهگیرد،می
ازاطمینانوباشدداشتهراآنهاازنگهبانیوحفظشایستگیبایدگیردمیعهدهبر

اینبارابطهدراینکهوفردامانتداريسابقۀبهتوجهبانیزصالحیتاینواجدیت
.باشدمیپذیرامکاناستشدهشناختهچگونهصفت

:نگارندمیاشترمالکبهنیزخصوصیتاینبارابطهدر7علیحضرت
ورَفِهِمهبِاألمانَۀِأعجاًو.

شدهشناختهبیشترامانتداريبهاشچهرههمه،ازکهراکسیو
2.کنانتخاباست

سابقۀداشتنوفاسدمدیرانباهمکاريسابقۀعدمیعنیوق،فخصوصیات
بهبودنشناختهوعامهنزددرمطلوبسابقۀنیزوصالحمدیرانباهمکاري

آنهاواجدفردکهبخشدمیخاطراطمینانمدیربهکهاستویژگیهاییامانتداري،
درصادقانهنبوده،ويازباالترهايردهومدیرسازمان،نظام،اسالم،بدخواههرگز
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کهحساسیموقعیتازهرگزوخواهدمیراآنهاخیروکندمیعملصحیحخّط
ردةوالنؤمسومدیرسازمان،نظام،مکتب،علیهاستگرفتهقراراختیارشدر

شکبیکهحالیدر. پردازدنمیآنهاعلیهتوطئهبهوکندنمیاستفادهخودازباالتر
بلکهندارد،وجودندارندراویژگیهااینکهافراديبهنسبتاطمینانینچنیتنهانه
مخفیانهانحرافیحرکتهايیاخیانتوتوطئههرگونهانتظارتوانمیقوياحتمالبه
ونظاماسالم،برايمدیرخیراندیشیبنابراین. داشتآنهاازرامدیرچشمازدورو

سابقهخوشافرادبهگرفتهعهدهبرکهراتیامانکهکندمیاقتضاجامعهرهبران
.بسپارد

:نویسندمیرابطهایندرمالکبه7امیرحضرت
.أمرَهولّیتلِمنْوهللاِِنَصیحتِکٰعلیدلیلٌلِکٰذفَإنَّ

توخیرخواهینشانۀ) کلیديانتصاباتدر(هرویاینهرآینهپس
1.ايیافتهمدیریتاوسويازکهاستکسیبرايوخدابراي

اخالقیصالحیتـ2
وادعاهاانطباقمیزانمبینبهترینکهافرادکاريسابقۀبررسیازنظرصرف

مستلزمکلیديوحساسلیتهايؤومساحرازاست،واقعیتشانباایشانظواهر
وجهتآنهابهبایدانتصاباتشدراسالمیمدیرکهاستخاصیتهايصالحیواجدیت

کهشخصیزیرااست؛فرداخالقیصالحیتزمینهایندرشرطاولین. باشدداشته
کهقدرتیبایدسویکازشودمیسپردهاوبهسازمانیکبااليمسؤولیتهاي

برنفسشآناثردرونکشاندشدنبیخودوسرمستیبهرااواستآوردهدستب
ورأيبهاستبدادوورگوییزوخودمحوريوخودخواهیونکندغلبهوي

وسازمانکارکنانباکهزیاديارتباطاتدردیگرسويازنکند،پیشهرادیکتاتوري
وامنیتبرقراريجايبهونشوداخالقیلغزشهايدچارداشتخواهدمراجعین

ازراآنسلبموجباتمتقابل،بینیخوشواعتمادوروحیآرامش
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.ننمایدفراهمسازمانوجعینمرارابطهوسازمانمحیط
:فرمایندمیاشترمالکبهموردایندر7علی

ٱوصخْصساِئلِکخِلُلَّتیٱرفیهاتُدكکائِدموكرارأسعِهِمموِهبِأججلِو

.ألخْالقِٱصالِِح

اسرارومحرمانهتدابیرتمامیحاويکهرااموريومکاتبات
1.کنواگذاراخالقیصالحیتدواجشخصیتهايبهتوست

روحیظرفیت-3
سازمانبااليوکلیديمسؤولیتهايشدندارعهدهبرايکهویژگیهاییازیکی
گنجایششخصیتنظرازکهافراديزیرا. استفردروحیظرفیتستاضروري
مدیرراماحتموردوشوندمیگماردهمسؤولیتهااینبهوقتیندارندرامهمسِمتهاي

ونهندفراترخویشحدودازپاوکنندگمراخودبساچهگیرندمیقراردیگرانو
کردندربهمیدانازخیاِلبهراایشانوگیردباالآنهادرطلبیقدرتخامسوداي

گرفتنیاريبرايمدیر،کهفردينتیجه،دروبیندازدويجايبهنشستنومدیر
بهکهاطّالعاتیازاستفادهباوشودتبدیلسرسختبییرقبهبودبرگزیدهوياز

مخالفتبهگیردمیقراراختیارشدراستسپردهويبهمدیرکهمسؤولیتیدلیل
واقفبدانمدیرخودکهراضعفینقاطجمع،حضوردروبرخیزدمدیرخودعلیه
درهمنیزوییخودنماووجودابرازبرايتنهاباشد،میآنرفعدرصددواست

.بکشداورخبهمدیر،شکستن
:فرمایندمیویژگیاینمورددر7امیرالمؤمنین

.مالٍَءبِحضْرَةِلَّکفٍٰخَالفیعلَیکبِهافَیجتَرِيءلْکَرامۀُٱتُبطِرُهٰالمِمْن

سببآنبهتانسازدسرکشرااواحتراموبزرگداشتکهکسانیاز
2.بپردازدتوبامخالفتبهبزرگانمچشبرابردر
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هوشیاريونظردقّتـ4
ونظردقّتکندمیایجابسازمانحساسمسؤولیتهايکهدیگريخصوصیت

کهاستدفترشمسؤولینومعاونینومقامقائممسیرازمدیرزیرااست؛هوشیاري
تمرکزمزبوررادافاگربنابراین. استتماسدرسازمانکارهايباودیگرانبا

هوحواسمسائلبساچهباشندنداشتهکافیتوجاسیهاينامهومهمآیدپیشحس
منتظردلیلبهمسؤولینیوبماندمتوقّفحساسیکارهايونرسدمدیراطّالعبهکه

معطّلوبالتکلیفمسؤولیتهایشانانجامدربودن،مدیرسويازتکلیفتعیین
نظربرخالفشودسبباستممکنهوشیاريونظردقّتداشتننهمچنین. بمانند
سازماندرصحیحمسیرازانحرافیوشودگفتهپاسخمراجعاتومکاتباتبهمدیر
.آیدپدید

:نگارندمیمالکبهزمینهایندر7امیرحضرت
إصدارِولَیکععمالِکمکاتِباِتإیراِدعنْلْغَفْلَۀُٱبِهِتَقْصرُٰال... مِمْن

.مِنْکیعطیولَکیأْخُذُفیماعنْکلصوابِٱعلیجواباتِها

بهراارانتگزکارهاينامهکهنگرددآنباعثاوغفلتکهکسانیاز
طرفازیادستانمیتوبرايآنچهدرتوطرفازیانرساندنظرت

2.دهدنادرستپاسخهايبخشدمیتو

اريکظرفیتـ5
بودنخطیرنیزوسازمانبااليمسؤولیتهايدرفردکارفراوانحجم

رامسؤولیتهاآنفرديکندمیاقتضاداردعهدهبرموضعآندرکهگیریهاییتصمیم
اوضعفیاصورتاینغیردر. باشدداشتهراآنهاانجامظرفیتکهگیردعهدهبر

تصمیمنتواندترسازوبازمانداسحسمواقعدرگیريتصمیمازشودمیسبب
وپریشانیدچاررااوکارهاحجمانبوهییاونمایداتّخاذرابموقعومناسب

فراموشیبهکارهایانتیجهدروشودخارجدستشازکارنظمونمایدآشفتگی
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بهوشدهاّتخاذآنهامورددرنادرستتصمیماتیاوبماندزمینبروشدهسپرده
گیریهايتصمیمصالحیتوشجاعتکهفرديبنابراین. نرسدمطلوبیجۀنت

کارانجامتوانودهندهنظمومنظّمفکرکهشخصینیزونداردراسازسرنوشت
مفیديوموفّقعنصرسازمانبااليهايردهدرتواندنمیشکبینداردرازیاد
.باشد

:نویسندمیمالکبهرابطهایندر7علی
.کَثیرُهاعلَیهِیتَشَتَّتٰالوکَبیرُهایقْهرُهٰال

رااوآن،فراوانینهودرآوردپاازرااوکار،بزرگینهکهکسی
1.نمایدسردرگمیوپریشانیدچار

قانونیوحقوقینظردقّتـ6
وپذیرندمیراتعهداتیمدیرجانبازسازمان،درمدیرازپسردةکهآنجااز

رابطهدرونمایندمیحاکموتصویبرامقرّراتییاوکنندمیامضاءراراردادهاییق
تاگیرندمیقرارمدیرمشورتموردنیزپیمانهاوتعهداتومقرّراتوضوابطبا

ردهآندرکهافرادينمایند؛ارائهويبهرابرخوردنوعسودمندترینوراهبهترین
غیردرزیراباشند؛قانونیوحقوقینظردقّتوآگاهیيدارابایدگیرندمیقرار
قراردادهايیازیانبارتعهداتبارزیرراسازمانومدیراستممکنصورتاین
سازمانبررانادرستوغیرمنطقیدستورالعملهايومقرّراتیاوبردهنافعغیر

رسدمیبستبنبهکارکهآنجاها،نامهآئینومقرّراتبارابطهدرنیزوکنندحاکم
.باشندمشکلآنازرهاییجهتدرمدیربرايکمکینتوانندخورد،میگرهو

:فرمایندمیمالکبهموردایندر7امیرالمؤمنین
ٰالوضْعِفقْدیٱاًعهتَقَدعلَکجِزُٰالوعنْیماقِٰإطْالعقَدعکلَیع.

وضعتوسويازکهمقرّراتییاذیرد،پمیتوجانبازکهتعهدي
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٨٧مدیریت اسالمی
گرهکهمقرّراتیوتعهداتازتورهانیدنازونباشدسستکند،می
1.نباشدناتوانکردهایجادکارتدر

کارهادرخودحدودمراعاتـ7
گیردمینشأتمدیراختیاراتازمدیرازپسردةاختیاراتکهاینبهعنایتبا

تفویضآنهابهمدیرکهدارنددستورصدوروگیريصمیمتحّقحدوديتاآنهاو
ازبرخیاخذوباشدشدهمنظوروبینیپیشآنهابرايسازماندروکردهاختیار

مقامقائماست؛نشدهدادهبعدهايردهبهوبودهمدیراختیاردرمنحصراًتصمیمات
بشناسندبخوبیراخودحدودبایدکارجریاندرمدیردفترمسؤولینومعاونینو
اتّخاذبگیردتصمیمبایدشخصاًمدیرکهاموريدروجههیچبهونمایندمراعاتو

نظرازدقیقًامدیرهازمینهآندرکهباشندنداشتهانتظارهمچنین. ننمایندتصمیم
ومشورتهاارائۀازپسبایدبلکهدهد،دستورآنانخواستۀطبقوکندپیرويآنها

ونیایددشواربرایشانگرفتآنهانظربرخالفتصمیمیمدیرچنانچهنظرات،دادن
پذیردمیمسؤولیتسِمتهاایندرکهفرديمبنااینبر. بدانندمدیرممسّلحّقرااین
.ننهدفراترپاآنازوبشناسدراخودحدوددقّتبهباید

:مایندفرمیمالکبهخصوصیتاینبارابطهدر7امیرحضرت
لُٰالوهجلَغَیبرِمورِٱفِینَفْسِهِقَدرِلْجاهِلَٱفَإنَّألُمکُوُننَفْسِهِبِقَدرِیبِقَد

.أجهلَغَیِرهِ

پسنباشند؛نادانکارهادرخودحدودوقدربهکهکسانیازو
بیشتررادیگرانحدودنشناسدراخودحدودکهکسیهرآینه

2.شناختنخواهد

گوییحّقـ8
مدیرارتباطواسطۀسویکازسازمانبااليردةمسؤولینگفتیمکهگونههمان
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مدیریت اسالمی ٨٨

اینکهبرايبنابراین. گیریهایندتصمیمدرمدیرمشاوریندیگرسويازوسازمانندو
ضعفهاوشودارائهمدیربهسازمانمسائلازواقعیتبرمنطبقوصحیحتصویري

کارجریاندرمدیردستوراتوتدابیربرخیبودنناموفّقوانسازمکاستیهايو
بهبتواندتاگرددارائهويبهپوشیپردههرگونهازدوروصریحبصورتسازمان،

وتصحیحراسازمانوخودوپرداختهفرامینوتدابیرآنتصحیحونقائصآنرفع
بهکهاستامريبرمدیرنظرچنانچههامشاورهدراینکهبراينیزونماید؛تکمیل

آورد،خواهدباربهمشکالتیوبودهمنافعشازبیشمضارشوباشدنمیمصلحت
ويبهبهترهايراهوشوداثباتوآشکاربرایشصراحتبهمدیرنظرصحتعدم
راتصمیمصحیحترینوبهترینهموارهبتواندهامشاورهاینیاريبهتاگرددارائه

دوربهبایستمیردهاینمسؤولیننماید؛صادررافرامینپربارتریننموده،اّتخاذ
بامدیرکردندلخوشتنهاهدفشاناینکهبدونوتملّقوچاپلوسیهرگونهاز

واقعیتهاوحقایقتمامصراحتباباشد،نظراتشتأییدیاسازماناوضاعازتعریف
شرایطازدیگریکیبنابراین. نماینددگوشزويبهنیایدخوشمدیرکامبهولورا

.استلهجهصراحتوگوییحّقگیرندمیعهدهبررامسؤولیتهااینکهافرادي
:دارندمیمرقوممالکبهزمینهایندر7علیحضرت

کُنْثُملْیمآثَرُهكعِْندملَهرِّأقْوقِّٱبِملْحلَک.

عیندرآنهاگوترینحّقبایدتوزدندرآنانترینبرگزیدهآنگاهپس
1.باشدحقایقتلخی

باطلبرابردرایستادگیشهامتـ9
دهدمیامکانمدیربهسازمانبااليردهمسؤولینگوییحّقکهطورهمان

مستحکمايروحیهمسؤولینایناگرکند؛اصالحراخطاهایشودریابدراحقایق
مشوقدینیومذهبیهايانگیزهمسؤولیتهااینپذیرشدروباشندداشتهالهیو
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٨٩مدیریت اسالمی

نمایند،طلبمسؤولیتهاانجامرهگذرازراخدارضایتتنهاوباشدبودهآنها
همبازنظراتشبودنغیرشرعیونادرستبهآگاهیعیندرمدیرچنانچهشکبی
دداريخوآناجرايودستوراتآنپذیرشازآنهاکرد،پافشاريآنهااجرايبر

ومدیرامرازتمرّدازناشیخساراتولطماتتحملراهیدوسربرونموده
اینکهدلیلبهشوندنمیحاضروبرگزیدهرانخستراهالهی،رضايبرخالفعمل

ومسؤولیتازآنهاخلعبهمنجروشدهتمامگرانآنهابرايتمرّدایناستممکن
برخالفوبخرندخودبرراالهیخشمشودهاآنحّقدرشدیدتنبیهاتاعمالیا

سببسازمانبااليةردمسؤولیندرروحیهاین. نمایندعملخداوندرضاي
یاونفسهوايشدنمسلّطازناشیکهانحرافاتبسیاريازمدیرکهشودمی

وایستادگی. یابدمصونیتاستشرایطبرخیدرويبرعصبانیتوغضب
بهوآوردهخودبهرامدیردستوراتی،چنینبرابردرمدیرزاپسردةمقاومت
کهکسانیبرايدیگرویژگیبنابراین. داردمیوادستورشدرنظرتجدید

وباطلبرابردرایستادگیشهامتگیرندعهدهبررامسؤولیتهاییچنینخواهندمی
روحیۀومعذورومأموراندیشۀمقابلنقطۀروحیهاینواستآنتبعاتتحمل

.استمدیرازشرطوقیدبیومحضاطاعت
:فرمایندمیمالکبهویژگیاینخصوصدر7امیرالمؤمنین

ومةًأقَلَّهدساعکُوُنفیمامیامِنْکمِملِیائِهِهللاُٱکَرِهٰذاًواقِعِألومِنْلِکواكه

.وقَعحیثُ

ممکنتونفسهوايرهگذرازکهچههرپذیرشباکهکسانیو
پسنددنمیدوستانشبرخداآنچهدرآید،پیشآنهابراياست

1.بدهندتوبهراکمککمترین

صداقتوپرهیزگاريـ10
دارعهدهراسازمانبااليوکلیديسِمتهايکهاشخاصیبرايدیگرویژگیدو
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مدیریت اسالمی ٩٠

سببشخصاکدامنیپوپرهیزگاريزیرااست؛صداقتوپرهیزگاريشوندمی
بهراخویشمنافعکالمیاظهاریاقلمیچرخشباتواندمیکهموارديدرشودمی

وامکاناتدریاونمایدارضارانفسانیاتشیاکندتأمینحقّیشدنپایمالقیمت
ازوایستدبازلغزشازکند؛تصرّفخودشخصینیازهايبرايسازماننیروهاي

شخصیکرنگیوصداقتهمچنین. ماندمصونخودمقاموپستازاستفادهسوء
وباشدنداشتهوجودويمورددرورزينفاقودوروییشائبۀکهگرددمیباعث
برخالفخفادراینکهخطروبودهاطمینانموردکارهاجریاندراونیتحسن

در. باشدنداشتهوجوداومورددرکنددنبالرافاسديوباطلاهدافظاهرش
هرگونهبدونکهبخشدمیمدیربهخاطرياطمینانخصوصیتدوایننتیجه،
مسیردراموریافتنجریانشاهدوبسپردفرددستبهراکارهانگرانی،ودغدغه
.باشدصحیح

:نگارندمیاشترمالکبهویژگیدواینمورددر7علی
لِألْصِقْوِعٱبِأهرلْوقِٱودلص.

1.بپیوندصداقتوپرهیزگارياهلبه

مسؤولیتیاومعاونتیامقامیقائمبرايافراديانتخابهنگامبهمدیربنابراین
دقّتروحی،ظرفیتاخالقی،صالحیتدرخشان،وروشنسابقۀبهبایددفترش

درایستادگیشهامتگویی،حّقحدود،مراعاتوشناختقانونی،وحقوقینظر
برايشایستگیمالکهايوضوابطعنوانبهصداقتوپاکدامنیباطل،برابر
ایندراشخاصانتصاببهآنبراساسوداشتهتوجهمسؤولیتهااینشدندارعهده

.نمایدمبادرتسِمتها

انتصابآغازدروظائفوحقوقتعیین
کهمسؤولیشودسبباستممکنوظائفوحقوقبودنمبهمکهآنجااز
وتوقّعاتوداشتهآنهامورددرغیرواقعیتصوراتاستگرفتهعهدهبرراسِمتی
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٩١مدیریت اسالمی

باکهرامسؤولیتهاییووظائفمتقابالًوباشدداشتهمدیرازواقعازبیشانتظارات
انجامآنهاازبرخیونشناسدکاملطوربهدهد،انجامبایستمیسِمتآنپذیرفتن

مطرحمدیربرابردرراآنهاازاطّالععدمعذرهمپایاندروبماندبرجانشده
آندرفردنصبومسؤولیتپیشنهادباهمزمانوکارآغازدربایدمدیرسازد؛

رامسؤولیتکهفرديهمتادهد،قرارتصریحموردراامورایندقیقًاسِمت،
وحقوقواختیاراتچهوچیستکارشثغوروحدودبداندپذیردمی
اختیاراتدادنوحقوقمراعاتبامدیرهموشدخواهدويمتوجهؤولیتهاییمس

.باشدداشتهاوازرامسؤولیتدقیقانجامانتظاربتواندوي،بهمزبور
اززیرا. یابدمیبیشترياهمیتوحساسیتنظامیامورزمینۀدرکلّیاصلاین

کهانتظاراتیازبرخینشدنملیععّلتبهترپایینهايردهفرماندهانسویک
مأموریتانجامبهدلشایستهنحوبهشده،خاطرآزردهآنهاستحّقپندارندمی

بهتوجهبامأموریتها،ازبرخیماندنباقینشدهانجامدیگرسويازوسپارندنمی
اینفرماندهاننصبدربنابراین. استتحملقابلغیرنظامی،امورحساسیت

انجامدرقصورتلخعواقبوگیردقرارتصریحموردروشنیبهبایدنکات
.شودگوشزدآنانبهمسؤولیتها
فرمودهصادرنظامیشفرماندهانۀکلّیبهخطابکهايبخشنامهدر7علی

:نگارندمی
دونَکُموِيأْطٰالوحرْبٍفیّٰإالاًسِرّدونَکُمأحتَجِزَٰالأْنعِنْديلَکُمإنَّوٰأال

أْنومقْطَعِهِدونَبِهِأقِفٰالومحلِّهِعنْحقّاًلَکُمأُؤَخِّرَٰالوحکٍْمفیإّالأمراً

لیولنِّعمۀُٱعلَیکُمهللاِِِوجبتلِکٰذفَعلْتٰافَإذ. سواءلْحقِّٱفِیعِنْديتَکُونُوا

کُملَیُۀٱعلطّاعواالّنْأونْتَنْکُصةٍعوعدالحٍفیتُفَرِّطُواٰالوصأْنو

أحدیکُْنلَملِکٰذٰعلیلیاتَستَقیمولَمأنْتُمفَإْنلْحقِّٱإلَیآلْغَمراِتتَخُوضُوا

. رخْصۀًفیهاعِنْديیجِدٰالولْعقُوبَۀٱلَهأُعظِمثُممِْنکُمعوجٱمِمْنعلَیأهونَ

.أمرَکُمبِهِهللاُٱیصلِحماأنْفُسِکُممِنْأعطُوهموأُمرائِکُممِنْذاٰهفَخُذُوا

ازجنگ،امردرجزرا،رازيکهآنستمنبرشماحّقکهبدانید



مدیریت اسالمی ٩٢

شمامشورتبدونالهی،احکامجزرا،کاريوندارمپوشیدهشما
تأخیربهآنمناسبموقعازراشماازقّیحادايوندهمانجام

ونایستمبازتالشازنگردداداحّقآنکاملطوربهتاونیندازم
پس. گیرمنظردریکسانراهمهبرایتانحّقشدنقائلدراینکه
واجبعملنحوةاینالهِینعمتشکرشمابرکردمچنینکهآنگاه

واجبشمابرنیزوگرددمیفرضشمابرمنازاطاعتوشودمی
انجامدرونکنیددرنگکنماحضارراشماچونکهشودمی

هاسختیامواجدرحّقراهدرونورزیدکوتاهیشایستهکارهاي
عملصحیحمسیردرمنبرايامورایندراگرپس. شویدشناور
کجراهکهشماازیکآنازخوارترمننزددرهیچکسنکنید

راههیچاوودهمسنگینکیفريراويآنگاهپس. تنیسبپیماید
سپاهفرماندهانازنیزشماپس. داشتنخواهدکیفرآنازگریزي

کهکنید،رفتارنحويبهآنانباوگیریدپیمانسانهمینبرخود
1.فرمایداصالحوسیلهبدانراشماکارخداي

کارکنانبهشدهنصبمسؤولینمعرّفی
شناساییمسؤولیتهاشدندارعهدهبرايراافرادترینشایستهمدیرهاینکازپس

نحويبههمکارانشانبهآنهامعرّفیوایشانبهمسؤولیتهاآنسپردندربایدنمود،
وگرمدلیباکنندوظیفهانجامآنهاامرتحتبایدکهکارکنانیهمکهنمایدعمل
وقاطعیتبابتوانندمزبورمسؤوالنهمونماینداستقبالآنانازامیدوارقلبی

نقاطذکرباسویکازبایدمدیرلذا. کنندادارهوگیرندکاربهراکارکناناستحکام،
مدیرکهنکنندتصورتاببخشدشخصیتآنهابهوکردهتجلیلآنهاازکارکنانمثبت
تعیینزمینۀردآنها،خصوصیاتبهتوجهبیونیستقائلارزشیایشانبراي

مسؤولمثبتنقاطذکربابایددیگرسوياز. استکردهاقدامآنهابرايمسؤول
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٩٣مدیریت اسالمی

ويازقلباًتاسازدمعترفوواقفويلیاقتوشایستگیبهراکارکنانجدید،
متقابلیبینیخوشچنینایجادازپس. نمایندخضوعاوفرمانبرابردرواستقبال

آنچهکهببخشداطمینانکارکنانبهسویکازبایدمدیرکارکنانش،ومسؤولبین
بخواهدآنهاازواستمدیرشخصدستوراتبرمنطبقدهدمیدستورمسؤولآن
برخورددراوقاطعیتبردیگرسويازونماینداجرارافرامینشکاملطوربهکه
.ندهدطاهاییخچنیناجازةخودبهکسیتاکند،اشارهتمرّدهاوتخلّفاتبا

کهشرایطیدرمصراهلبهاشترمالکمعرّفیهنگامبه7امیرحضرت
:نگارندمیچنینبودندسپردهويبهراآنانفرمانروایی

فیعصِیحیَنهللاِغَضِبوالَّذینَٱلْقَومِٱإلَیلْمؤْمِنینَٱأمیِرعلِیهللاِٱعبدِمِنْ

ولْمقیمٱولْفاجِرِٱولْبِرِّٱعلَیسرادِقَهلْجورٱبفَضَرَبِحقِّهِذَهبوأرضِهِ

بعثْتفَقَدبعدأما. عنْهٰیَتناهیمنْکَرٌٰالوإلَیهِیستَراحمعرُوفٰفَاللظّاعِِنٱ

کُمدإلَیبٰالهللاِٱعِبادِمِنْاًعنامیامفِٱأیلْخَونْکُُلٰالونِیداءِٱعساعاِتألع

. مذْحِجِأخُولْحارِثِٱبنُمالِکهوولنّارِٱحریقِمِنْلْفُجارِٱعلَیأشَدلرَّوعِ،ٱ

کَلیلُٰالهللاِٱسیوفِمِنْسیففَإنَّه. لْحقَّٱطابَقفیماأمرَهأطیعواولَهفَاسمعوا

تُقیمواأْنأمرَکُمإْنوفَاْنفِرُواتَنْفِرُواأْنأمرَکُمفَإْنبۀِ،لضَّریٱنابِیٰالولظُّبِۀٱ

قَدوأمريعنْٰإّالیقَدمٰالویؤَخُِّرٰالویحجِمٰالویقْدِمٰالفَإنَّهفَأقیموا،

لیبِهِآثَرْتُکُمتِهِنَفْسیٰعلِنَصیحلَکُمةِوتِشِدلیهِشَکیمٰعکُمودع.

خدا،خشنوديراهدرکهمردمیبهامیرالمؤمنینعلیخدابندةاز
ازرويودادهروينافرمانیخدايزمیندردیدندکههنگامآن

وپرهیزکارسربرطلبیافزونوبیدادواستشدهبرتافتهحقیقت
نهنتیجهدرواستبرافراشتهخیمهمسافرومقیمبروبدکار

هیچنهودهددستآسایشیآناّتکايبهتاماندهجايبرمعروفی
اینکبعد،اما. برآشفتندنشود،مبادرتبدانکهناپسنديعمل
روزهايدرکهنمودماعزامشماسويبهراخدابندگانازايبنده

دشمنانازخطراوقاتدرونکنداختیارآراموخوابترس،سراپا



مدیریت اسالمی ٩٤

مالکاوواستترسوزندهآتشهايشعلهازکارانبدبر. هراسدنمی
درودهیدفرمانشبهگوشپس. استمذحجطایفۀازحارثپسر
اوکهکنیداطاعتاوازاستمنطبقحّقباکهفرامینشازآنچه

کهجاهرونگرددندکُآندمکهخداستشمشیرهايازشمشیري
اگروکنیدکوچدهد،کوچفرمانشمابهاگرپس. بشکافدآیدفرود

کاريمنفرمانبهجزاوچهکنید،اقامتپسدهد،اقامتدستور
کهنیازيهمۀبااینک. نگرددپیشتازامريدرونیندازدتأخیربهرا
شماستخیرخواهکهسبببدینفرستممیشمانزدرااودارماوبه
1.استکوبندهمشتیدشمنانتاندهانبرو

انتصاباتدرتجدیدنظر
ومشاغلدرافرادانتصابآغازدررادقّتهاکلّیۀبایستمیاینکهعیندر

ازیکیدرفردينصبازپسچنانچهاماداد،خرجبهگوناگونمسؤولیتهاي
شخصمزبور،فردنیتحسنوصداقتعیندرکهدادتشخیصمدیرسِمتها،
خودیاآیدمیبرمسؤولیتآنهدةعازاوازبهتربمراتبکهداردوجوددیگري

تواندمیبهتردیگريسِمتدرواستمناسبدیگريکاربرايفردآن
فردابهراامروزووقتاتالفبدونودرنگبیبایدنماید؛وظیفهانجام
مسؤولیتدرراکسهرونمودهتجدیدنظرقبلیانتصاباتدرکردن،محول

تفاهمیسوءهرگونهپیدایشزمینۀاینکهبراياستهیبدی. دهدقرارمناسبترش
صدیقمسؤولازتواندمیمدیربرود،بینازنیزتحوالتوتغییرایندر

نماید؛قدردانیمسؤولیتشدورانخدماتازوآوردهعملبهتقدیرقبلی
نمودهتالشآنانجامراهدروپذیرفتهمسؤولیتقبًالکهفردينهتا

وخطاخاطربهکهکنندتصوراحتماالًدیگراننهوشودخاطرآزردهورددلس
حفظعیندرکهاستاقدامیچنینبا. استشدهبرکنارکنارازاوخیانتی،
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٩٥مدیریت اسالمی
هموارهتوانمیخدمتگزار،وصادقافرادنگاهداشتندلگرمنیزواشخاصحیثیت

باالترینباراسازمانوداشتمسؤولیتهردرراافرادترینشایستهوقویترین
.نمودادارهکیفیت

تعویضشجریاندربحرینفرمانداربهخطابکهاينامهدر7امیرالمؤمنین
:فرمایندمیاندنوشته

ذَمٰبِالیدكنَزَعتولْبحرَینِٱعلَیلزُّرقِیٱعجالنَبنَنُعماَنولَّیتقَدفَإنّی

لَّکتَثْریبٍٰالوکلَیعفَلَقَدنْتسَۀٱأحلْوِالیوتیرَفَأقْبِلْألماَنَۀٱأدظَنینٍغَی

لُومٍٰالوممٍٰالوتَّهمأْثُومٍٰالوم .فَلَقَدتدسیَرٱأرِۀٰإلیلْملِظَلَمٱأهلشّامو

تببأْنأحدعیتَشْهمِنفَإنَّکتَظْٱمِملیبِهِهِرُسٱجِهادِعودلْعۀِووِدإقاممع

.هللاُٱشاءإْنلدینِٱ

راتووکردمفرمانروابحرینبررازرقیعجالنپسرنعمانمن
. داشتمکناربرکارآناز. باشدسرزنشییانکوهشیتوبرآنکهبی

راامانتشرطوداديانجامنیکورافرمانداريوظیفۀتوکههمانا
روابرایتتوبیخینهبدگمانم،توبهنهاکنونپس. آورديجايبه

نزد. شمرممیگناهکارراتونهووستتمتوجهاتهامینهدانم،می
درکهدارمدوستودرآویزمشامرانستمگباتابرآنمکهآيمن
باجهاددرکههستیکسانیآنزمرةازتوچهباشی؛منباسفراین

1.جویممییاريآنانازدین،ستونداشتنپابردردشمن

)فرماندهان. 2(کلیديانتصابات- 7

فرماندهانانتخابضوابط
مختلفهايردهفرماندهانانتظامیونظامیيهامحیطدراینکهبهعنایتبا

انتظامیونظامیسازمانهايویژگیهايودارندعهدهبراسیحسبسیارمسؤولیت
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چنینمسؤولیتدارعهدهکهفرديلذابخشد؛میفرماندهانکاربهخاصیپیچیدگی
ومعاونین،مقامقائمانتخابمورددرکهنظريدقّتبرعالوهشود،میسازمانی
بهکهاشخاصیشایستگیبهنسبتبایددهد،خرجبهبایددفترشمسؤولین
درشایستگیاین. باشدداشتهکافیتوجهنمایدمیمنصوبیگانهایشفرماندهی

حائزبسیارسازمانمسؤولبرايآنهاشناختکهاستارزیابیقابلضوابطیقالب
.پردازیممیآنهابیانبهذیالًکهباشدمیاهمیت

نظامومکتببرايخیراندیشی-1

واسالمحریمپاسداراسالم،دیدگاهدرانتظامیونظامینیروهايکهآنجااز
مقابلهبایداسالمینظامواسالمعلیهايتوطئههرگونهباواسالمیندنظاممدافع

وقلببایدگیردمیعهدهبهرافرماندهیسازمانیچنیندرکهفردينمایند،
.نیندیشدآنمصالحبهجزوباشداسالمینظامواسالمگرودرروحش

اسالمیرهبرامنبهمحوريدورانهردرنظامومکتبکهآنجاییازهمچنین
وداراستاسالمیجامعۀدرراامرنافذترینوداشتهاسالمازعمیقیدركکهدارد

بهفرماندهانکاملاعتقادباشد،میويعهدةبرنیزمسلحنیروهايکّلفرماندهی
خواهندمیکهاستاشخاصیناپذیراجتنابشرطآنهابودنويخیرخواهورهبر

.گیرندعهدهبراسالممسلّحنیروهايدررافرماندهیمسؤولیت
:نگارندمیمالکبهخصوصیتاینمورددر7امیرالمؤمنین

.الِمامِکِولِرَسولِهِوهللاِِنَفْسِکفیأنْصحهمجنُودِكمِنْفَولِّ

بهنسبتترینشانخیرخواهتونزددرکهراآنلشگریانتازپس
1.بگمارفرماندهیبهباشدمیرهبرتوپیامبروخدا
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پاکدامنی-2
اطاعتدرکهداردفرمانزیرراانسانهاییسویکازفرماندهاینکهبهتوجهبا
نیروییچنینداشتنبادیگرسويازوروندمیپیشجانبذلسرحدتااوفرمان

امريويیپاکدامننماید،ملزمامرشاجرايبههمرامردمسایرتواندمیفرمانده
بساچهباشدروحیپلیدیهايگرفتاراگرناکردهخدايزیرااست؛حیاتی

ونظرسوءگرفتارونماننداماندرويپلیدیهايگزندازدیگر،مردمیازیردستانش
.استکیدأتموردشدتبهفرماندهبرايپاکدامنیبنابراین. گردندوينیتسوء

:نگارندمیمالکبهصهخصیاینمورددر7امیرالمؤمنین
اًجیبأنْقاهم... جنُودِكمِنْفَولِّ

1.کنمنصوبفرماندهیبهرانظامیانتترینپاکدامن

بردباريوحلم-3
مدیریتکهاستفرديهراصلیشروطازتحملقدرتوصدرشرحگرچه

کهنمایدمیایجاب،هامهرهوپیچوماشینباکاربرخالفانسانهاباکارویابدمی
کورهازخطاهایاونامالیماتدیدنمحضبهداشته،تحملوانعطافقدرتفرد
روحیتفاوتهايازجدايویکسانبهافراد،همۀکهباشدنداشتهانتظارونروددر
سازماندرروح،یبوقالبیابزارهايهمچوناجتماعیشان،وجسمیوتربیتیو

بیشترياهمیتخصوصیتاینانتظامیونظامیسازمانهايدرامانمایند؛عمل
وسویکازداردپرسنلشبهنسبتکهاختیاراتیوفرماندهقدرتزیرایابد؛می

دیگر،سويازاستفرماندهاختیاردرسالحبیمردمبرابردرکهمسّلحینیروي
ازتخلّفییاخطادیدنمحضبهنباشدبردباروحلیمفرداگرکهشودمیسبب

وظالمانهتنبیهاتبهدستآن،اخرويودنیويتبعاتازنظرصرفپرسنلش
مردمبارابطهدریاباشد؛نداشتهوجودآنجبرانبرايهمراهیکهبزندوحشتناکی

باقهرآمیزبرخوردبههدایت،وارشادجايبهآنها،ازتخلّفیاحساسمحضبه
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دیگرمهمشرطبنابراین. آوردباربهجبرانیقابلغیرضایعاتوبپردازدایشان
خشمبهدیرروحی،ویژگیاینیاريبهتااستتحملقدرتوبردباريفرمانده،

سختاوبرعذر،پذیرشدرآوردخطایشبرايعذريخاطیفردوقتیوآید
برقصدشعدمتوجیهدرصددوشدکارشنادرستیمتوجهويکههمینونگیرد

وياعتذاربرابردرمقاومتبهبیهودهوبداندکافیراآنبرآمد،عملآنارتکاب
فرداصالحهدف،گفت،خواهیمتفصیلبهنیزآیندهدرکهگونههمانزیرانپردازد؛

آنخاطربهشدهتأییدوپذیرفتهشرایطیدرهمتنبیهاگروتنبیه،اعمالنهاست
مجازاتوتنبیهجزجامعهوفرداصالحبرايراهیهیچشرایطآندرکهاست
.نداردوجود

:نویسدمیمالکبهزمینهایندر7علیحضرت
إلَییستَریحولْغَضَبِٱعنِیبطِیءمِمْناًحِلْمأفْضَلَهم... جنُودِكمِنْفَولِّ

.لْعذْرِٱ

براحتیوآیدخشمبهدیرکهراآنهابردبارتریننظامیانتبیناز
1.بگمارفرماندهیبهپذیردعذر

اقویابرابردربودنمقاوموضعفابهنسبترأفت-4
بیشترياهمیتانتظامیونظامیيهامحیطدرکهمدیرضعفهاينقطهازیکی

بهخوددستپائینوضعیفافرادواقشاربرابردرفردکهاستاینیابدمی
کُرنشبهخودباالدستومقتدراشخاصوطبقاتربرابدروخشونتوزورگویی

ملزوموالزمشدهذکرگروهدوبرابردرحالتدواین. بپردازدخضوعو
حقارتاینکهبرايمعموًالشخصیتکموالنّفسضعیفافرادیعنی. یکدیگرند

نسبتظالمانهتحکّمواستبدادوفشاروزوراعمالبهنمایندجبرانراخودروحی
وخضوعوکُرنشبهکنندتثبیتراخوداینکهبرايوپردازندمیزیردستانشانبه

کهحالیدر. نمایندمیمبادرتقویترهابرابردرگوییقربانبلهوچاپلوسی

.53البالغه، نامۀ نهج -1



٩٩مدیریت اسالمی
ورحمتکانونقلبشانهموارهبزرگ،روحازبرخورداروبزرگوارانسانهاي
مقابلدرمقاومتسپرتبرشانسسینۀوزیردستانوضعیفانبهنسبتعطوفت

نفوذقلبشاناعماقدررنجورانوناتواناننالۀوآه. باشدمیقدرتمندانزورگوییهاي
. نداردراهآنهادرونبهزورگویانوقلدرانهايعربدهوهانعرهاماکند،می

است؛برخورداربیشترياهمیتازفرماندهانبرايویژگیاینگفتیمکهطورهمان
وداردوجودناتوانیوضعیفاشخاصواقشارافرادشانبیندرسویکاززیرا
داردبرخوردآنهاباایشانامرتحتانتظامییانظامییگانکهمردمیبیندرنیز

ازراآنانوبودهآنهاپناهگاهبایدمیفرماندهکهشوندمییافتمستضعفیافراد
متمرّدان،دشمنان،برابردرفرماندهمقابل،در. نمایدمندبهرهخویشرأفتورحمت

خودقدرتشانبهتکیهباکنندمیسعیکهداردقرارقدرتیصاحبمجرمانواشرار
وکننددرازدستفساديوتجاوزهربهوبدانندمستثنیقانونحاکمیتازرا

اینبنابر. بکشانندسازشوسکوتبهخویشقدرتنفوذتحتنیزرافرمانده
اساسیشروطازاینانبرابردربودنمقاومونفوذناپذیريوآنانبرابردررأفت
.استفرماندهیمسؤولیتاحراز

:فرمایندمیمالکبهفرماندهانویژگیاینخصوصدر7امیرحضرت
ألقْوِیاءِٱعلَیینْبواوبِالضُّعفاِءیرْأف... مِمْن

درورئوفضعفابهنسبتکهکنابانتخکسانیازرافرماندهان
1.باشندمیمقاومونفوذناپذیراقویابرابر

کاردراستقامتوقدرت-5

خشننیزوانتظامیونظامیمأموریتهايبودنخطرناكودشواريبهتوجهبا
انتظامی،ونظامیسازمانهايضوابطومحیطومسلّحنیروهايکارنفسِبودن

درزیرااست؛فرماندهانشرایطدیگرازوظیفهانجاممسیردرداريپایوتوانمندي
تبهکارانودشمنانفرسايطاقتفشارهايزیردرفرماندهبساچهصورتاینغیر
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دریاوکردهتركرامسؤولیتمیدانوبیاوردتابنتواندباالترهايردهخشونتیا
تحتفرماندهروحیاتوشخصیتنبایدهمچنین. درآیدکارازناموفّقآنانجام
آناثردروگرفتهقرارانتظامیونظامیضوابطومحیطومأموریتهاخشونتتأثیر

دستازراانسانیلطیفروحیاتوعواطفویابدسوقخشونتودلیسختبه
.باشدداشتهرقیققلبیوپوالدینايارادهکهاستکسیخوبفرماندةزیرابدهد؛

:فرمایندمیمالکبهرابطهایندر7مؤمنینامیرال
ْنوٰالمِمثیرُهٱینْفلْعٰالودقْعٱبِهِیفلضَّع.

اوناتوانیشونبرددربهجايازرااوکارهاسختیکهکسانیازو
1.نگرداندزمینگیررا

مردانگیوجوانمردي-6
تکیهبااستممکنسویکازردگیقرارناصالحفرددستدراگرمسلّحنیروي

ازوبپردازدضعیفانکردنپایمالومردمحقوقبهاجحافوزورگوییبهآنبر
گرفته،عهدهبرآنطرفازرافرماندهیکهحکومتیعلیهدارداحتمالدیگرسوي

خصوصیتجوانمرديومردانگیبنابراین. بزنددستکودتابهونمایدشورش
.باشدداشتهبایدگیردعهدهبررافرماندهیخواهدمیکهخصیشکهاستدیگري

:دارندمیمرقوماشترمالکبهموردایندر7علی
ٱبِذَوِيألْصِقْثُماترُوءلْم

2.بپیوندجوانمرديومردانگیصاحبانبه)فرماندهتعیینزمینۀدر(سپس

خانوادگیاصالت-7
برراتأثیراتعمیقترینزندگی،روزهايخستیننازخانوادهمحیطکهآنجااز
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١٠١مدیریت اسالمی
باراآنهافردزندگی،پایانتاکهخصائصیازبسیاريوگذاردمیفردشخصیت

ودستیابیهايراهازیکیاست؛نمودهکسبخانوادهمحیطهمانازدارد،خود
نآدرفردکهاستايخانوادگیمحیطبررسیشایسته،وصالحاشخاصشناسایی

ظاهرسازي،نوعهرازدورکهییهامحیطازیکیدیگرطرفاز. استیافتهرشد
فردشخصیتنمايواقعآئینۀتوانمیراآنوکندمیبروزآندرافرادواقعیت
واقعیشخصیتشناختهايراهازیکیبنابراین. باشدمیاوخانوادةمحیطدانست

فردينصبوگزینشهنگامبهلذا؛اوستخانوادگیزندگیوضعبررسیفرد،
اوخانوادگیمحیطبایدويصالحیتازاطمینانمنظوربهفرماندهی،سِمتبراي

محیطکهشوندانتخابمسؤولیتاینبرايافراديوشودگرفتهنظردرنیز
وشایستهخاندانیوبودهاخالقیکرامتهايمحیطآنهافامیلیوخانوادگی

تربیتهايمنکرخواهیمنمیاینجادرکهاستذکربهالزم. باشندهداشتسابقهخوش
بهناصالحهايخانوادهدرراصالحافرادوجودیاوشویمخانوادهمحیطازخارج

شدهریزيپایهطفولیتبدوازکهتربیتیشکبیلکننمائیم؛انکاراستثنایی،طور
دروکندزندگیصالحخانوادةدرکهانسانیوتر،ماندنیودارترریشهباشد،

.استاعتمادترقابلباشند،همسواشخانوادهوخودصالحیت،
:فرمایندمیمالکبهخصوصایندر7امیرحضرت

سابِٱ... بِذَوِيألْصِقْثُمألحلِووتاتِٱأهیۀِٱلْبالِحلصوابِِقٱونَۀِٱلسسلْح.

اهلوخانوادگیفضائلارندگاندبه) فرماندهتعییندر(سپس
1.بپیوندسابقهخوشوشایستههايخانواده

همتبلندي-8
حفظومکتبازپاسداريراهدرراخویشجانبایدنظامییککهآنجااز

استقرارواسالمیامتونظامازنگاهبانیواسالمیمیهنارضیتمامیتواستقالل
بهونظامیگرينماید،استقبالخطرمیدانهايازونهدکفبرقانونونظام
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مدیریت اسالمی ١٠٢

روزگاروخوابیدنوخوردنوماديزندگیبهکهپستهمتهايبافرماندهی،ویژه
خودرفاهازاندکیمتعالیارزشهايبراينیستندحاضرواندبستهدلگذرانیدنرا

بایداخصطوربهفرماندهوماعطوربهنظامیهرنتیجهدر. دهدنمیوفقبگذرند،
.نکندمحدودراخودحیوانیزندگیحددروباشدداشتهبلندهمتی

بهخودمعرّفیدربصرهفرماندارحنیفبنعثمانبهخطاب7امیرالمؤمنین
:نویسندمیاسالمیمدیریتالگويعنوان

لْمرْسلَۀِٱأوِعلَفُهاهمهاۀِلْمرْبوَطٱکَالْبهیمِۀلطَّیباِتٱأکْلُلِیشْغَلَنیخَلَقْتفَما

وسديأُتْرَكأوبِهایرادعماتَلْهووأعالفِهامِنْتَکْتَرِشتَقَممهاشُغْلُها

.لْمتاهۀِٱطَریقَأعتَسِفأولضَّاللَۀِٱحبلَأجرَّأواًعابِثأُهملَ

علفبهجزکهشدهافسارچهارپایانِسانبهتانشدمآفریدهمنپس
افسارچهارپايهمچونیانکنمفکرخوردنبهجزنیندیشند،
وآکندمیعلفازشکموهاستزبالهدرچریدناوکارکهگسیخته

یاحاصلبیايشدهرهایاکنم؛زیستاستغافلکارشعاقبتاز
پیدرراگمراهیرشتۀکهايآفریدهیاباشم،باطلبهايواگذاشته

1.بپیمایمسرگردانیراهکههدفیبییاکشم

:نگارندمینامههماندرنیزو
هاتینیأْنهغْلِبوايیهنیوقُودشَعییرِٰإلیجِۀٱتَخَیألطْعِملَّوبِالْحِجاِزلَع

واًمِبطانأبیتأوبِالشِّبِعلَهعهدٰالولْقُرْصِٱفِیلَهطَمعٰالمنْلْیمامۀِٱأوِ

.ٰحرّيأکْبادوٰغَرْثیبطُوٌنحولی
بهمراحرصهايشعلهوگرددچیرهمنبرهوسکهباددور

مردمییمامهیاحجازدربساچهکهحالیدرکشاندشکمبارگی
ندیدهخودبهسیرشکمیونداشتهامیدنانايگردهبهکهباشند
2.باشندجگرسوختگانوگرسنگانمنرامونپیکهحالیدروباشند
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١٠٣مدیریت اسالمی
متعالیارزشهايوگیردمیهیچبهراماديپستلذائذکهبلنديهمتچنین

باکارزاراوجدرکهبسازدشخصیتیتواندمیدهدمیقرارهدفرااخالقیوالهی
ستاانسانیچنین. آوردچنگبهراپیروزيورودخطرکامبهتبهکارانودشمنان

بلکهکنند؛زمینگیروبازداشتهحرکتازرااوتوانندنمیراحتیورفاهتنهانهکه
اختیارکهبلنديهدفبهدستیابیراهدرونهدمیکفبرنیزراشیرینجانحتّی
.کندمیتقدیمبراحتیاستکرده

چنانآنانبهفرماندهی،سِمتدرونظامیانپیشاپیشِشخصیتیچنینوجود
پیداراهوجودشاندروهنوسستیوترسوطمعهرگزکهبخشدمینیرویی

ونهاییپیروزيجزچیزيبهتبهکاران،ودشمنانباکارزارعرصۀدروکندنمی
.اندیشندنمیکامل

فرماندهانضروريویژگیاینخصوصدرمالکبهخطاب7علی
:نگارندمی

لِثُمةِٱأهدلنَّج.

بلندهمتهايدارندگانبه) فرماندهانانتخابزمینۀرد(آنگاهپس
1.آورروي

دلیريوشجاعت-9
وشجاعتخطرات،مکابهرفتنواستخطراتعرصۀنبرد،وکارزارمیدان

سستگامهایشانهاییعرصهچنیندرترسووبزدلافرادوخواهدمیدلیري
تواندمیکهاستخطراتازالاستقبدرشجاعت. ماندمیبازرفتنازوشودمی

دررزمندگانقويروحیۀکهنقشیوبرساندبزرگپیروزیهايبهرامسلّحنیروي
وفرماندهروحیاتتأثیر. نداندرزمیادواتوسالحشکبیداردجنگسرنوشت

چنانچهواستزیادبسیاررزمندگانروحیاتدرحوادثباويبرخوردنحوة
خودوبرودخطراتمیدانبهافرادشپیشاپیشخودوبودهنترسودلیرفرمانده،
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مدیریت اسالمی ١٠٤

باکیبیوتهورچنانويافراددهد،قرارخطرمعرضدردیگرانازبیشرا
وبازداردپیشرويازراآنهاتوانستنخواهدمرگجزعاملیهیچکهیافتخواهند

درراویژگیاین. نمایدایجادتردیدوترسآنهادلدرتواندنمینیروییهیچ
کهگونههمانونمائیممشاهدهتوانیممیبخوبیاسالمصدرجنگهاي

کهبودایناسالمسپاهبزرگپیروزیهايرازنمایدمیتوصیف7امیرالمؤمنین
رزمندگانتمامازجنگهادرداشتند،عهدهبررانیروهاکّلفرماندهیکهخدارسول

قراردشمنسینۀبهسینهواسالملشگریانشاپیشپیدروبودندنزدیکتردشمنبه
.داشتند

:فرمایندمیمالکبهخصوصیتاینمورددر7امیرحضرت
لِثُمۀِٱ... أهلشَّجاع.

1.آوررويدالورانوشجاعانبه) فرماندهگزینشدر(آنگاهپس

بخشندگیوسخاوت-10
بخشندگیوسخاوتیۀروحفرمانده،روحیمثبتخصوصیاتازدیگریکی

صرفبهنیازنظامیراهازآنهاحّلکهمشکالتیازبسیاريزیرا. استويدر
وپول،اندکیصرفباشرایطبرخیدردارد،نظامیگرانبهايوگزافهايسرمایه

اختیاردرکهشرایطیدرلذاواستحّلقابلمالی،امکاناتاندکیبخششوبذل
نبایدشود،میدادهاوبهکاريچنیناجازةوگیردمیقرارتیامکاناچنینفرمانده

برايپولاندکیصرفازنمودندریغخاطربهوباشدچیرهاوبرخستوبخل
ايهزینهبساچهوشودواردقهریهقوةونظامینیرويبااجتماعی،مشکلیکحّل

کامالًهممشکلعالوهبهد،نمایرابطهآندرنظامیامورصرفبیشتر،برابرچندین
نظامینیرويبههمناپذیريجبرانغیرماديخسارتهايونشودحلطریقآناز

.گرددوارد
تنگناهايدراستممکندارندقرارفرماندهامرتحتکهافراديدیگرسوياز
بالعوضکمکهايدادن. باشندداشتهکمکبهمبرمینیازوگیرندقرارمالیشدید
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١٠٥مدیریت اسالمی
دادهويبهاختیاراتوامکاناتکهحدوديدرفرمانده،سويازآنانبهرضقیا

وگرددآسودهمشکلآنازخاطرشانمزبورافرادهمکهشودمیسبباست،شده
وگرددفرماندهبهمعطوفقلبشانهموشودمأموریتمصروفتوجهشانتمام
شودترمستحکمندهفرمابامعنویشانپیوندوگیرنددلدررااوتمحب.

:نویسدمیمالکبهویژگیاینمورد،در7علیحضرت
لِثُمخاءِٱ... أهلس.

بخششاهلوسخاوتمنداشخاصبه) فرماندهانانتخابدر(سپس
1.آورروي

آسانگیريوسماحت-11
اگر. استنامالیماتودشواریهاباتوأمذاتًاکهستاايحرفهنظامیگري

وشودمیدوچندانکارمشقّتباشدگذشتبیوگیرسختفردينیزفرمانده
وگیريسخت. کندمیسلبآنهاازراخدمتیروحیۀونمودهسرخوردهرانظامیان

جايبهشودمیسببنیزمردمبابرخورددرانتظامییگانهايفرماندهانگیرينکته
آنانبرزندگیمردم،برايراحتوآسودهزندگیبرايآراموامنمحیطیایجاد

وارشادومردمحمایتوهمکاريجلبجايبهوشودناپذیرتحملوتلخ
بهخطاکارانوانتظامی،نیروهايباتعارضوتقابلبهافرادخطاکاران،اصالح

ضروريخلقیاتازیکیبنابراین. شوندکشاندهتخلّفاتشانبرپافشاريولجاجت
وخشکمحیطفرماندهویژگیاین. استآسانگیريواحتسمفرماندهان،براي

نیزجامعهدروساختهآسانومطبوعپرسنلبرايرانظامیسختمأموریتهاي
درراخطاکاراناصالحوتأثیرپذیريومسلّحنیروهايبامردمهمدلیوحمایت

.آوردمیپی
:فرمایدمیمالکبهخصوصیتاینمورددر7علیحضرت

لِثُمِۀٱ... أهماحلس.
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مدیریت اسالمی ١٠٦

1.آوررويآسانگیراشخاصبه) فرماندهاننصبدر(سپس

بردباري،پاکدامنی،خیراندیشی،یعنیبرشمردیم،تاکنونکهخصوصیاتی
قدرتاقویا،برابردرنفوذناپذیريومقاومتوضعیفانبهنسبترأفتعذرپذیري،

دلیريوشجاعتهمت،بلنديگی،خانواداصالتجوانمردي،کار،دراستقامتو
وااليویژگیهايمجموعگیريآسانوسماحتوبخشندگیوسخاوتو

راخصائصاینواجدیتفرماندهان،تعیینهنگامبهواستاسالمدرفرماندهان
توانندمیکههستنداشخاصیچنانتنهازیراداد؛قرارتوجهمورددقّتبهباید

پیروزي،هايهقلّاوجتااسالمی،متعالیارزشهايخّطدررا،اسالممسلّحنیروهاي
.نمایندفرماندهی

:فرمایندمیمالکبهشرایطاینواجدینمورددر7امیرحضرت
مفَإنَّهلْکَرَِمٱمِنَجِماعوبرْفِٱمِنَشُعلْع.

همۀةدربردارندوبزرگواریهاهمۀمجموعۀاشخاصیچنینپس
2.ئلندفضاهايشاخه

کارکنانبارفتارةنحو- 8

کارکنانمسائل
تنهامدیرکهشودمیتوصیهغربیمدیریتمکاتببرخیدرآنچهبرخالف

خوداستعدادهايتمامیازوبیندیشدسازماندروريبهرهافزایشبهباید
ماید؛ناستفادهپرسنل،ازبیشترکاريبهرةگرفتنۀزمیندرترفندهایییافتنبراي

سازمانبازدهکیفیتومیزانمقابلدرمدیرکهگونههماناسالمیمدیریتدر
وارتقاءازماعخویش،سازمانکارکنانانسانیمسائلبرابردراست،مسؤول
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١٠٧مدیریت اسالمی

فضایلرشدوالهیباورهايوآگاهیتعمیقرهگذرازآنهاانسانیشخصیتتکامل
رفعوسازمانمحیطدرمطلوبروانیيفضاکردنفراهموانسانیخصایصو

دّقتبهبایدمدیرنتیجهدر. داردمسؤولیتنیزآنانمعنويومادينیازمندیهاي
جهتدرونمودهشناساییراکارکنانمعنويومادينیازهايومشکالتومسائل

اگریحّتست،اضروريامريمستقًالآنکهازگذشتهکاراین. نمایداقدامآنهارفع
نیزسازمانبازدهکیفیتومیزانبردرازمدت،درشکبیولیمدت،کوتاهدرنه

برابردراسالمیمدیرمسؤولیتهايازبرخیبهذیالً. گذاشتخواهدبسزاییتأثیر
.نمائیممیاشارهکارکنانمعنويوماديمسائل

مکفیدستمزدپرداخت
انطباقوآمدبیرونموفّقزینشیگآزمونهايتمامیازفردکههنگامی
اوعهدةبرسازماندرکاريوگردیدمسجلگزینشضوابطباويخصوصیات

مدیرمتقابالًداد؛اختصاصآنانجامبهرا،خودکاريمفیداوقاتوشدگذارده
رابطۀاینونمایدمینتأمالی،معقولینیازهاينظرازراوياستموظّفسازمان
ادامۀقطعیلوازمازیکیمکفی،حقوقدریافتمقابلدرمناسبکارائۀارمتقابل
.استسازمانکاريحیات

توصیهاسالمیغیراقتصاددرکهاياستثمارگرانهوسودجویانههايشیوه
بکشدکارکنانازراممکنکاراکثرحدکهگمارداینبرراخودهممدیرتاشودمی

ازیکیاساساینبروبپردازدآنانبهراممکندستمزدحداقلمقابلدرو
اکثرحدجامعه،دربیکاريبحرانهايازکهباشدایندرمدیرشایستگیمالکهاي
کلّیبهاسالمینظرگاهازبنماید؛کارکنانبهشرایطبدترینتحمیلبرايرااستفاده
ازدوروصادقانهکار،زماندرداردانتظارکارکنانازاگراسالمیمدیر. استمردود

نمایند؛خویشوظایفبهترانجاممصروفراخودهمتمامیناپاکی،شائبۀهرگونه
اندیشۀکارمحیطدرکهفردي. کندفراهمراامريچنینلوازمکهستاضروري

هنگامصبحاستمجبورودهدمیآزاررااواشخانوادهوخودمحرومیتوفقر



مدیریت اسالمی ١٠٨

دارندتنبرمندرسايجامهواستگرسنهشکمهایشانکهلیحادررافرزندانش
کارمحّلدروکندتركباشند،میپناهشانسردادندستازخطردرلحظههرو

چنینماندنمصوننیز،ودهدارائهمطلوبیکارتواندنمیشکبیشود؛حاضر
قطعاًوستادشواربسامريمالی،استفادةسوءهايپرتگاهدرلغزشازشخصی

بارامدیردستوراتنتوانستمحرومیت،ازناشیخاطرِيپریشاندلیلبهوياگر
مذمترااوتواننمیگردیدتخّلفیااشتباهدچارونمایداجرامطلوبکیفیت

اجرابهموردشدروي،روحیشرایطبهتوجهبیرا،انضباطیراتمقرّونمود
خواهدسستشرایطیچنیندرنیزسازمانانضباطوظمنهايپایهنتیجهدر. گذارد

مالیمعقولنیازهايبامتناسبومکفیدستمزدپرداختاساساینبر. شد
.استگریزناپذیروواجبامريکارکنان،

:فرمایندمیاشترمالکبهزمینهایندر7امیرالمؤمنین
بِغْثُمأسهِملَیزاقَٱعٰذفَإنَّألرلِکةٌقُوملَیلَّهالحِٱعتِصسغِنًیوِأنْفُسِهِمملَّه

.أمانَتَکثَلَمواأوأمرَكخالَفُواأْنعلَیهِمحجۀٌوأیدیهِمتَحتماتَناولِعنْ

بهراآنانکاراینکهگردانیفراخراروزیشانبایدآنگاهپس
درکهاموالیخوردنازوگرداندنیرومندبسیخویشتناصالح
توفرمانازکهصورتیدروسازدنیازبیبسیدارنداختیار

وجودآنهابرايايبهانهورزندخیانتامانتدریاکنندسرپیچی
1.استشدهتمامآنهابرحجتوداشتنخواهد

پرسنلمشکالتبهپدرانهرسیدگی
ادارةاساسیهايپایهازیکیکارمحیطدرانسانیروابطگفتیمکهگونههمان

بااستخدامیقراردادعقدازبعدتواندنمیاسالمیمدیربنابراین. استسازمان
نیزومعنويوروحیمشکالتبهنسبتآنان،دستمزدپرداختوکارکنان

ماشینیهمچونوباشدتفاوتبیایشانزندگیيمادبزرگوکوچکاحتیاجات
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١٠٩مدیریت اسالمی
کارشعور،وادراكوعاطفهواحساسبدونسوخت،مقداريدریافتازايدرکه

وارماشینآنان،حاالتوروحیهبهتوجهبینیز،کارکنانازدهد،میانجامراخاصی
واستخانوادهدرپدرهمچونسازمان،درمدیراسالمدیدگاهاز. نمایدطلبکار
وعواطفویاتروحوفرزندانشسرنوشتبهنسبتپدرکهگونههماننتیجهدر

تأمینوگرفتاریهارفعصرفراخودهمتمامیواستحساسآنهاگرفتاریهاي
کارکنانشقبالدربایدنیزاسالمیمدیرکند،میآنانعاطفیوروحینیازهاي
قرارتوجهموردخودفرزندانهمچونراآنانوداشتهپدرانهمسؤولیتاحساس

افرادمسائلبهدادناهمیتوتوجههمینزیراکند؛یرسیدگآنهااموربهوداده
درمدیراقدام. بخشدمینجاتبودندردهمبیوتنهاییاحساسازراآنانکهاست
چنانزندگیشان،مشکالتبرآمدنفائقجهتدرکارکنان،بهدادنیاريزمینۀ

ودلباختهسازمانودیرمبهنسبتراآنهاچنانوبخشدمیآنانبهکاردرايروحیه
بهتوجهبااقدامی،چنینانسانیواخالقیبعدازنظرصرفکهسازد،میمندعالقه
اقدامآنهمچندهرگذارد،میافرادوظیفۀانجامکیفیتارتقاءدرکهعمیقیتأثیر

خواهدکوچکتردیدبیکار،محیطدرآنمثبتاثراتبامقایسهدرباشدبزرگ
تاکندصبرمدیرکهنیستمعنیبدینکارکنانمشکالتبهرسیدگیسألۀم. بود

توجهبلکهبشتابد؛پرسنلیاريبهآنهارفعزمینۀدروآیدپیشبزرگیمشکالت
احساساینایشاندرآنها،ازیکهرجزییمشکالتبهکردنرسیدگیونمودن

تکتکبهخاصیتوجهواستمندعالقهآنانبهمدیرکهآوردمیوجودبهرا
. داردنظردرراآنهاانسانیشخصیتننگریسته،ابزاردیدةبهکارکنانبهوداردافراد

پیچیدهوبزرگمشکالتبروزمواقعدرپرسنلبهدادنیاريگرچهبنابراین
جایگاهیخودآنان،معنويوروحیظریفمسائلبهتوجهاماست؛اضروري

.اندازدنمیضرورتواهمیتازراآنوجههیچبهاولیمیتاهکهداردویژه
:نگارندمیاشترمالکبهزمینهایندر7علی

ثُممِنْتَفَقَّدورِهِمماأُمتَفَقَّدلَدِهِمامِنْلْوالِداِنٱیونَّٰالوتَفاقَمفیینَفْسِک



مدیریت اسالمی ١١٠

شَیءمتَهیبِهِقَوقِرَنَّٰالواًلُطْفتَحمتَهدبِهِتَعاهقَلَّ،إْنوٌۀفَإنَّهداعِیمٰإلیلَّه
إتِّکاالأُمورِهِملَطیِفتَفَقُّدتَدعٰالوبِکلظَّنِّٱحسنِولَکلنَّصیحۀِٱبذْلِ

ٰالاًموقِعجسیمِلِلْوبِهِینْتَفِعونَاًموضِعلُطْفِکمِنْلِلْیسیرِفَإنَّجسیمِهاٰعلی
.عنْهیستَغْنُونَ

آنهاکاربهنسبتفرزندانشان،بهنسبتوالدینهمچونآنگاه
کنیمیتقویتراآنهاروحیۀآنسبببهکهاقدامیوکنرسیدگی

چندهرکنیمیآنهاحّقدرکهلطفیوبیایدسنگیننزدتدرنباید
روشیچنینکهکند؛جلوهاهمیتبینظرتدرنبایدباشدکوچک

وداردمیواتوبهبینیخوشوتوبرايخیراندیشیبهراآنها
کارهايبهکهایناعتباربهراآنهاجزییکارهايبهرسیدگی

توسادةمالطفتهايکهنکن؛رهاکردخواهیرسیدگیبزرگترشان
وشوندمیمندبهرهآنازکارکنانکهداردايویژهجایگاه

آنازآنانکهداردخاصیموقعیتنیزعمدهواساسیدگیهايرسی
1.نیستندنیازبی

تحملالگويودردهاشریکمدیر؛
خاتمهکارکنانبهیاريوسرکشیورسیدگیبهتنهاکاراسالمی،مدیریتدر

عهدهبرراگروهیمدیریتورهبريمسؤولیتفردکههنگامیبلکهیابد؛نمی
محرومیتچنانچهونمایدهمسطحهمکارانشباراخودزندگیبایستمیگرفت،

نیزخودنیست،ويوسیلۀبهرفعقابلکهباشدمیکارکنانشمتوجهمشکلییا
یکازشدخواهدسببروشیچنینزیراگردد؛نامالیماتآنتحملدرشریک

وآورندشماربهشخویجمعازیکیوندانندخودازبیگانهرامدیرکارکنانسو
مشاهدهکارکنانوقتیدیگرسويازگردد،حاکمکارکنانومدیربینیگانگیروح
باشد،میمواجهآنهاستمتوجهکهمشکالتیهمانبانیزمدیرنمایندمی
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١١١مدیریت اسالمی
جهتاز. بودخواهدآسانتربسیارایشانبرشدائدتحملوکنندنمیتنهاییاحساس

شکبیکندمینامالیماتوشدایدتحملدرشریکرادخونیزمدیروقتیدیگر
درتربینانهواقعوبشناسدراخویشکارکناندرونیاحساستوانستخواهدبهتر

.نمایدگیريتصمیموقضاوتآنهامورد
درکهآنجانویسند،میبصرهفرمانداربهخطابکهاينامهدر7امیرحضرت

بیانراخودروشاسالمی،مدیریتلگوياعنوانبهخویشتنتوصیفمقام
:فرمایندمیکنند،می

قالَبِأنْنَفْسیمِنْأأقْنَعؤْمِنینَٱأمیُرذاٰهیلْمٰالومکارِِهفیأُشارِکُهرِٱمهلدأو
لْعیشِ؟ٱجشُوبِۀفیلَّهمأُسوٌةأکُونَ

استمؤمنانمیرااینگویندمیکهکنمکفایتبدینخویشتنازآیا
هاتلخکامیدریانباشمشریکآنانباروزگارناگواریهايدراما

1نباشم؟آنهامقتدايوالگو

مالکبهنظامیفرماندهانترینبرجستهمعرّفیمقامدر7حضرتآننیزو
:نویسندمی

.معونَتِهِفیواساهممنْعِنْدكجْندِكرؤُوسآثَرَولْیکُنْ
باکهباشدآنبایدتونظردرنظامیتفرماندهانترینرگزیدهب

2.ورزدمواساتسپاهیانت

کارکنانحّقدرمدیرایثار
کارکنانشباشدنشریکازفراترحتّیمسؤولیتشاسالمیمدیر

تمجیدقابلوشایستهمدیریکاسالمی،دیدگاهاز. باشدمینامالیماتدر
بزرگوکوچکمشکالتبهرسیدگیبرعالوهکهاستکسی

پیشتازوشدایدتحملدرآنانبامشارکتبرعالوهنیزوکارکنان
امکاناتوحقوقازحتّیها،تلخکامیونامالیماتبارویاروییدربودن

کهراآنچهایثار،حددروپوشدمیچشمکارکنانشراهدرخویش
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مدیریت اسالمی ١١٢

صرفکارکنانشآسایشراهدراوستخودحّقوويبهقمتعّلعرفاًوقانوناً
چنینشکبی. گیردمیقرارانسانیومعنويکماالتاوجدرگونهاینوکندمی

وخودوگرددمرتفعکارکناننیازهايومشکالتشودمیسببتنهانهايرویه
دغدغۀبیوآسودهوفارغخاطريباپرسنلنتیجهدرویابندآسایششانخانوده

بلکهنمایند؛کاروقفراتوجهشانتمامودهندکاربهدلگرفتاریها،وکالتمش
بودخواهندحاضرکهسازدمیمدیرشیفتۀراآنهاچنانخودگذشتگیازوایثاراین

.بدهندنیزراخودجاندستوراتشانجامبراي
:نگارندمیفرماندهانترینبرگزیدهویژگیهايبیاندر7امیرالمؤمنین

لْیکُنْ آثَرَوؤُوسرنْدِكجكنْعِنْدأفْضَلَ... مهِملَیتِهِمِنْعبِماجِدمهعسیو

عسنْیممهراءخُلُوفِمِنْولیهِمتّیأهکُوَنٰحیمهمهمجِهادِفیاًواحِداًه

.لْعدوٱ

ازکهباشدکسآنبایدتونزددرنظامیتفرماندهانترینبرگزیده
ویگانشاعضايزندگیدرکهجاییتادارد،اختیاردرآنچه

اندشدهحاضریگاندروکردهتركراآنهاکهایشانخانوادة
دشمنباپیکاردرهمشانتمامنتیجتًاتاببخشدشود،ایجادگشایش
1.گرددمتمرکز

شاغلینهايگروهتمامیبرايشدنقائلارزش
انجامسریعتروبهتربرايکندمیایجابضرورتسازمان،یکدرکهآنجااز
تقسیمکارکنانبینسازمانکارهايوگرددمراعاتوظائفتقسیماصلکارهاشدن
لیکنداشت؛خواهندعهدهبرراکارهاازايرشتهکارکنانازگروههرطبعًاشود،
راسازمانمأموریتکهستتالشهااینمجموعۀکهاستایندارداهمیتآنچه

بخوبیراخودوظیفۀنتواندسازمانبخشهايازیکهرچنانچهوسازدمیعملی
درکارهانوعگرچهبنابراین. شودمیایجاداختاللسازمانکّلکاردردهدانجام
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١١٣مدیریت اسالمی
سازمانحرکترسیدنثمربهبرايآنهاتمامیامااست،متفاوتگوناگونبخشهاي

آن،امثالیاکاربودنسادههمچوندالیلیبهنبایدوباشند،میريضروومؤثّر
وظیفهانجامهازمینهآندرکهکارکنانیبهوکردتلقّیاهمیتبیرابخشهایی

بهاستفموّظاسالمیمدیراساساینبر. ندادبهاونمودتوجهیبینمایند،می
استشدهتقسیمآنهابینسازمانارکمختلفهايجنبهکهشاغلینهايگروهتمامی
ومنعکسشغلیگروههرکارکنانباخودبرخوردهايدرراامراینودهداهمیت

نیزبراستیودهدمیاهمیتکارشانبهمدیرکهنماینداحساسنیزآنهاتاکندرازاب
این. استسازماندیگرکارهايضروريمتممومکملجزءساده،چندهرکارشان

باکیفیتوهماهنگکارهاتمامیسویکازشدخواهدسببکارکنانومدیرتوجه
احساسبهروحینظرازکارکنانۀکلّیدیگرسويازوپذیردانجاممطلوب
.یابنددستدارندعهدهبرکهکاريدررضایت
:نویسندمیمالکبهزمینهایندر7علی

ٱولَمۀَٱأنَّعلرَّعِیطَبٰالقاتلِحصضُهایعضٍإّالبعبِبضِهاٰغِنیٰالوعنْبِبع

.بعضٍ

باشندمیمنقسمطبقاتیبهتومدیریتتحتافرادکهباشآگاهو
طبقات،دیگروسیلۀبهمگرشودنمیانجامدرستیکهیچکارکه
1.کندنمینیازبیدیگريوجودازراتوآنهاازیکهیچو

گروهچندیایکبهراخودرسیدگیهايوتوجهتمامنبایدمدیراساسینابر
موفّقانجامکهگونههماندانستبایدبلکهنماید؛منحصرسازماندرشغلیخاص

نیزمدیراست،وابستهشغلیهايگروهکلّیۀوظیفۀانجامحسنبهسازمانمأموریت
باشدداشتهنظردربایدراآنهاتمامیحّقوارددمسؤولیتهاگروهآنۀکلّیبرابردر
وبدرستیراوظایفشاگرپایه،دونچهورتبهعالیچهکارکنان،ازیکهرو

مناسبالعملعکسوبداندويمدیونراخودبایداخالقاًمدیردادانجامشایستگی
ۀکلّیینبراعدالتزمینهایندرودهدنشانخودازاوخدماتمقابلدررا
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مدیریت اسالمی ١١٤

کندایجادخوددرعدالتاینمراعاتبرايراالزمآمادگیوسازدبرقرارکارکنان
آنچهدرپایداريواستقامتوخداازمددجوییواستوارتصمیمبازمینهایندرو

.نمایدعملاست،دشواریاسادهاوبراي
:نگارندمیمالکبهخصوصایندر7امیرحضرت

لَلِکُلٍّوقٌّلْوالیٱیعرِحمابِقَدهلِحصیوسلَیخْرُجقیقَۀِمِنْلْوالیٱیماح

هٰذمِنْهللاُٱألْزَمتِماِمٰإّاللِکبِاإلهتِعانَۀِٱوبِاِهللاإلسطیِنولینَفْسِهِتَولُزُومِٰع

.ثَقُلَأوعلَیهِخَففیماعلَیهِلصبرِٱولْحقِّٱ

کهمیزانیبهخودسرپرستگردنبرشاغلینهايگروهازیکهرو
انجامازهمسرپرستوداردحّقاستکارششدناصالحالزمۀ
مددجوییوکوششبهمگرآیدبرنمیگذاشتهاوعهدةبرخداآنچه

آنچهدرشکیباییوحّقمراعاتبرايخویشکردنآمادهوخدااز
2.استدشواریاسادهاوبراي

ترّقیمیدانگذاردنباز
ترقّیورشدمیدانداشتنسازمان،یکدرکارکنانمعنوينیازهايازیکی

ولیاقتابرازعیندرفردکهباشدحاکممقرّراتیسازمانیدراینکه. است
مدیریاگیرد،عهدهبرراباالتريمسؤولیتهايباشدنداشتهامکانشایستگی،

درراخودنظرمورداشخاصافراد،واقعیارزشهايزادوروروابطبراساس
سازمانبرايونادرستدوهرکنند،ترقّیدننتوانالیقافرادودهدرشدسازمان
بهراسازمانراتمقرّسویکازاستفموّظاسالمیمدیربنابراین. استزیانبار
وبیشترایستگیهايشکسبباباشندداشتهامکانافرادۀکلّیکهنمایدتنظیمنحوي

سويازوگیرندعهدهبرراتريمهممسؤولیتهايباالتر،هايزمینهدرکارآییابراز
ازودهدقرارافرادکارآییوشایستگیصرفاًباالتر،مراتببهنیلدررامعیاردیگر

درکاراینانجامصورتدر.ورزداجتنابپروريچشمینوروگراییرابطههرگونه



١١٥مدیریت اسالمی

وگیرندمیقراربیشترشایستگیولیاقتابرازمسابقۀیکدرکارکنانۀکلّیازمان،س
وکارآییبهرامدیرتاکندارائهتريمهموترارزندهخدماتکندمیتالشکسهر

درتالشانگیزةوامیدروحهمامر،ایننتیجهدر. سازدواقفخویشصالحیت
.شودمیعملیبهترسازمانمأموریتنهایت،درهموآیدمیوجودبهکارکنان

:نگارندمیمالکبهموردایندر7امیرالمؤمنین
حفیفَافْسآمالِهِم .

باالترمسؤولیتهايبهدستیابی(آرمانهایشانبهآنهانیلبرايرازمینه
1.کنباز) بیشترلیاقتابرازو

افرادازمنطقیانتظار
ازغیرانسانهابرمدیریتکهاستاینشودتوجهانبدبایدکهدیگرينکتۀ
کهکسیفرامیندقیقًاکهماشینبرخالفزیراباشد؛میروحبیماشینیکهدایت
وجودشدراحساسیواختیاروکندمیاجراءاستگرفتهعهدهبرراآنهدایت

یکهرنیزودارندمتفاوتیاحساسهايوروحیاتیکهرانسانهاندارد؛راه
وتخلّفیاونسیانوسهوواشتباهواستمتفاوتدیگريباقدرتشانوتوانایی
برخیدرفرديهرازبیشوکماستممکنکهاستچیزهاییهمعمديخطاي
. نمایدبروزموارد

راخودانتظاراتامور،اینبهتوجهبابایدهموارهانسانهامدیریتدربنابراین
چنینگرفتندرنظرباراخودریزیهايبرنامههموارهودادهقرارمعقولیحددر

بارابرنامهنهمسائلیچنینبروزبرنامه،اجرايجریاندرتادادانجاماحتمالی
.کنددربهکورهازرامدیرنهوسازدمواجهشکست

:فرمایندمیاشترمالکبهزمینهایندر7امیرحضرت
ماصِنْفانِفَإنَّهأخٌإمینِٱفِیلَّکلدنَظیٌرأوفْرُطُلْخَلْقِٱفِیلَّکیملزَّلَلُٱمِنْه

ورِضتَعملْعِلَلُٱلَهؤْتَیولییٰعدیهِمِدٱفِیأیملْعلْخَطاءِٱو.
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مدیریت اسالمی ١١٦

کهآفرینشند،درتومشابهیاوتوانددینیبرادریاگروهند،دومردم
برروحیغیرطبیعیحاالتوبیماریهاوندزمیسرلغزشآناناز

1.گردندمیتخلّفاتواشتباهاتمرتکبوشودمیعارضآنان

مدیربهآنان،ازخالفوخطابروزاحتمالوافرادانسانیروحیاتبهتوجه
ازراخویشکنترلاموري،چنینبروزصورتدرنتیجهدروبخشدمیصدرۀسع

زیراپردازد؛نمیآنانتنبیهبهعملشدتباواغماضوفوعبدونودهدنمیدست
ازبیشتربزرگوارانه،بخششهايموارد،بسیاريدرکهاستايگونهبهانسان

ازاستفادهبامدیرنتیجهدر. سازدمیودهدمیقرارتأثیرتحترااوشدیدتنبیهات
نظموبکاهدممکنحددرمسائلیچنینبروزازبودخواهدموفّقبهترروش،این

بایدتخلّفاتواشتباهاتبابرخورددرلذانماید؛حاکممحیطبرراانضباطو
موارديدرهمتنبیهالبتّه. بگذاردبخششوپوشیچشمبررابنااالمکانحتّی

.گرفتخواهدقراراشارهموردبعدمباحثدرکهیابدمیضرورت
:فرمایندمیمالکبهموردایندر7علی

طِهِممِنْفَأعفْوِكعوفْحِکلَّذيٱمِثْلَصأْنتُحِبکطِیعفْوِهِمِنْهللاُٱیعو

.صفْحِهِ

گناهانتازوببخشایدتوبرخدايداريمیدوستکهسانآنپس
2.درگذرخطاهاشانازوببخشايآنانبرنیزتودرگذرد،

اسالمدراساساًکهاستاینباشد،داشتهنایتعآنبهبایدمدیرکهاينکته
مدیریتبرخالف. انسانهاستساختنمدیر،سنگینومهممسؤولیتهايازیکی
اندیشد؛میکاربازدهافزایشبرايابزاريعنوانبهصرفاًانسانینیرويبهکهغربی

انجامدرتوفیقمیزانونحوهوسازمانمأموریتبهدادناهمیتعیندراسالم،در
ارزشواالییحددرنیزباشندمیمأموریتاینانجامدارعهدهکهانسانهاییبهآن،
یاوماشینهمچونآنانباکهاستنشدهدادهاجازهمدیربهگاههیچوشدهداده
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١١٧مدیریت اسالمی
وکیفیتبهترینبانظرموردکااليیاخدماتارائۀوتولید. کندبرخوردحیوانات
تکاملورشدوهدف،یکوري،بهرهسطحباالترینبهنیلوزینه،هکمترین

انسان،آفرینشغایتجهتدرآنانتعالیوارتقاءوکارکنانانسانیشخصیت
لمستقمسؤولیتییک،هرقتحقّجهتدراسالمیمدیرکهاستدیگريهدف
موظّفمدیرنبنابرای. بکوشدتوانتمامباآنهابهنیلجهتدربایستمیودارد

وتنبیهمسألۀ. نمایداقدامافرادسازندگیجهتدرسازمان،موفّقادارةضمناست
نوعیکیفروتنبیهاسالمنظراز. استشدهمطرحراستاهمیندراسالمدرنیزکیفر

وتنبیهبلکهباشد؛نمیفشاروزوراعمالبراصلوجههیچبهونیستانتقامجویی
دیگريراههیچکهموارديدراجتماعوفردبرايتربیتیابزاریکعنوانبهکیفر

باالمقدورحتّیکندسعیبایدمدیربنابراین. استشدهتجویزندارد،وجود
هرگزوبپردازدافراداصالحبه،شدهحساببخششهايباوآمیزمحبتروشهاي

اشتباهیترینکوچکةمشاهدمحضبهکهاستکسیخوبمدیرکهننمایدتصور
نماید،عقوبتوجهسختترینبهوگرفتهناسزاوتنبیهبادبهراآنهاافراد،ازیکیاز
درخوداگروکردهمدیرضعفبرحملرااغماضوبخششاساساینبرو

بهو. کندسرزنشآنخاطربهراخویشتننمودنظرصرفکسیتنبیهازموردي
ويپشیمانیابرازبهونپذیرفترامتخلّففردرعذبود،کهنحوهربهاگرعکس
غروراحساسخوددرپرداخت،ويتنبیهبهرحمی،بیوخشونتباوننهادوقعی

.کنداقتداروشادمانیو
:فرمایندمیاشترمالکبهخطابخودفرماندرزمینهایندر7امیرالمؤمنین

نَّٰالوملیتَنْدفْوٍععٰالوحجٍۀنَّتَبقُوببِع.

1.مبالخودبردادنکیفروعقوبتازومباشپشیمانبخشایشاز

درخالفیوخطااًحتماینکهبراصرارباراافرادکارهايدرکنکاشکهمدیرانی
کهبدانندبایددهندمیقرارخودهمتۀوجهبپردازندآنهاتنبیهبهوبیابندآنهاکار
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مدیریت اسالمی ١١٨

اصلبرعکس،بلکهندارد؛سازگارياسالمیمدیریتباجهوهیچبهروشیچنین
پنهانعیوبکشفبراصرارعدمواشخاصعیوبنگاهداشتنپنهانبراسالمدر

.استافراد
ةاجازاسالمی،نظاموامتکّلمصالحبامرتبطامنیتیمسائلدرجزاسالم،

راافرادیخصوصزندگیومخفیعیوببهبردنپیبرايکنکاشوتحقیق
در. استافرادآشکارعیوبداردمسؤولیتآنبرابردرمدیرکهآنچه. دهدنمی

آنکردنترعلنیودريپردهاوًالشد،گفتهکهگونههمانهم،موارداینبارابطه
راهیچنانچهوبپوشاندنیزراعیوبآناالمکانحتّیبایدمدیربلکهنیست؛جایز
آنمورددرراتعابیربدترینوکنداختیارراراهآنداردوجودعملآنتوجیهبراي

بابرخورددرثانیاًبگشاید؛اغماضوعفوبرايراراهطریقاینازونگیردنظردر
ودهدقراروياصالحومعایبآنازفردنمودنپاكراهدفآشکار،معایب
.نمایدانتخابوياصالحبرايراراهمناسبترینتنبیه،اعمالدرعجلهبدون

:فرمایندمیاشترمالکبهزمینهایندر7علیحضرت
مِنْهاعنْکغابعماتَکْشِفَنَّٰفَالستَرهامنْأحقُّلوالیٱاًعیوبلنّاسِٱفِیفَإنَّ

لْعورةَٱرِفَاسُتعنْکغابماعلییحکُمهللاُٱولَکظَهرَماتَطْهیُرعلَیکفَإنَّما

.رعِیتِکمِنْستْرَهتُحِبمامِنْکهللاُٱیستُرِستَطَعتٱما

درفردسزاوارترینکهداردوجودعیبهاییمردمدرهماناپس
توبرکهعیبهاییدرپس. استمدیروفرمانرواآنهاپوشانیدن

آنچهازجامعهوفردنمودنپاکیزهکهمکنکنجکاوياستپوشیده
تاپس. خداستباپنهانکارداوريوتوستوظیفۀاستآشکار
کهتوخطايوجرمآنبرنیزخدايتاباشخطاپوشتوانی

1.پوشدپردهنگرددفاشداريمیدوست

:فرمایندمیويبهخطابهمچنین
نَّٰالورِعٍةٰإلیتُسبادِرتدجۀًمِنْهاووحنْدم.
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١١٩مدیریت اسالمی
شتابتنبیهاعمالدرداردوجودنکردنکیفروعفويبراراهیاگر

2.مکن

عصبیتازپرهیز
خارجدلسوزمربیومهربانپدریکسیمايازرامدیرکهعواملیازیکی

بسیارند. استعصبانیتوخشمنماید،میبدلتوزکینهجالّديبهوسازدمی
نمایندمیاِعمالراتنبیهاتیوندگیرمیتصمیمهاییعصبانیتشرایطدرکهمدیرانی

ازکارکهحالیدرگردند،میپشیمانآنازخودخشمشانفرونشستنازپسکه
کندسعیبایدمدیراوًالبنابراین. بخشدنمیسوديدیگرپشیمانیوگذشتهکار

سخنورفتارشرایطیچنیندرزیرانگردد؛خشموعصبانیتدچاراالمکانحتّی
کشاندهتندرويوافراطهايراهبهوشدهخارجمنطقوعقلکنترلازانسان

وجههیچبهشدعصبانیتدچاروداددستازراخودکنترلچنانچهثانیاً. شودمی
آنانتنبیهبهوننمایدافرادمورددرگیريتصمیمبهمبادرتشرایطیچناندر

دستبراخویشاعصاببرطسلّتخوردهفروراخودخشمسریعاًبلکهنپردازد؛
حالتدرافراد،تنبیهمورددراسالمیغیرونفسانیگیریهايتصمیمجايبهوآورد

.نمایداّتخاذرامناسبتصمیمآن،اخرويمسؤولیتبهتوجهباوآرامش
ةادارمسؤولیتبهرااوکههنگامیعباسبنعبداللّهبهموردایندر7علی

:نگارندمیسازند،یممنصوببصره
...اكإیٱولْغَضَبرَةٌفَإنَّهطانِٱمِنَطِیلشَّی.

1.استشیطانیحاالتازیکیکهباشبرحذرعصبانیتوخشماز

:نگارندمیاشترمالکبههمچنین
لِکۀَأممِیحأنْفِکَةوروسكدحَةوطْوسدِكیوغَرْبلِسانِکٱوتَرِسح

فَتَملِکغَضَبکیسکُنَٰحتّیلسطْوةِٱتَأْخیرِولبادِرةِٱبِکَفلِکٰذکُلِّمِنْ
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مدیریت اسالمی ١٢٠

ٰإلیلْمعاِدٱبِذِکْرِهمومکتُْکثَِرٰحتّینَفْسِکمِنْلِکٰذتَحکُملَنْوإلخْتِیارٱ
کبر.

تیزيوزورتشدودستضربوبینیبادعصبانیتهنگامدر
ازرازبانتاینهاۀهمازمراقبتبرايوکنکنترلراخودزبان

فروخشمتکهزمانیتاراقدرتاِعمالوبازداردشناموتندي
ازقبلواندازتأخیربهآوريدستباًمجددراخودکنترلونشیند
ایندرونکنقضاوتخودپیشازهرگزقیامت،بهبسیارتوجه
2.مگیرتصمیمدمور

عملشدتونرمشازبجااستفاده
بهوجههیچبهکارکنان،بابرخورددرخشموعصبانیتازمدیرداشتنبرحذر

وخندانايچهرهبایدمدیرمتخلّفیومتمرّدهربرابردرکهنیستمعنیاین
دوهرنکارکناباعملشدتونرمیبلکهباشد؛داشتهمحبتازسرشاربرخوردي

هرمناسبجايتشخیصدارداهمیتآنچهلیکنست؛اضروريسازمانادارةدر
ونرمیباولطفومالیمتبابایدمدیرداردامکانکهجاییتایعنی. استیک

هیچکهموارديدرامابکوشد؛آنهااصالحدروکندبرخوردپرسنلبامدارا
فرداصالحبرايراهیهیچوکردنهاکاردبوتخلّفاتازجلوگیريبرايايچاره

برخوردویابدمیضرورتبرخوردنوعاینندارد،وجودعملشدتجزمتخلّف،
.گرددمیبیشترتخلّفاتانجامبرايمتخلّفةاستفادسوءموجبآمیزمالطفتونرم

:نویسندمیمسؤولینازیکیبهزمینهایندر7امیرالمؤمنین
ةَلشِّٱخْلِطِٱونِٱمِنَبِضِغْثٍدللِّیفُقْٱوفَقَلرِّفْقُٱکاَنمارأرٱوتَزِمِةعبِالشِّد

.لشِّدةُٱإالَّعنْکتُغْنیٰالحینَ

ترشایستهمداراکهجاهروآمیزهمدرنرمشباراعملشدت
شدتنیستعملشدتجزايچارهکهآنجاوکنمدارااست
1.دهبنشانعمل
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١٢١مدیریت اسالمی

افرادروابطسازيسالم
پیشدرمدیریتبهتراعمالبرايمدیرانبرخیکهفاسديهايشیوهازیکی

. استکردنتحریکدیگريعلیهرایکهروافرادبیناختالفایجادگیرندمی
وکینهایجادباکنندمیسعیلذاکرد؛ریاستوانداختاختالفبایدمعتقدنداینان

ۀجبهآنهاکهشوندآنازمانعخودخیالبهیکدیگر،بهنسبترسنلپبیندشمنی
برايیکهرکهشوندباعثعکسبهبلکهدهند؛تشکیلمدیریتعلیهواحدي

نزددررااوهايضعفنقطهواسراروبردهپناهمدیربهخود،مخالفشکستندرهم
وپردازندمیدیگرانیجویعیببهکهراکسانیخاطرهمینبه. سازدبرمالمدیر
ازودادهقرارتشویقمورددهند،میگزارشمدیربهدیگرافرادعلیهلحظهبهلحظه

.نماینداستقبالآنها
راسازمانشدتبهشود،میتصورآنچهبرخالفشک،بیشیوهاین

وپاشدمیهمدررامجموعهانسجامووحدتوبردمیتالشیبهرو
کارشکنیوبردمیبینازکارهاستپیشرفتاساسیشرطکهراافرادهمکاري

افرادبهمغرضانه،گزارشاتاثردررامدیروسازدمیآنجایگزینرا
.سازدمیمحرومآنهاوجوديمثبتآثارازوبدبینخدمتگزار،وصدیق

وکدورتموجبکهراعواملیۀکلّیاستموظّفمدیراسالمیمدیریتدر
مبارزهبهشدهحسابودقیقریزيبرنامهباونمودهشناساییاستافرادبینینهک

وسازدحاکمافرادبینرابرادريومحبتروحوبپردازدعواملآنبا
افرادبیندراگروببردبینازاستشدهآنانبیندشمنیموجبکهرامسائلی
پرداختندمیدیگرانعیوبیافتنبرايجستجووکنکاشبهکهشدندپیداکسانی

نزددرراآنهابرنداشتنددستخودروشازاگروکندنهیکاراینازراآنان
همچنینندهد؛نشانآنهابهخوشرويوجههیچبهوداردمنفورخویش
ننماید؛تصدیقونکندباورراآنهاۀگفتونپذیردحضوربهراچینانسخن

پیوندوآیدوجودبهکینهودشمنیۀشائبازدوروالمسمحیطینتیجه،درتا
مشتركمسؤولیتاحساسوهمکاريوسازد،منسجمهمباراافراد،محبت



مدیریت اسالمی ١٢٢

ومطبوعمحیطآن،ازناشیآرامشوتامنیباونمایدتقویتآنانبیندررا
شاددلیوآسودهخاطريباوبدارنددوستراآنافرادکهآوردوجودبهمطلوبی

مأموریتهايانجامدرمدیروسازمانتوفیقتردیدبدون. بپردازندکاربهآندر
مدیرمحبوبیتوآن،مخالفشرایطازبیشترمراتببهشرایطیچنیندرمحوله،

.بودخواهدبیشترمراتببهسازمانیچنیندرنیز
:نگارندمیاشترمالکبهزمینههمیندر7امیرحضرت

لْیکُنْودعأبتَکعِیرمِنْکومأشْنَأَهكعِنْدعائِِبأطْلَبِهِمأطْلِقْ... لنّاسِٱلِم

وغاشلساعِیٱفَإنَّساٍعتَصدیقِٰإلیتَعجلَنَّٰالو... حِقْدٍکُلِّعقْدةَلنّاسِٱعنِ

.بِالنّاصِحینَتَشَبهإْن

بایداستمردمجوییعیبپیدرهمهازبیشکهآنافراد،بیندر
ازراکینههگر... . منفوردلتدروباشددورترهمهازتوپیش

کهمکن؛شتابچینانسخنسخنقبولدرو... بگشايافراددلهاي
1.درآیدخیرخواهانۀجامدرگرچهاستفریبندهچینسخن

تنبیهوتشویقنظارت،- 9

نظارت
والهیاعتقاداتودینیباورهايارتقاءۀزمیندرگذاريیهسرمابااسالمیمدیر
آوردفراهمراشرایطیبایستمیکارکنان،انسانیواخالقیفضیلتهايوخصائل

الهیمحضردرراخودکار،لحظاتتمامیدرسویکازکارکنانازیکهرکه
درکهکندشرمنتیجهدروبیابدخداوندمراقبتونظارتتحتوکردهاحساس
چنینباونمایدرفتارناپسندوناشایست،ايگونهبهاوبرابردروپروردگارمحضر
بهوکردهمحروماخرويبزرگپاداشهايوالهیرضايوقربازراخودرفتاري
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١٢٣مدیریت اسالمی

برايچناندیگرسويازوسازد،مبتالاخرويعظیمکیفرهايوپروردگارسخط
بهراخودنفسگوهربیایددریغشکهباشدقائلارزشخویشانسانیکرامت

گذاریهايسرمایهاینازکارکنانۀهمکهآنجاازاما. بیاالیدپلیدیهاوزشتیهالوث
وخودکنترلیحالتچنینلذاگیرند،نمیبهرهیکسانبهمدیرفرهنگیومعنوي

براصلچهگرخاطر،بدین. شودنمیایجادسطحیکدرهمگاندردرونیۀمراقب
العملهايعکسومدیریتسیستمبیرونینظارتهايامااست،درونیکنترلهاي
ازیکیلذا. استضروريامريکارکنان،عملةشیوقبالدرسازمانمتناسب

برويیافتنآگاهیومسؤولیتشۀحیطبهمدیرنظارتمدیریت،اساسیهايپایه
کهکنندمشاهدهکارکنانشرایطیدرراگ. باشدمیکارکنانۀوظیفانجامةنحو

تمامیکهکسآننهونداردوجودافرادکارکیفیتبهنسبتتوجهیوحساسیت
وگیردمیقرارتوجهموردکندمیکارهابهترانجامصرفراخویشاستعدادوتوان

وقّتیدبیوکاريکمباوشودمیحاضرکارسربرتعهدبیومباالتبیکهکسینه
شود،میشناختهگذارد،میسرپشتراکارساعاتانضباطیبی

یکسانبرخورددیگربیانبه. گرددمیتضعیفآناندروظیفهانجامحسنةانگیز
تنبلاشخاصومنضبطودمتعهوسختکوشافرادباسازمانومدیرتفاوتبیو

زیرااست؛سازماندرپویاوزندهمدیریتیفقدانازحاکیمتخلّف،وکارکمو
نشانمتفاوتیالعملهايعکسخودازبدونیکبرابردرايزندهموجودهر

متفاوتهايپدیدهبرابردرموجودیکتفاوتیبیوعملیبیودهدمی
احساس،بیومردهموجودیکبرابردرواستموجودآنمرگازحاکی

بادیگرسوياز. دنندارتوانبذلورفتارحسنبرايدلیلیاشخاص
تاشدهنهادهمدیردستبهسازمانامکاناتواختیاراتاینکهبهتوجه
نماید،عملیشایستگیبهاستسازمانعهدةبرکهراخاصیمأموریتووظیفه

تواندنمیمدیروجههیچبهکارها،انجامةنحوبرنظارتعدمصورتدر
مأموریتجزءجزءویافتهجریانبخوبیسازمانورامکهیابداطمینان
.شودمیانجاممطلوبوکاملطوربهداردقرارکارکنانةعهدبرکهسازمان



مدیریت اسالمی ١٢٤

.استتردیدناپذیرامريسازمان،وافرادکاربرمدیرنظارتضرورتبنابراین
:نویسندمیمالکبهافرادکاربرنظارتانجامضرورتبیاندر7علی

ثُمتَفَقَّدممالَهأع.

1.نمانظارتایشانکارهايبرآنگاه

بهتنهاگسترده،ووسیعسازمانهايدرخصوصًانظارت،اینکهدانستباید
بایدمدیرآن،برعالوهبلکهگردد،نمیمنحصرمدیرشخصکردنهايسرکشی

اشارهآنهازابرخیبهذیالًکهگیردپیشنظارتاِعمالدررادیگريهايشیوه
.شودمی

براي. استبازرسیپذیرد،میصورتآشکارنحوبهکهنظارتانواعازیکی
سازمانکاريهايزمینهدرکهراگروهیسازمان،درمدیرمنظوراین

تعیینپیشازۀبرنامباچهآنانتا. نمایدمیتعیینبازرسعنوانبهد،نظرنصاحب
سازمانمختلفهايحوزهبهغیرمترقّبه،وعالمابدونچهوقبلیاعالموشده

ۀنتیجوکردهبررسیراقسمتآنکارکنانوظیفۀانجامةنحوونوعوکنندمراجعه
ضعفوقوتنقاطوکارهاانجامةنحوازويتادهندقراراواختیاردرراحاصله

این. نمایداّتخاذکارهابهبودجهتدرراالزمتصمیماتمبناآنبرویابدآگاهیآن
مدیرشخصهاينمودنسرکشیهمانۀیافتگسترشتوانمیرانظارتنوع

.دانست
اینکهبدونتااستمدیرطرفازمخفیناظرانتعییننظارت،دردیگرروش

بهرجوع،اربابیکیاایشانخودازیکیعنوانبهبشناسند،راآنهاکارکنان
بازرسیاین. نمایداطّالعکسبکارهاانجامکیفیتونوعازوکردهمراجعهقسمتها
آنبرجهاتیازاماسازد،نمیمنتفیراآشکاربازرسیهايضرورتگرچهمخفی

آشکاربازرسیهايانجامجریاندرمعموًالکهظاهرسازیهاییزیرادارد؛رجحان
مشاهدهردموامورواقعیوطبیعیشکلوبودنخواهدمطرحآندرشود،میانجام
ازیکهردهندمیاحتمالکارکناناینکهبهتوجهبادیگرسوياز. گیردمیقرار

نتیجهدرباشد،مخفیناظریکخودرجوع،اربابازیکهریاهمکارانشان
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١٢٥مدیریت اسالمی

ازگاههیچکنندمیتالشونمایندمیاحساسنظارتمعرضدرراخودمستمرًّا
مردمبابرخورددروننمودهسستیکارهاانجامدروندهندنشانضعفینقطهخود
وصداقتمخفی،نظارتهايدراًخصوصنظارتها،درالبتّه. باشندنداشتهرفتارسوء

امريسازمان،مصالحبهوفاداریشوخیرخواهیهمچنینوناظربودننظربی
هاهمیناًعمدتامور،درمدیراطّالعاتکسبکانالهايچونزیراست،اضروري

باشد،میاطّالعاتاینبرمبتنیکارهاوافرادمورددرمدیرتصمیماتوهستند
مدیروقتیتنهاواستسازسرنوشتمدیربراياطّالعاتایناستحکاموتصح
درفوقویژگیهايکهیابداطمینانمزبوراطّالعاتاستحکاموصحتازتواندمی

.باشدداشتهوجودويناظران
:دارندمیمرقوممالکبهموردایندر7رامیحضرت

ثِٱوعونَٱبیلِمِنْلْعقِٱأهدلصفاِءٱولْوهِملَیفَإنَّعكدرِّٱفِیتَعاهالِلس

ورِهِمةٌُمودحملَیلَّهمالَٱعتِعألماَنِۀٱسِۀلرِّفْقِٱوبِالرَّعِی.

بازرسیاینکهبگمارآنانبراروفادوصادقاشخاصازناظرانیو
وادارمردمبامدارايوامانتمراعاتبهراآنهاکارهایشان،مخفی

1.سازدمی

مسؤولینازیامردمورجوعاربابازگزارشگرفتننظارت،دیگرةشیو
وتماسمزبورکارکنانبانحويبهکهاستدیگريسازمانهايحّتیوبخشها

ازتواندمیمدیرطریقایناز. باشندمیمطّلعآنانضعفقاطنازودارندبرخورد
مسؤولیندیدزوایايازخودسازمانکارکنانعملورفتارةنحوخارجیبازتاب

نقاطازبرخیاینکهبهتوجهباوگرددمطّلعگیردمیگزارشآنهاازکهمختلفی
مکملتواندمیرشاتگزاایننیست؛رؤیتقابلسازمان،داخلدرکارکنانضعف
.آوردمیدستبخودبازرسانطریقازیااًشخصمدیرکهباشداطّالعاتیدیگر

نقاطازیکیبهمأموریتیانجامبرايرالشکريکههنگامی7امیرالمؤمنین
لشکرکهمناطقیفرماندارانبهخطاباينامهطینمودند،اعزاماسالمیکشور
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مدیریت اسالمی ١٢٦

:فرمودندمرقومچنینکردیمعبورمناطقآنازمزبور
نَأناویرِبشِٱأظْهیوالْجفَعإلَیفَارکُمظالِممماوراکُماعمِمکُمغْلِبمِنْی

رِهِمأمتُطیقُوَنٰالوهفْعبِاِهللاٰإّالدفَأنَابیورُهونَِۀأُغَیعإْنهللاِٱبِمهللاُٱشاء.

واردشمابرکهراستمیهرپسشکرم؛لمراقبسرپشتازمن
آنچهوداردمیرواشمابرتحمیلیکهراکارهایشانازآنچهوآید
یاريبهآندفعبرايونداریدراآنکردنبرطرفتوانخودکهرا

خدایاريبهمنکهکنیدگزارشمنبهمحتاجید،منکمکوخدا
1.کردخواهمتعویضرامقصر

کهصورتبدین. استفردخودازگزارشگرفتننظارت،کاردربعدۀمرحل
وقوعاحتمالکهرسیدحديبهمطّلعیندیگروبازرسانوناظرانگزارشاتوقتی

مدیرنمود،مطرحجديصورتبهراکارکنانیامأمورینازیکیکجرويوتخلّف
ارائهويبهاستدادهانجامکهراکارهاییریزگزارشتابخواهدمزبورفردازباید
کاراین. نمایدبیانیکهرانجامعلّتونحوهبیاندرراخودتوضیحاتوکند

گناهیبیفردباشند،کردهاشتباهدهندگانگزارشونظّاراگرکهشدخواهدسبب
. نگرددمتوجهشنیستآنمستحّقکهايتنبیهیاقداماتونشدهواقعبدبینیمورد

رفتارتوجیهوتوضیحفرصتدادنباباشد،متخلّفواقعًافردگرادیگرطرفاز
گرفتهاومورددرتصمیمیچنانچهتاشودمیگرفتهويازايبهانههرگونهخود،

تبرئهراخوددیگران،دیدگاهدردهندگانگزارشونظّارکردنمتّهمبانتواندشد
.نماید

دستشانبهويعلیهگزارشهاییکهخودکارگزارانازیکیبه7امیرحضرت
:نویسندمیچنینبودرسیده

لَغَنیفَقَدبنْکرٌعإْنأمکُنْتلْتَهفَعفَقَدخَطْتأسکبروتیصعکإمامو

تأخْزَیلَغَنی. أمانَتَکبأنَّکترَّدٱجضألرمافَأخَذْتتتَحکیمقَدو

ماأکَلْتتَح؛تکیدیفَعإلَیفَارکحِساب.
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١٢٧مدیریت اسالمی
گفتهکهآنچناناگرکهاسترسیدهمنبهگزارشاتیتوازهمانا
ازوايآوردهخشمبهراخویشخدايکههماناباشی،کردهشده

خواروتباهراخویشامانتوايزدهبازسرخودپیشوايفرمان
ايساختهتهیبروارباززمینکهاستشدهگفتهمنبه. ايساخته

دستتبهآنچهوايگرفتهاينهادهقدمآنبرکهزمینهاازآنچهو
1.بفرستمنبرايراخودحساباینکپس. ايخوردهرسیده

راافرادمورددررسیدهگزارشاتتواندمیمدیرکهدیگريهايراهازیکی
استشدهگزارشفردازیفضعنقطهکهايزمینههماندرکهاستاینکندارزیابی

. گرددآزمودهمزبورگزارشسقمیاتصحعمالًتانمایدمحولمأموریتیويبه
داد،انجامسستیوتعلّلبیوکاستوکمبیرامأموریتاگرکهصورتبدین

بهتردیدمحولهمأموریتانجامدراگروبودهنادرستگزارشکهشودمیروشن
دقیقگزارشکهشودمیروشننرساند،انجامبهشایستگیبهراآنیادادراهخود
.استبوده

بارابطهدرکهکوفه،فرمانداربهکهاينامهدر7علیزمینههمیندر
گزارشاتیجملجنگبهاعزامبراينیروبسیجدراوکارشکنیحتّیواعتقاديبی

:فرمایندمیاند،نوشتهبودرسیده
لَغَنفَقَدیبنْکٌلعقَووهلَکوکلَیفَإذاعقَدِمکلَیولیعسرفَعفَارلُکذِی

ٱودشْدكمِئْزَرٱومِنْخْرُجرِكحجٱوبنْنْدمکعفَإْنمقَّقْتفَانْفُْذحإْنو

تَفَشَّلْتدعفَاب.

زیانبههموستتسودبههمکهاسترسیدهمنبهگزارشیتواز
زنکمربرهمتدامانرسیدتونزدمنةفرستادکههنگامیپس. تو
آوايهمکهراکسهروآيبیرونالنهازوکناستوارپايو

اجراراآندارياعتقادمنفرمانبهاًقلباگرپسفراخوان،توست
2.شودورمنازوروکنارمسؤولیتازورزیدي،سستیاگروکن
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مدیریت اسالمی ١٢٨

یکعناصرکردنفعالدرخودگزارشات،پیگیريونظارتاِعمالرچهگ
کارکنانعملسوءیاوظیفهانجامحسناثباتپیدراگرامااست؛مؤثّرسازمان
بینازگیريگزارشونظارتتأثیراًتدریجشکبینشود،دادهنشانالعملیعکس

رامناسبتصمیمدرنگبیستبایمیمسأله،ثبوتازپسمدیربنابراین. رودمی
.داردمعمولراالزماقدامونمودهاخذ

:دارندمیمرقومچنیناشترمالکبهزمینهایندر7امیرحضرت
کُونَنَّٰالوسِنُٱیحلْمٱوسیءلْمكنْزِلَۀٍعِنْدواءٍ؛بِمٰذفیفَإنَّسالِاًتَزْهیدلِک

کُالّألْزِموإلساءِةٱعلَیإلساءِةٱهلِالِاًتَدریبوإلحسانِٱفِیإلحسانِٱهِل

ممامِنْهألْزَمهنَفْس.

زیرانباشند؛همانندافراديمنزلۀبهتونزددربدکردارورفتارنیک
وهایشاننیکیدرنیکاندلسرديموجبآنهابایکسانبرخورد
آنانازیکهربا.گرددمیبدیهایشاندربدهاتشویقوتقویت

2.کنرفتاراستساختهمتّصفبدانراخویشتنآنچهبامتناسب

کهنماییمعنوانمجدداًاستالزمنظارت،زمینۀدرفوقنکاتبهتوجهعیندر
ازناشیدرونیمراقبۀحالتهمانایجادداردتأکیدآنبراسالمیمدیریتآنچه
کنداحساسخداوندمحضردرهموارهراخودفردکهشرایطیدرزیرااست؛ایمان

حاضريهموارهشاهدانوجودبهنیزوبداندخویشاعمالبرناظرراخداو
برالهیمحضردرکهخود،جوارحواعضاءحتّیوزمانزمین،اهللا،مالئکۀهمچون

بهنیلراخویشپاداشوباشدمعتقدداد،خواهندشهادتويعملکردنحوة
ووجدان،پیشگاهدرسرافرازيخویش،انسانیگوهرشرافتحفظلهی،ارضایت
عملیاسستیهرازشکبیبداند،جاودانبهشتبهرسیدنودوزخازرهایی
.دادخواهدانجامراخویشمقدسوظایفنحوبهترینبهونمودهاجتنابخالفی



١٢٩مدیریت اسالمی

تقدیروتشویق
وتالشةانگیزوبردهباالکارکناندرراخدمتیۀروحیکهکارهاییازیکی
دودرامراین. استکارکنانتقدیروتشویقنمایدمیتقویتآناندرراکوشش
توجهباراکارکنانیۀکلّبایستمیمدیراول،مرحلۀدر. استانجامقابلمرحله

آنانتخابخاطربهدارد،عهدهبرجامعهدرسازمانکهنقشیاهمیتبهدادن
سببکاراین. نمایدتجلیلآنانازودادهقرارتقدیرموردآندراشتغالوسازمان
احساسباشندمیخدمتبهمشغولسازمانیچناندراینکهازافرادشدخواهد
سازد،دلبستهومندعالقهکارشانبهراآناناحساس،همینونمایندغروروافتخار

.نورزنددریغتالشیهیچازسازمانشانپیشبردبرايکهنحويبه
:فرمایندمیاشترمالکبهرابطههمیندر7امیرحضرت

نِفیواصِْلوسلثَّناءِٱحهِملَیع.

1.کنستایشوتمجیدآناناز

تالشنهایتوظیفه،انجامراهدرکهاستکسانیمختصتشویق،دومۀمرحل
.اندرساندهانجامبهوجهبهترینبهراخویشمأموریتواندبردهکاربهراخود

وفعالافرادبیشتردلگرمیموجبسازمان،یکدرعناصريچنینتشویق
بدون. باشدمیآنهابهپیوستنبهدیگرانتشویقوتحریضسببنیزوخدمتگزار

. داردتنبیهوتوبیخازبیشترمراتببهتأثیري،شدهحسابوبجاتشویقهايتردید
تنبیهوتوبیخجهتکارکنانضعفنقاطیافتندرصددصرفاًکهمدیرانیبرخالف

ازودهندنمینشانشناسوظیفهوکوشاافرادبهنسبتتوجهیوباشندمیآنها
ةعمداسالمیمدیرکنند؛نمیاستفادهسازمانبیشترتحرّكبرايتشویقاهرم

اکثریتزیرادارد؛اختصاصشایستهدافراازتمجیدوتقدیروشناساییبهتوجهش
.تنبیهباتاشوندمیبرانگیختهبیشترتشویقباانسانها

:نگارندمیخصوصایندراشترمالکبهخودۀنامدر7امیرالمؤمنین
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مدیریت اسالمی ١٣٠

دیدِولیماتَعوٰأبالٱذَوءِٰلْبمنِلذِّکْرِٱکَثْرَةَفَإنَّمِنْهسلِحزُّأفْعالِهِملٱتَهشُّجاع

ورِّضإْنلنّاکِلَٱتُحٰتَعالیهللاُٱشاء.
زیراکن؛بیاناست،دادهانجامافرادازیکیکهرادشواريکارو

رادلیرانخدایاريبهکردن،بیانبسیارراآنهانیککارهايهرآینه
1.انگیزدمیبرراگیرانکنارهوآوردمیدرحرکتبه

تشخیصدردقّتیکی. باشدداشتهتوجهنکتهدوبهدبایمدیرتشویق،امردر
دوموکار،آنخاطربهدیگريتشویقعدمواستدادهانجامراکارکهفردي

تأثیرتحتهموکاراهمیتباتشویقتناسبدرهمتشویق،درعدالتمراعات
درویقتشمثبتتأثیراتتردیدبی. تشویقنداشتنقرارفردشغلکوچکیوبزرگی

نمودهکوششکاريانجامبرايکهفردياگرزیرااست؛نکاتهمینمراعاتگرو
همانخاطربهکهکندمشاهدهاستساختههموارخودبرراآنانجامسختیهايو

دلسرداست،نکردهآنمورددرتالشايذرهکهکنندمیتشویقراکسیکار،
همیندر. دهدمیدستازاشگذشتهۀرویادامۀبرايراخودانگیزةوشودمی

گیردنمیقرارتشویقموردکاراصلیعاملکهموارديبودننادرستبهبایدرابطه
انجامراالزمهمکاريالاقلیاکردهمیسداوبرراراهبساچهکهوي،سرپرستو

.کرداشارهشود،میتشویقدادهنمی
فرداگرزیرا. استاهمیتهمانبهمسألهنیزتشویقدرعدالتۀزمیندر

بهويازکهتشویقینوعواستنشدهدادهويکاربهالزمبهايکهکندمشاهده
بسیارشده،آنجاتراهمیتکمکارهايبارابطهدرآنچهبامقایسهدرآمدهعمل
انجاماوآنچهازکوچکترکاريازمدیرکهببینداگریااست،بودهترپائینوکمتر
باالتريةردیاسِمتسازماندرآنةدهندانجاماینکهدلیلبهصرفاًاست،داده

وي،پائینۀرتبیاشغلخاطربهرااومهمکارامااست،نمودهتجلیلبسیارداشته
دستازوظیفه،فوقتالشهايبرايراخویشامیداست؛کردهتلقیاهمیتکم
.دهدمی
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١٣١مدیریت اسالمی
:فرمایندمیمالکبهنکاتاینخصوصدر7علیحضرت

ٱثُمرِفرِيءٍٱلِکُلِّعممنْهلیمامٰأبتُضیفَنَّٰالوالءرِهِٰإلیمِرِيءٍٱبغَیٰالو
ئِهِٰبالمِنْتُعظِمأْنٰإلیمرِيءٍٱشَرَفیدعونَّکٰالوبالئِِهغایَۀدونَبِهِتُقَصرَنَّ

.اًعظیمکاَنمائِهِٰبالمِنْتَستَصغِرَأْنٰإلیمرِيءٍٱضَعۀُٰالواًیرصغکاَنما

یکیةارزندکارودارمنظوراوخودبرايرایکهرخدمتسپس
آنچهازکمترراکسیخطیرکارومگذاردیگريحساببهرا

کارکهنشودباعثکسیمقاموبزرگیونیاورحساببههست
کسهیچبودنپائینوکوچکیوشماريبزرگاراوکوچک

1.آوريحساببهکوچکرااوبزرگخدمتکهنشودسبب

تنبیه
ازمداراوپوشیپردهواغماضوعفووسو،یکازتشویقیهايشیوهبرتأکید

اسالمیمدیریتدرتنبیهاساساًکهشودتلقّیمعنیاینبهنبایددیگر،سوي
اسالمیمدیریتتوصیۀگفتیم،قبالًکهگونههمانبلکهاست؛شدهشناختهغیرمجاز

شرایطیدرلکناست؛کارکنانبهبخشیدنحرکتدرتشویقبهداشتنتکیهبیشتر
تعهداحساسخودۀوظیفانجامبهنسبتفردياصالحی،تدابیرهمۀرغمعلیکه

کندفراهمراسازمانوریتمأمدراخاللموجباترفتار،سوءوکاريکمباوننماید
مدیرنبایدنماید،واردلطمهسازمانبهآگاهانهوکنددرازخیانتبهدستیاو

رسید،ثبوتبهفردطرفازامريچنینوقوعوقتیبلکهبگذرد؛مسألهازتفاوتبی
سویکازتانمایدتنبیهشدتبهرامتخلّفوبایستدآنبرابردرقاطعانهبایدمدیر

تنبیه،آشکاراجرايبادیگرسويازوشوددیگرانعبرتومتخلّفاصالحموجب
ودیگرسازماندراستآلودهخیانتبهدستکهفرديکهراامکاناین

کند،تکرارراخودناشایستعملاینوشدهمسؤولیتیدارعهدهدیگريسِمت
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مدیریت اسالمی ١٣٢

.نمایدسلباواز
:فرمایندمیالکمبهرابطههمیندر7امیرحضرت

فَّظْوواِنٱمِنَتَحفَإْنألعدأحمطَمِنْهسبهدٱخِیانَۀٍٰإلییتعتَمهِبِهاجلَیع

كعِنْدأخْبارونِکیٱعتٰبِذکْتَفَیاًشاهِدلِکطْتسهِفَبلَیۀَٱعقُوبنِهِفیلْعدبو

بِماأخَذْتَهلِهِمِنْأصابمعثُمتَهبقامِنَصذَلَّۀِٱبِملْموتَهمسبِالْخِیانَِۀووتَهقَلَّد

ۀِٱعارملتُّه.

آنانازیکیاگرپسباش؛خودهمکارانمراقببسیاردقّتبه
بهکرد،تأییدراآنبازرسانۀهمگزارشوآلودخیانتبهدست
بایدپسکرد،ایتکفخیانتآناثباتبرايتونظردرکهنحوي
کارشازآنچهخاطربهرااوودهیقرارتنبیهموردرااوجسم
داغوکشانیخواريبهرااووکنیمؤاخذهاسترسیدهبدان

1.آویزيگردنشبربدنامیۀحلقوزنیاوپیشانیبرخیانت

جامعهومدیر- 10

جامعهومدیر
مدیروداردعهدهبرراخدمتیۀارائتمسؤولیجامعهدرسازمانهرکهآنجااز

آنهاازگیريبهرهباتاگرفتهتحویلجامعهازامانترسمبهراامکاناتسازمان
افرادتمامبرابردرسویکازمدیردهد؛قرارجامعهاختیاردررامزبورخدمت
زاودهدانجامجامعهکّلقبالدرراوظائفشبایستمیواستمسؤولجامعه
ودارندسازمانباارتباطدرکارهاییخاصطوربهکهمردمازگروهیدیگرسوي

کهدارندسازمانمدیرگردنبرحقوقینیزشوندمیگفتهرجوعارباباًاصطالح
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١٣٣مدیریت اسالمی
بارفتاروبرخوردنوعبنابراین. باشدمیحقوقآنۀشایستادايبهموظّفمدیر

بهبایداسالمیمدیرکهاستايمسألهاًخصوصرجوعاربابباواًعمومجامعه
ایندر. نمایدعملشایستگیبهوبشناسدآنبارابطهدرراخودوظایفدقّت،
.پرداختخواهیممسألهاینبررسیبهفصل

مردمباخوببرخورد
اوباکاريوگیرندمیتماسويباعّلتهربهکهمردمیبامدیربرخوردنوع

وتندخوییباوتفرعنوتکبرباکهمدیرانی. استاهمیتحائزبسیاردارند
آنهاوبدهکارندآنانبههمهگوییکهکنندمیبرخوردمردمباايگونهبهخشونت،

دیدگاهدرزیراندارند؛اسالمیمدیریتازصحیحیدركشکبیطلبکار،مردماز
درامورانجامبرکهدرتیقومردم،امانتدارواستجامعهخدمتگزارمدیراسالم،
مردمبابرخورددراسالمیمدیربنابراین. استمردمبهمتعلّقداردقراروياختیار

وگفتگودروبداندخودنعمتولیرامردموکندپیشهتواضعوفروتنیباید
عملنحويبهوگیردپیشراروییگشادهوخویینرمآنها،بابرخاستونشست

.بگیرنددلدرراشمحبتاو،ازترسجايبهکهنماید
:فرمایندمیاشترمالکبهخطاب7امیرالمؤمنین

تَکُونَنَّٰالوهِملَیععباًضارِیاًستَغْتَنِممأکْلَه.
غنیمتراشکارخوردنکهايدرندهحیوانهمچونمردمبا

1.نباششمردمی

:دادندمیدستورکارگزارانودارانفرمانبهرمکّرطوربهحضرتآننیزو
فَاخْفِضملَهکناحجألِنْوملَهکجانِبطْٱوسبملَهکهجو.

گشادهايچهرهباوکنرفتارخویینرمبهوباشفروتنآنانبا
2.نمابرخورد

:نگارندمیبصرهفرمانداربههمچنین
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مدیریت اسالمی ١٣٤

.حکْمِکوکمجلِسِوبِوجهِکلنّاسٱسِع

رفتارگشادگیبامردمبادستوراتت،وجلساتوبرخوردهادر
2.کن

:نویسندمیويبهدیگرينامۀدرو
لُلْٱوةَحقْدفِٱعنْلْخَوعقُلُوبِهِم.

3.کنبازمردمدلهايازراترسگره

مردمبهخدمتحسن
برايفرصتیهرازنتیجهدرواستمردمخدمتگزارمدیرگفتیم،کهگونههمان

خودۀوظیفنیزرااحسانوخدمتاینانجاموکنداستفادهبایدآنانبهکردننیکی
ارزشچهنکشد؛آنهارخبهراآنونگذاردمنّتمردمبرآن،برابردروبداند

.شودانجاممنّتبیکهاستاینبهخدمت
ومراجعاتبارابطهدرمردمکهنمایدحاکمروشهاییوراتمقّرمدیراگر

وسواینبهوگیرندقرارتحقیروتوهینموردوبیفتندسختیبهکارهایشانانجام
چنانشود،انجامهمکارشانپایان،دراگرتردیدبیشوند،کشاندهسوآن

توانستنخواهدآنها،بارابطهدرشدهانجامخدمتکهبودخواهندخاطرآزرده
سهولتبهخدمتهمیناگرکهحالیدر. شودمدیروسازمانبهآناننیبدبیمانع

سازمانومدیربهبینخوشوشیفتهرامراجعانگردید؛میارائهمطلوبنحوبهو
.نمودمی

:فرمایندمیبصرهدرخودنمایندةبهخصوصایندر7علی
.إلَیهِمبِاإلحساِنأهلَهافَحادِثْ

1.کننیکوییآنجامردمباپس

:کهدهندمیهشداراشترمالکبهو
واكإینَّٱولیلْمٰعتِکعِیرسانِکنَّٱفَإنَّ... بِإحطُِللْمبسانَٱیإلح.
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١٣٥مدیریت اسالمی
پس... آنهابهاتنیکیقبالدرمردمبهنهادنمنّتازباشبرحذر
2.سازدمیتباهرانیکینهادنمنّتهرآینه

:کهدهندمیجهتوويبهنیزو
ٱولَمعأنَّهسلَیعیشَیءنِٰإلیٰبِأدستِهِراٍعظَنِّحسانِهِمِنْبِرَعِیإحهِمإلَیو

. قِبلَهملَهلَیسماعلیإیاهمستِکْراهِهِٱتَرْكِوعلَیهِملْمؤُوناِتٱتَخْفیفِهِ

حسنَفَإنَّبِرَعِیتِکلظَّنِّٱحسنُبِهِلَکجتَمِعیأمٌرلِکٰذفیمِنْکفَلْیکُنْ

حسنَلَمْنبِهِظَنُّکحسنَمنْأحقَّإنَّوطَویًالاًنَصبعنْکیقْطَعلظَّنِّٱ

الؤُكبهعِنْدقَّإنَّونْأحمساءنْبِهِظَنُّکلَمساءالؤُكبهعِنْد.

بارکردنسبکومردمبهکردننیکیاندازةبهچیزهیچکهبدانو
خاطرسابقه،بیتحمیلیکارهايبهآنهاوانداشتنومشکالتشان

بایدگفتمآنچهدرپس. سازدنمیآسودهمردمجانبازرامدیر
خاطراطمینانتوبهمردمتجانبازکار،اینکهکنیتالش

هرآینهوداردمیبرتودلازراسنگینرنجیخوداینوبخشدمی
خوبیاوحّقدرکهباشیداشتهخیرانتظارتوانیمیکسیاز

استکسیباشینگراناوازبایدکهفرديسزاوارترینوايکرده
3.ايکردهبدياوبهکه

:کهسازندمیآگاهرااوهمچنینو
وُرٰالإنَّهتَْظهمتَهدوۀِٰإّالمالمبِسدصورِهِمٰالوتَصِحمتُهٰإّالنَصیحبِحیطَتِهِم

.مدتِهِمنقِطاعِٱستِبطاءِٱتَرْكِودولِهِمستِثْقالِٱقِلَّۀِوألُمورِٱةِٰوالٰعلی

درکهشودمیظاهروقتیتنهامدیربهنسبتمردممحبتهماناو
وقتیاوبهنسبتشانخیرخواهیو. باشندنداشتهرنجشیاوازدل

حاکمیتوکنندآمدورفتپیرامونشبراحتیکهشودمیجلب
اودورانکهنباشندانتظاراینبهونباشدبارسنگینیآنهابروي



مدیریت اسالمی ١٣٦

1.گرددسپريزودتر

مردمبهورزیدنعشق
یکعنوانبهنبایدگفتیمآنهابهخدمتحسنومردمبامطبوعبرخوردازآنچه

وگشادهايچهرهباداردمیوارافردآنچهبلکهگردد؛تلقیمدیریتیکخشدستور
آنهامشکالترفعبهراخودهمتماموشودمواجهمردمبافروتنانهبرخوردي

درکهانسانیاًاساس. استمردمبهمدیرعشقومحبتازآکندهقلببگمارد،
مسؤولیتپذیرشمعرضدرراخودنبایدیابد،نمیرااحساسیچنینخودوجود

مردمبهخدمتبرايخودگذشتگیازوایثارمدیریتزیرادهد؛قرارمدیریت
.بسپارددلوبورزدمهرمردمبهاًقلبفرداینکهمگرنیستممکناینوخواهدمی

فردبرمدیریتمسؤولیتهايانجامفرسايطاقتزحماتبخواهیماگربنابراین
رامردماًقلبکهبرویمکسیسراغبهبایدندهد،کارادامۀکراهتباونباشد،تلخ

رااوایشانخاطريپریشانوبردمیلذّتآنهابهکردنخدمتازودارددوست
اوتالشهايرهگذرازکند،میمشاهدهکههنگامیفرديچنین. سازدمیغمگین

شیرینکامشدرکاریهايدشواریافت،رهاییمشکلیاسارتازايدرماندهانسان
مدیرگفتتوانمینتیجهدر. بنددمیبررختوجودشازخستگیوشودمی

خدمتازراجامعهوکندمیکارعاشقانهکهتاجرمنشانه،وحسابگرانهنهاسالمی
.سازدمیمندبهرهخویش

:دارندمیمرقوماشترمالکبهخطابخویشفرماندر7امیرحضرت
أشْعِرْوکَۀٱقَلْبمۀِلرَّحلِلرَّعِیَۀٱوبحلْمملَهللُّطْفِٱوبِهِم.

ایشانبهلطفوآنانبهمهرومردممحبتازسرشارراخویشدل
2.کن
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١٣٧مدیریت اسالمی
مردمبارابطهدرمساواترعایت

آنهادرواندجامعهگوناگوناقشارازسازمانیکبهمراجعینکهآنجااز
دارد؛وجود... وتهیدستوثروتمندناشناس،وسرشناسضعیف،وقوياشخاص

توجهمدیراگرزیرااست؛برخوردارايویژهتاسیحسازآنانبامدیربرخوردنوع
مدیونقدرهمانمستضعفورسمواسمبیناتوانافرادبرابردراوکهباشدداشته
نخواهدتفاوتمختلفاقشاربابرخوردشنوعگاههیچدیگران،برابردرکهاست
دستتحقیروتوهینبهضعفامقابلدروتکریم،واحترامبهاقویا،برابردروکرد

ناقصوکُنديبهرادیگريکاروکمال،وسرعتبهرایکیکاروزدنخواهد
تبعیضهاییعدمتنهانهباشدمیمطرحاسالمیمدیریتدرآنچه. دادنخواهدانجام

تفاوتینبایدهماستقبالوخطابهاوهانگاهدرمدیر،حّتیبلکهاست؛دستایناز
خودحّقازبیشواستفادهسوءطمعاغنیانتیجهدرتابگذاردافرادواقشاربین
دستیابیدرراامیدشانهمتهیدستوضعیفافرادونپرورانندسردررابردنبهره

بینخود،نفسهوايازمتابعتبهونکندچنینمدیراگر. ندهنددستازحّقبه
استآلودهدستستمیبهگذارد،تفاوتسازمانازگیرندگانخدمتومراجعان

کهسالمتیبامقایسهقابلاًقطعآوردبدستعملکردنحوةاینرهگذرازچههرکه
.بودنخواهدگشتمیحاکمسازماندرعدالتمراعاتصورتدر

:کهدادندمیدستوررمکرّخودفرماندارانبهخصوصایندر7علیحضرت
آسِومنَهیظَۀِٱفِیبللَّحلنَّظَْرةِٱوِةٱوإلشارۀِٱوتّیلتَّحِیٰالٰحعطْمٱیظَماءلْع

.عدلِکمِنْلضُّعفاءٱییأسٰالوحیِفکفی

دروچشم،ۀگوشبهچهومستقیمچهمردم،بهکردننگاهدر
بهبزرگانتاکنعملیکسانآنانبهگفتندرودوکردناشارت

ناامیدتوعدالتازضعیفانونیفتندتوازاستفادهسوءطمع
1.نگردند

:نگارندمینظامیفرماندهانازیکیبهاينامهدرو
لنّاسِٱأمُرفَلْیکُنْ. لْعدلِٱمِنَاًکَثیرلِکٰذمنَعههواهخْتَلَفٱإذَالْوالِیٱفَإنَّ
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مدیریت اسالمی ١٣٨

كقِّٱفِیعِنْدلْحواءسفَإنَّهسرِٱفِیلَیولْجضلِٱمِنَعِودلْعتَنِبتُنْکِرُماَفاج
ثالَهأم.

هوايگردد،خویشنفسهوايدستخوشچونفرماندههرآینه
درردممکاربایدپس. داردمیبازعدالتازشدتبهرااونفس
ستمکهشرایطیدرهماناکهباشدیکسانتونزددراستحّقآنچه
ازتوپس. بودنخواهدعدالتجایگزینچیزهیچشودمیداشتهروا
2.کنپرهیزبینیمیناپسندکهرفتارهاگونهاین

هاتودهبهگرایش
عنیماینبهکردیمبیانمردمبارابطهدرمساواترعایتعنوانتحتآنچه

.باشدنداشتهمردمازگروهیبهگرایشیگونههیچقلباًمدیرکهنیست
هرکهکردتقسیممردمعامۀوخواصگروهدوبهتوانمیراجامعههراساساً

ورسمواسمدارايکهخواص،گروه. دارندخودبهخاصویژگیهاییآنهاازیک
مردمهايتودهدردهايازوبرندمیسربهنعمتونازدروبودهمقاموشهرت

طلبکارراخودهموارهوباشندمیخواهزیادهوپرتوّقعافراديمعموالخبرند،بی
چهگیرندمیبهرهجامعهازآنچهقبالدرکهنیستندفکراینبهگاههیچودانسته

وعدلبرقراريازافراديچنیناستطبیعی. دارندمیعرضهاجتماعبهراخدمتی
حقوقبهیافتنخواهندامکاندیگرآن،برقراريصورتدرچونبیزارند،انصاف

کمبودهاتحملگاههیچجامعهازقشراین. یابنددستقائلندخودبرايکهايویژه
سخنهیچونماید،میبلنداعتراضفریادکمبود،یامواجههمحضبهوکند،نمیرا

واشرافیهايخواستهوخودبهتنهاوپذیردینمرابطهآندرهمراايمنطقی
ودشواریهاهنگامبهافراديچنینکهاستروشن. اندیشدمیناپذیرشپایان

کنند،نمیکمکیآنحّلبرايتنهانهآید،میپیشجامعهراهسردرکهمشکالتی
یماتنامالآنازايگوشهچراکهشودمیبلندآسمانبههمفریادشانودادبلکه



١٣٩مدیریت اسالمی
.استگردیدهنیزآنهامتوجه
وتوقّعکمافراديآنها،برعکسکهدارندقرارمردمهايتودهخواص،برابردر
جامعهازرابهرهکمترینکهحالیدروخدمتگزارندوایثارگروپیشهقناعت

براسالمینظامهايپایه. کشندمیدوشبهراجامعهمشکالتهمۀباربرند،می
مقابلهنیرويواستبستهآنهاوجودبهاسالمیۀجامعبقايواستواراینانشدو
.هستندهمینهااسالمیۀجامعدشمنانبا

هايتودههمینسمتبهقلباًاسالمیمدیرکهاستروشناساس،اینبر
خویشدوشبرآنهابارابطهدريترسنگینۀوظیفوداردگرایشایثارگرومحروم

اکثریتاینمصالحهموارهتصمیمهااّتخاذوریزیهابرنامهدرلذاوکندمیاحساس
.کندمیتوجهآناننظراتبهوگیردمینظردرراارزشمند

:فرمایندمیاشترمالکبهزمینهایندر7امیرالمؤمنین
رِضَامعغْتَفَرُیلْخاصۀِٱسخْطَإنَّولخاصۀِٱبِرِضَایجحِفلْعامۀِٱسخْطَفَإنَّ

أقَلَّولرَّخاءِٱفِیمؤُونَۀًلْوالیٱعلَیأثْقَلَلرّْعِیۀِٱمِنَأحدلَیسولْعامۀِٱ

عِنْداًشُکْرأقَلَّوبِاإللْحاِفأسألَولِالنْصاِفأکْرَهوءِٰلْبالٱفِیلَهمعونَۀً

أهلِمِنْلدهرِٱملِماِتعِنْداًصبرأضْعفولْمنْعِٱعِنْداًعذْرأبطََأوإلعطاءِٱ

مِنَلْعامۀُٱعداءِلِأللْعدةُٱولْمسلِمیَنٱجِماعولدینِٱعِمادإنَّماولْخاصۀِٱ

.معهممیلُکولَهمصغُوكفَلْیکُنْألُمۀِٱ

وسازدمیاثربیراخواصنديخرسمردمةتودناخشنوديهرآینه
ونمایدمیپوشیچشمقابلراخواصناخرسنديهاتودهخشنودي

دروترسنگینبارشانهاآسانیدرفرمانروابرمردمازیکهیچ
ازمنزجرترکسهیچونیستخواصازکمتریاریشانشدائد
وعطابرابردرترناسپاسودرخواستدرمصرّتروانصاف

زماندرترشکیبوطاقتکمودریغهنگامبهناپذیرترزشپو
.نداردوجوداینانازسختی،

اــبمقابلهیرويــنونــمسلمیۀجامعاصلودینونــستهماناو



مدیریت اسالمی ١٤٠

بهتوگرایشوآنانسخنانبهتوگوشبایدپسباشد؛میجامعهةتودان،ــدشمن
1.باشدآنهاسوي

حاجتصاحبانبادیدار
اربابنتیجهدروداردقرارمدیردستدرمردممشکالتحّلکلیدکهآنجااز

ويازآنرفعبرايودهندتوضیحمدیربرايرامشکلشانکهدارندنیازحاجت
درکهدستورالعملهاییوراتمقرّهازمینهبرخیدراینکهخصوصًاجویند،استمداد

صرفاًونیستمردممشکالتراهگشايداردقرارترپائینهايردهمسؤولیناختیار
نماید،مشکلرفعهازمینهآندرتواندمیخویشةویژاختیاراتباکهاستمدیر
ونمودهمالقاتويباسهولتبهبتوانندافرادکهکندکاريبایستمیمدیر

بهدستیابیامکانکهايپیچیدهتشریفاتبنابراین. بگذارندمیاندررامشکلشان
بهکسهیچدستکهدهدمیقرارعاجیبرجدررامدیروسازدمیمنتفیرامدیر

.استنادرستاسالمدیدگاهازرسد،نمیاو
:نویسندمیهمکّدرخویشفرمانداربهموردایندر7علی

نَّٰالوبجٍۀذاتَحنْحاجعإْنفَإنَّهابِهالِقائِکتنْذیدعوابِکفیأبلِأو

.قَضائِهاٰعلیبعدفیماتُحمدلَموِردِها

پنهانراخویشتنتوستبامالقاتخواستارکهحاجتیارباباز
درگاهتازکندمیمراجعهکهبارنخستیندراگرهرآینهکهمکن
ستودهسازيبرآوردهرانیازشهمآنازبعدچنانچهشود،رانده

2.بودنخواهی

نتواندافرادۀمراجعموقعدرکهشودسبباستممکنمدیراشتغاالتچون
خویشمالقاتهايبرايرامشخصیزمانمدیراستبهتربپذیرد،حضوربهراآنها

اعالمیابندحضورآندربسادگیبتوانندافرادعمومکهمحلّیدروکندتعیین
سازد،مرعوبراسادهافراداستممکنکهآنچهازدوروکندعمومیمالقات
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١٤١مدیریت اسالمی

وتاسیحسبدونوکندگوشآنهادلدردبهوبنشیندمردمکناردرمتواضعانه
بهدلخیر،یاکنندمیخویشتعبیراتدررامدیرمنزلترعایتآیااینکهبهتوجه
یاوگذاريتمّنهیچبییافتگشودنیرامشکلشانچنانچهودهدآنانسخن
مشکلآنکهدیداگروکندحّلرامشکلگواراییبهسازد،میتلخرافردکامآنچه
رامسألهعذرخواه،لحنیوخوشزبانیباوهمدردياظهاربانیست،رفعقابل
.دهدتوضیحمقابلطرفبراي

بهموقعیتشانومقامازنظرصرفافرادۀهمکهشدخواهدسببشیوهاین
درتواننمیکهراهاییسخنوشندباداشتهرامدیربادیدارامکانیکسان

وکردبیانقلمباتواننمیکهراشرایطیومشکالتونوشتمکتوبگزارشات
.بگذارندمیاندرويبااًشخصنمود،منتقل

:فرمایندمیاشترمالکبهخصوصایندر7امیرحضرت
لْٱوعلْحاجاِتٱلِذَوِيجممِنْکتُفَرِّغُاًقِسمفیهِلَهکشَْخصولِستَجملَه

مِنْأعوانَکوجنْدكعنْهمتَقْعِدوخَلَقَکلَّذيٱهللاِِِفیِهفَتَواضَععامًامجلِساً

راسِکأحوتّیشُرَطِکٰحکَکلِّمیتِکَلِّمِهِمرَمتِعٍغَیتَعفَإنّی-متمِعوُلسسر

مِنَحقَّهفیهالِلضَّعیفِیؤْخَُذٰالأُمۀٌتُقَدسلَنْ: موطٍِنرِغَیفییقُول6ُهللاِٱ

ألنْفٱولضِّیقَٱعنْهمنَحولْعِیٱومِنْهملْخُرْقَٱحتَمِلِٱثُم-متَعتِعٍغَیرَلْقَوِيٱ

ماأعطِوطاعتِِهثَوابکلَیوجِبورحمتِِهأکْنافلِکٰبِذعلَیکهللاُٱیبسطِ

تطَینیئاًأعهٱونَعماٍلفیمإجذارٍوإع.

آندرکهدهاختصاصحاجتصاحبانبهراخودوقتازقسمتی
عمومیمحلّیدرایشانباونماییفارغکارهاسایرازراخودوقت

ونماییفروتنیخدارضايبرايدیدارآندرپسکنی،مالقات
تاگذاريکناربههستندتوپاسدارومحافظکهرایارانتونظامیان

رسولازهماناکهکنندصحبتتوبالرزوترسبدونمراجعان
کهشنیدمباد،خاندانشوويبرخداسالموصلواتکهخدا،
ازترسونگرانیبیناتوانحّقآندرکهامتّی: فرمودمیبارها



مدیریت اسالمی ١٤٢

کردنبرخوردبد. یافتنخواهدسیتقدهرگزنشودگرفتهتوانمند
وندهاهمیتراسخندرآنهادرماندگیوندانیآدابو

رحمتآن،قبالدرخداکهمورزآنهاحّقدرتکبروگیريسخت
توبرراطاعتشپاداشوبگستراندتوبرراخویشۀجانبهمه

اگروخشببگواراییبهدهیمیکسهربهآنچهو. گرداندحتمی
باوخوشرويوزبانباسازينمیعملیراويۀخواست
1.کنرفتارخواهیپوزش

جامعهبامستمرّومستقیمارتباط
معموًالگرچه. استجامعهباارتباطقطعمدیریت،امردرخطاهاازیکی
بهنشده،حاضرآنهاجمعدروکنندمیقطعمردمباراارتباطشانکهمدیرانی

عملمانند،میاطّالعبینظراتشانوهاخواستهازودهندنمیفراگوشخنانشانس
بایدلکننمایند؛میتوجیهدارندعهدهبرکهکاريزیادحجمطرحباراخود

دهدانجامبایدمدیرکهاستکارهاییمهمترینازیکیارتباطاینحفظکهدانست
وقتچنانچهتادهداختصاصخوداغتفراوقاتبرايراآننبایدنتیجهدرو

. ماندبازآنازنیامدپیشفراغتی
امکانشکبیکهداردبسیاريزیانهايجامعهبامدیرارتباطقطع

مردماینکهازگذشتهزیراگرفت؛خواهدمدیرازراموفّقمسؤولیتانجام
دلیلاینبهونیستقائلیاهمیتوارزشآنهابرايمدیرکهکنندمیاحساس

واقعیاتیازرامدیررابطۀقطعایننمایند،میپیداآزردگیورنجشاواز
اطّالعبیجامعهدرسازمانعملبازتابازنیزوگذردمیجامعهدرکه

ونداردغیبعلمواستمعمولیانسانیکمدیرزیراگذارد؛خواهد
باشد؛روشنباطلشانوحّقخودبهخودکهنیستندايگونهبههممسائل

خدماتهاينارساییوجامعهنیازهايبهمدیربردنپیراهتنهالذا
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١٤٣مدیریت اسالمی
ازواقعیاترویارويشنیدنومردمبامستقیمارتباطبرقراريسازمان،

نقلمدیربرايراجامعهاخبارکهباشندافرادياستممکنچندهر. آنهاستزبان
ازمدیرآنچهقطعًاامادهند؛قرارگذردمیجامعهدرآنچهجریاندررااوونمایند
ازفراتربسیارنمایداحساسوکندلمستواندمیجامعهبامستقیمارتباططریق
مدیرصورتهردرلذانماید؛میترسیماوذهندرشده،نقلاخبارکهاستچیزي

شدخواهدسببهمچنینمردمباارتباطقطع. بودنخواهدمردمباارتباطازنیازبی
ونگیرندقرارسازمانومدیرکارهايجریاندردقیقوصحیحطوربههممردمکه
وحدسبرايمیداناطّالع،عدمفضايایندرونشودتوجیهبرایشانکارهاآن

مردمنظردرواژگونهواقعیاتوگرددبازشایعاتوپایهبیسخنانیاگمان
. نباشدتشخیصوتمیزقابلکهآمیزددرهمبهچنانباطلوقّحوشودگرجلوه

خواهندمندعالقهويبهمردمهمکند،حفظجامعهباراخودارتباطمدیراگر
ارائۀدرسازماننارساییومعایبومردممشکالتومسائلازاوخودهموشد

نسبتراجامعهاذهانتوضیحاتشباهموشودمیمطّلعداردعهدهبرکهخدماتی
برخیتوجیهبرايدالئلیچنانچهونمایدمیروشندارندکهشبهاتیوسئواالتبه

.سازدمیمتقاعدراآنهاوکندمیعرضهمردمبهدارد،ایرادات
ازايبینانهواقعتصورمردمکهاستاینمدیراجتماعیارتباطاتدردیگرنکتۀ

دشواریهاییومشکالتنیزومقدوراتومکاناتاباوآوردخواهنددستبوي
تعدیلايبینانهواقعحددرراخودانتظاروعتوّقوشوندمیآشنااوستمتوجهکه
باصرفاًوددارنايمؤونهاساساًجامعههايخواستهازبرخیاین،برعالوه. کنندمی

دروسازدعملیراآنهالیمشکهیچبدونتواندمیمدیرنظرات،آنازیافتناطّالع
.نمایدجلبخودبهراآنهابینیخوشهموکندحّلمردمازرامشکلیهمنتیجه،

روابطنامبهبخشیخودسازمانهايدرجامعه،باارتباطبرقراريبرايمدیران
وهااطّالعیهونشریاتشد،اشارهکهگونههمانلکنآورند؛میوجودبهعمومی

جرائدبریدةوگزارشاتیاسازد،میمنتشرجامعهدرعمومیروابطکههاییبیانیه



مدیریت اسالمی ١٤٤

وجههیچبهدهد،میقرارمدیراختیاردروکردهگردآوريجامعهازکهآنامثالو
ازتنهاکهمدیرانی. کندنمیمنتفیرامردمبامدیرمستقیمتماسوارتباطضرورت

جامعهبهرانظرشانوسخنواسطهباویرندگمیخبرجامعهازهاواسطهطریق
.نمایندمیامضاءکاراینباراخویشناکامیسندکنند،میاعالم

:نویسندمیهمکّفرمانداربهخصوصایندر7امیرالمؤمنین
کُْنٰالویفیرٌلنّاسِٱإلَیلَکٰإّالسلِسانُکٰالوٰإّالحاجِبکهجو .

دیداريۀواسطوزبانتجزرسانیپیغاممردمباابطهردرتوبرايو
1.نباشداتچهرهجز

نیزوجامعهباگفتنسخنبرايزمانهاییخودکاربرنامۀدربایدمدیرنتیجهدر
.دهداختصاصمردمدردهايومشکالتوآراءونظراتشنیدنمتقابًال

:فرمایندمیاشترمالکبهموردایندر7علی
مِنَشُعبۀٌلرَّعِیۀِٱعنِةِٰلْوالٱحتِجابٱفَإنَّرعِیتِکعنْحتِجابکٱطَولَنَّتُٰفَال

دونَهحتَجبواٱماعِلْمعنْهمیقْطَعمِنْهمإلحتِجابٱوبِاألُموِرعِلْمٍقِلَّۀُولضِّیقِٱ

یشابولْقَبیحٱیحسنُولْحسنُٱیقْبحولصغیرُٱیعظُمولْکَبیرُٱعِنْدهمفَیصغُرُ

ألُمورِٱمِنَبِهِلنّاسٱعنْهٰتَواريمایعرِفٰالبشَرٌلْوالیٱإنَّماوبِالْباطِلِلْحقُّٱ

وتسلَیلَیقِّٱعلْحسِماترَفبِهاتُعقِٱضُرُوبدلْکِذِْبٱمِنَلصإنَّماوأنْت

دنِ،أحلَیجاررُؤٌٱإممخَتسکذِْلنَفْسقِّٱفِیبِالْبالْحٱفَفیمکتِجابمِنْح

لنّاسِٱکَفأسرَعفَمابِالْمنِْعمبتَلیأوتُسدیهِ،کَریمٍفِعلٍأوتُعطیهِحقٍّواجِِب

ٰالمِماإلَیکلنّاسِٱحاجاِتأکْثَرَأنَّمعلِکٰبذمِنْأیِسواٰاإذمسألَتِکعنْ
.معاملَۀٍفیإنْصافٍطَلَبِأومظْلِمٍۀشُکاِةمِنْعلَیکفیهِمؤُونَۀَ

نهانرويکهمدهادامهجامعهازراخودغیبتزیاديمدتبراي
موجبواستنظريتنگمظاهرازیکیمردمازمدیرانداشتن
عدمهمچنین. باشدمیکارهاواوضاعازآنهاشدنمطّلعکمتر

اطّالعبیماندهپوشیدهآنهابرآنچهازراآنانمردمباارتباط
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١٤٥مدیریت اسالمی
کندمیجلوهبزرگنظرشاندرکوچکمسائلنتیجهدروگذاردمی

شودمیپنداشتهزشتنیکووشودمیتلقّیکوچکممهخبرهايو
.آمیزدمیدرباطلوحّقوآیدمینظربهنیکوزشتو

پوشیدهاوازمردمآنچهکهاستمعمولیانسانیکهممدیرهمانا
آنۀبوسیلتاندارداينشانههمحّقوبفهمدتواندنمیرادارندمی

.شوددادهتمیزدروغازراست
راخویشتنکههستیفرديیابود؛خواهیفرددوازیکیتوهمانا

اعطايدرچراپساي،واداشتهخاوتسبهحّقراهدربخششدر
انجامنیکیبهکهايبزرگوارانهکارهايیاافرادواجبحقوق

بهقادرکههستیفرديیاوکنی؟پنهانمردمازراخوددهیمی
شان،خواستهبهدستیابیازمردمشدنناامیدباپسنیستی،بخشش

.کشندمیدستتوازآندرخواستاززوديبه
ندارد،خرجیانجامشمردمدرخواستهايبیشتراینبرعالوه

یاکنندمطرحشدهآنهابرکهستمیازکهشکایتیهمچون
1.نمایندمیتوازايمعاملهدرکهايمنصفانهقضاوتدرخواست

یافتنآگاهیمردم،بامدیرارتباطمحسناتازیکیگفتیم،کهگونههمان
اعتراضاتییاداردوجوداوکاربهنسبتآناننظردرکهایراداتیازاوست

مدیرآگاهیاینکسببا. استمطرحجامعهدرويبارابطهدرکه
درشایعاتاثردرواستپایهبیاعتراضوایراداساساًچنانچهتواندمی

ونمایدبرطرفراآنخودتوضیحاتبااست،آمدهوجودبهمردمذهن
لکنبجاستایرادشانچنانچهوببرد،بینازخودبهتنسبرامردمبدگمانی

بارامشکالتشدارد،قرارمدیراختیاردرکهاستامکاناتیکمبودازناشی
اوستراهسردرکهموانعیوکمبودهاازراآنهاوبگذاردمیاندرمردم
وپذیرفتخواهندراحسابحرفهممردمصورت،ایندرکهنماید،مطّلع

درخودسهمبهوکردخواهندتحملراآنازناشیمشکالتوکمبودها
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مدیریت اسالمی ١٤٦

دراستممکنگرچهبنابراین. شتافتخواهندمدیریاريبهآنهاکردنبرطرف
بهبرابر،درودادنفراگوشآنهاایراداتوانتقاداتبهوشدنحاضرمردمجمع

استمترتّبآنبرمثبتیآثاراامباشد؛دشوارمدیربرايپرداختن،پاسخوتوضیح
دراینکهخصوصًا. سازدهمواردخوبرراکاراینسختیبایدآنخاطربهمدیرکه

شدخواهدموجبآنها،سخنانبهدادنفراگوشنیزومردمبامسائلگذاردنمیان
درودریابنددهد،میمردمبهاوکهرایاهمیتوشوندمندعالقهمدیربهقلباًمردم
جبههاوبرابردروننمایندبیگانگیاحساساوبادانسته،خودازرامدیرنتیجه

.نگیرند
:فرمایندمیمالکبهزمینهایندر7علیحضرت

ۀُٱظَنَّتِإْنولرَّعِیفبِکیحِرْاًحفَأصملَهذْرِكبِعدِلْٱوعنْکعمظُنُونَه

حارِكٰذفیفَإنَّبِإصرِیاضَۀٌلِکمِنْکلِنَفْسِکاًرِفْقوتِکبِرَعِیذارًاولُغُإعتَب

.لْحقِّٱعلَیتَقْویمِهِممِنْحاجتَکبِهِ

آنهاباراخویشعذرپسبردند،ستمگمانتومورددرمردماگرو
برگردان،خودازرابدگمانیمسألۀصریحبیانباوبگذارمیاندر
اظهارواستتربیتیوتمرینتونفسبرايکارایندراهمانکه

کهمردمبینیواقعبهراتوکهاستعذريبیانومردمتبهیمحبت
1.رساندمیتوستنیازمورد

جامعهباکردنبرخوردصادقانه
ارتباطایندرصداقتاست،مهممردمبارابطهحفظکهقدرهمان

مردم،باتماسهایشوبرخوردهادرمدیرگرازیرادارد؛اهمیتنیز
آنچهازبیشتروبزرگترراآنهاوکندغلودادهانجامکهکارهاییمورددر

بینیخوشدچاروشوندمیدورواقعیتهاازمردمبدهد،نشانهست
نقصانیوکاستیاگر. استزیانباربسیارکهگردندمیايبینانهواقعغیر
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١٤٧مدیریت اسالمی
برايمردمبموقع،تابرسدمردماطّالعبهبایددارددوجوکاردر

اینکه. نمایندآمادهآنبامواجههوتحملبرايراخودنیزوبکنندفکريآنرفع
مواجههلحظۀدرکهشدخواهدسببببخشد،مردمبهخاطرآرامشدروغبهمدیر

اولینکهاستاین. شندبانداشتهراآنبارویاروییوتحملتابمردمواقعیت،با
.استمسائلصادقانۀطرحوواقعیاتبیانمردم،بامدیرسخنانزمینۀدرنکته

:فرمایندمیمالکبهموردایندر7امیرحضرت
.لْحقِّٱبُِنورِیذْهبلتَّزَیدٱو... فِعلِکمِنْکاَنفیمالتَّزَیدٱأوِ... 

هستآنچهازبزرگتروبیشتررادخوکاراینکهازباشبرحذر
1.بردمیبینازکاردرراحقیقتنورنمایی،بزرگکه... دهیجلوه

زیرا. دهدمیجامعهبهمدیرکهاستهاییوعدهدرصداقتدیگر،نکتۀ
مردماولۀلحظدراستممکنگرچهنباشد،واقعیاتبرمبتنیاگرمدیرهايوعده

وقتیاماآورد؛وجودبهمدیربهنسبتآناندرتیرضایاحساسوکندخوشحالرا
شدخواهندخشمگینمردمهمنگردید،برآوردهشودمیایجادآنهادرکهانتظاري

خواهدسلبويازجامعهاعتقادوگردیدخواهداعتباربیمردمنزددرمدیرهمو
برساند،جامعهاطّالعبهراخودةآیندهايبرنامهخواهدمیمدیروقتیبنابراین. شد
پرهیزعملیغیربلندپروازیهايازوکندبیانبیندمیالوقوعقطعیکهراآنچهباید

نیست،قطعیبرایشامادهدمیراانجامشاحتمالکههمراآنچهحتّیونماید
بهغیرمترّقامریکعنوانبهکهیابدتوفیقآنانجامدرتوانستاگرزیراندهد؛وعده
توّقعنهنیاورددستبآنانجامدرتوفیقیاگروساختخواهدخشنودتررامردم

.بودخواهدويبراعتراضینهوماندخواهدباقیجامعهدرناکامی
:نویسدمیمالکبهخصوصایندر7امیرالمؤمنین

أْنأومهتَعِدفَتُتْبِعكعِدومبِخُلْفِک ...ٱووِجلْخُلْفیٱبقْتلْمهللاِٱعِنْدو

.تَفْعلُونَٰالماتَقُولُواأْنهللاِٱعِنْدمقْتاًکَبرَٰتَعالیهللاُٱقاَل. لنّاسِٱ

زماندرآنپیدروبدهیمردمبهايوعدهاینکهازباشبرحذر
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وخداخشمموجبوعدهازتخلّفو.. کنیتخلّفآنازانجامش
ازیافتفزونیخداخشمفرمایدمیالیتعخدايشد،خواهدمردم
1.کنیدنمیعملآنبهکهگوئیدمیچیزياینکه

ممکنصورتهربهزیراکوتاهیهاست؛وضعفهاپذیرشدرصداقتبعدنکته
شوندمرتکباشتباهیکارهاجریاندرهمکارانشومعاونینیاومدیرخوداست

مردمحّقآن،جریاندراًاحیانودهندنانجامبخوبیمورديدررامسؤولیتشانو
بهدادند،توجهامرآنبهرامدیرمردماگرشرایطی،چنیندر. گرددتضییعنیز

همکهراواقعیتیلّفاظی،بابخواهدونمایدتغافلمدیرکهنیستجایزوجههیچ
ا،رخالفیوضعفوکردهانکارآگاهند،آنازمردمهمواستواقفبدانخود

بهاعترافواصولیوبجاانتقاداتپذیرفتنصادقانه. نمایدتوجیهپردازيعبارتبا
وکنندپیدامدیربهبیشترياعتقادمردمکهشدخواهدسببنارسائیها،وضعفها
کهنمایندمشاهدهمردمعکس،بهاگراما. بگیرندندیدهراهمکارانشواوخطاي

آنپذیرفتنبهحاضروجههیچبهوکندمیانکاریرمدراانکارناپذیريواقعیت
بایدمدیر. دهندمیدستازرااوبهخوداعتمادتمامیوشوندمیبرآشفتهنیست،

صادقانهبلکهنیست؛اوسودبه،حّقپذیرشعدمدرپافشاریهاگونهاینبداند
کهاستودنبآنهانمودنجبرانوکردنبرطرفدرصددوبجااعتراضاتپذیرفتن

.بخشدمیرضایترامردمهموکندمیاصالحراکارهم
:نویسندمیمالکبهرابطهایندر7علی

واكإی ...التَّغابِیٱومنیعابِهِٰتُعمِمقَدضَحونِویلِلْعمأْخُوٌذفَإنَّهمِنْک
رِكلِغَیاومقَلیلٍعتَنْکَشِفنْکۀَعورِٱأغْطِیألُمونْتَصِفیظْلُوِممِنْکلِلْم.

خودواستمردمۀهمچشمبرابردرآنچهدراینکهازباشبرحذر
مورددرهرآینهکهبزنی؛نادانیبهراخویشتنفهمی،میبخوبینیز
درکارهاةپردبزوديوباشیپاسخگوبایددیگرانبرابردرآن

2.شودمیبازستاندهتوازمظلومحّقوافتدمیفروبرابرت
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نزدیکانشومدیر- 11

نزدیکانشومدیر
بینوکنندمیپیدامدیربابیشتريۀرابطافرادازبعضیسازمانهرداخلدر

شناختهویژگیاینبهکارکنانبیندروآیدمیوجودبهرفاقتودوستیآنها
انجامبرايوکنندمیاستفادهسازمانخدماتازکهکسانیبیندر. شوندمی

بستگییاکهدارندوجوداشخاصینیزنمایندمیمراجعهسازمانبهکارهایشان
سازمانمدیرباجناحیوگروهیپیوندیاوشخصی،دوستیوآشنایییاوفامیلی،

گروهدوهردرراخاصیتوقّعاتاحتماالًمدیر،باقرابتودوستیاین. دارند
ازمتمایزراخودتوقّع،آنبراساسایشانونمایدمیایجادانسازمخارجوداخل

وحفظمنظوربهلذا. شوندمیقائلخودبرايايویژهحقوقودانستهدیگران
خرجبهراالزمهشیاريموردایندربایستمیمدیرکار،درعدالتماندنبرقرار

.دهد

نزدیکانبدروحیاتبامقابله
بهاّتکاءبااستممکنداردمدیربادوستیرابطۀسازمانداخلدرکهفردي

بدرستیراسازمانراتمقرّوندهدانجامشایستگیبهراخودوظایفرابطه،این
عالوهراايویژهامتیازاتوباشدداشتهدیگرانازبیجاتوقّعاتیاننمایدمراعات

بااینکهخیالبهاستممکنچنینهم. نمایدطلبگیردمیقتعّلاوبهقانوناًآنچهبر
آزاربهدستندارد،راويتعقیبوتنبیهجرأتکسیمدیربااودوستیوجود

سازمانازخارجدرمدیرنزدیکانوبستگان. بزندخیانتحتّیوتخلّفیادیگران
ايویژهحقوقخودبرايدارندخصوصیتیمدیربااینکهحساببهدارداحتمالنیز

راتمقرّوضوابطازبیرونونوبتازخارجباشندداشتهانتظاروبودهقائل
فالنمدیراینکهاعتباربهیاشود؛انجامدهندمیارجاعسازمانبهکهکارهایی
تضییعراآنهاحقوقوبگویندزوردیگرانبهجامعهدردارد،قرابتیآنانباسازمان



مدیریت اسالمی ١٥٠

تصورخودذهندروشوندظلموتخلّفبمرتکوبگذارندپازیرراقانونکنند،
بهزباندادنخواهداجازهخودبهکسیمزبورمدیرباقرابتشانوجودباکنند

بهاستموظّفمدیرمسائلاینبهتوجهبا. نمایدکیفرراآنهاوبگشایداعتراض
اینونپروراندخودذهندرراافکاريچنینکسیاساساًکهکندعملنحوي

بهسازد،میمستثنیضوابطواتمقرّرۀهمازرااومدیربانزدیکیشکهراورتص
.ندهدراهخاطر

:نویسندمیمالکبهزمینهایندر7علی
معاملَۀٍفیإنْصافٍقِلَّۀُوتَطاوٌلوستِئْثارٱفیهِمبِطانًَۀوخاصًۀلِلْوالیإنَّ

سِمَةفَأحٰأُولمادبابِطِْعبِقَئِکأسوالِٱتِلْکألح.

ازممتازراخودکهداردهمرازيدوستانونزدیکانمدیرهمانا
توپسانصافند،کممعاملهدرونمودهجوییبرتريودانستهدیگران

راانحرافاینگشتهروحیاتیچنینموجبآنچهکردنقطعبا
1.کُنکَنریشه

ویژهامتیازاتاعطاءعدم
باشدداشتهتوجهآنبهبایدنزدیکانشبارابطهدرمدیرکهاموريازیکی

بهنزدیکینفسزیرا. باشدمیخوددوستانوبستگانبهخاصامتیازاتندادن
امکاناتیوآوردنمیوجودبهکسیبرايرااولویتیوخاصحّقگونههیچمدیر

کههربهتانیستنداوشخصیملکدارداختیاردرمسؤولیتشدلیلبهمدیرکههم
اندجامعهعمومیحقوقآنهابلکهنماید؛دریغخواستکههرازوببخشدخواست

وضوابطتنهانتیجه،درودارندآنهابارابطهدربرابريحّقجامعهاعضايۀهمکه
امتیازاتآنازمیزانیچهبهوکسیچهنمایدتعیینبایدکهاستعادالنهمعیارهاي

نیستمجازوجههیچبهمدیرکهاستاساسهمینبر. گرددبرخوردارامکاناتو
آنهابهاستدیگرانحّقکهآنچهوشودقائلتقدمیخویشاقربايودوستانبراي
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.مشاغلومناصبخواهوباشديمادامکاناتخواهببخشد،

:نگارندمیمالکبهمسألهاینبارابطهدر7امیرحضرت
نَّٰالودٍالَِتُقْطِعمِنْحتِکحاشِیوتِکۀًحامقَطیع.

1.نبخشخودنزدیکانواطرافیانازیکهیچبهرااموالیوامالك

نزدیکانبادادقرارعقدعدم
بهقراردادهاییطیراآنهااجرايکهداردهاییبرنامهوهاپروژهسازمانهر

آنهاازبرداريبهرهکهدارداختیاردرامکاناتییاوندکمیواگذارساتیمؤسیاافراد
احتمال. دهدمیاختصاصکسانیبهقراردادهاییطیمبالغیپرداختمقابلدررا

اوازکهشودمواجهروحیهاینبانزدیکانشوخویشاوندانبارابطهدرمدیردارد
یادهند،میانجامسازمانبرايکهکاريقبالدربیشتريمبلغپرداختتوقع

دریاباشند،داشتهراگیرند،میسازمانازکهخدماتیقبالدرکمتريمبلغدریافت
راکارسنگینیسازمان،مدیربانزدیکیشانبهاّتکاءبابخواهندقرارداداجرايجریان

خودبرايبیشتريحّقامکانات،ازبرداريبهرهدروانداختهشرکاءدیگردوشبر
تصوراتیچنینکهکسانیبامدیراساساًاستبهترامراینبهتوجهبا. شوندلقائ
خود،خویشاوندانونزدیکانبایعنیدارند،توقّعاتیچنانوپرورانندمیسردر

ومسؤولیتورودمیآنهاجیببهسودشامرنهایتدرزیرانبندد؛قرارداد
.بودخواهدمدیرشخصمتوجهبدنامیش

:فرمایندمیمالکبهخصوصایندر7میرالمؤمنینا
نَّٰالوعطْمیتِقادِٱفِیمِنْکةٍعقْدنْتَضُرُّعابِملیهشِرْبٍفیلنّاسِٱمِنَیأو

ودونَکلَهملِکٰذمهنَأُفَیکُونَغَیرِهِمٰعلیمؤُونَتَهیحمِلُونَمشْتَرَكٍعمٍل

هبیعکلَینْیاٱفِیعلدآلخِرَةِٱو.

وباشددیگرمردمزیانمایهکهببندندتوباقراردادياینکهدرو
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دیگراندوشبرراکارسنگینیگروهی،کارهايیازمینآبیاريدر
بدنامیوننگوبرندمیایشانراآنلذّتزیرانکنند؛طمعندازند،بی

1.بوداهدخوتومتوجهآناخرويودنیوي

انصافوطرفیبیمراعات
دربایدمدیرکهآیدمیپیشموارديسازمانکارهايجریاندرکهآنجااز
استاختالفموردسازماندردیگريفردودوستانشازیکیبینکهايمسأله

کهآیدمیپدیدموقعیتهاییهمچنینبگیرد؛تصمیمیانمودهنظراظهاروقضاوت
کدامکهنمایدقضاوتدیگرکنندةمراجعهیکونزدیکانشازیکیبینبایدمدیر

خّطدرحرکتومطلقطرفیبیمراعاتاست،کدامباحّقیاودارنداولویت
دوستطرفدوازیکیاینکهازنظرصرف. استفرضمدیربرعدالتوانصاف

ويازاستممکنندهد،اوجانببهراحّقاگرواستمدیرنزدیکخویشاوندیا
محیطدرمشکلیآمدنپدیدبهمنجریاببردرادوستیپیوندشده،خاطررنجیده
واست،کدامجانببهحّقبراستیکهکندبررسیدقّتبهبایدمدیرشود،فامیلی

ونزدیکانتوقعاتیادرونیتمایالتازنظرصرفداد،تشخیصراآنچه
چنانچه. بگیردتصمیمآنمبنايبرونمودهبیانتقاطعیوصراحتباخویشاوندان،

خداوندکهمظلوم،فردتنهانهوآلودهظلمبهدستکرد،عملاینبرخالفمدیر
.داشتنخواهندوجودويبرايهمگریزيراههیچوشدخواهددشمنويبانیز

راواواژگونیوسقوطموجباتظلم،اندازةبهچیزهیچکهبداندبایدمدیر
شدتبهبایداستمندعالقهخودموفّقیتبهاگرنتیجهدروساختنخواهدفراهم

سختیوتلخکیفرازجدايچیزيخوداین. نمایدپرهیزمظالمیچنینارتکاباز
.نمایدمیتهدیدراستمکارانآخرتجهاندرکهاست

:دهندمیدستورمالکبهموردایندر7علی
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فیهِلَکمنْوأهلِکخاصِۀمِنْونَفْسِکمِنْلنّاسٱأنْصِفِوهللاَٱأنْصِفِ

خَصمههللاُٱکاَنهللاِٱعِبادظَلَممنْوتَظْلِمتَفْعلْٰإّالفَإنَّکرعِیتِکمِنْهوي

یتُوبأوینْزِعٰحتّیحرْباًهللاِِکاَنوحجتَهأدحضهللاُٱخاصمهمنْوعِبادِهِدونَ

وسلَیعیشَیءِۀتَغْییرِٰإلیأدمهللاِٱنِعجیلِوتِهِتَعۀٍمِنْنِقْملیإقامفَإنَّظُلْمٍٰع

.بِالِْمرْصاِدلِلظّالِمیَنهوولْمضْطَهِدینَٱدعوةِسمیعهللاَٱ

نزدیکتبستگانیاخویشتنوسویکازمردمیاخدابینکهآنگاه
راانصافگرفتی،قرارتوستۀعالقموردکهمردمازکسییا

بهآنکهوايشدهظلممرتکبصورتاینغیردرکهکنرعایت
خواهددشمنشخدااو،بندگانبرعالوهنماید،ستمخدابندگان

وبنددمیاوبرراگریزراهبرخیزددشمنیشبهخداکهکسیوبود
خداباجنگدرنمایدتوبهیانگرددبازستمراهازکهزمانیتا

الهیهاينعمتتغییرظلمبرپاییاندازةبهچیزهیچو. بودخواهد
پس. بخشدنمیشتابراخداوندانتقامنزولوکندنمیتسریعرا

1.استستمکارانکمیندروستمدیدگاننالۀشنوايخداوندهرآینه

:فرمایندمیاوبهنیزو
قَّٱألْزِمِونْلْحمهلْقَریبِٱمِنَلَزَمعیدِٱولْبٰذفیکْنُوتَسِباًاًصاِبرلِکحم

علَیکیثْقَلُبِماعاِقبتَهبتَغِٱووقَعحیثُخاصتِکوقَرابتِکمِنْلِکٰذواقِعًا

ۀَفَإنَّمِنْهغَبٰذمةٌلِکودمحم.

باحّقبراستیکهبدهکسآنبهراحّقدورانوننزدیکابین
ونزدیکانسربرآناثربرکههرچهوجودباکار،ایندرواوست

ببندالهیپاداشبهدلوباششکیباوپایدارآید،میخویشاوندانت
سرانجامداردتوبرايکاريچنینکهايدشواريهمۀعیندرو

2.استپسندیدهآنعاقبتنههرآیکهآورنظردرراآننیک
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عبادتومدیر- 12

ربانیاندیشۀواحساس
ونگردمیخویشمقصودومطلوبدیدگاهازچیزهربهانسانکهآنجااز

وکندمیپیداگریزوگرایشآن،بارابطهدروکندمیارزیابیراامورآنبراساس
انساناحساسواندیشهوگفتارورفتارهمۀبرد؛میکاربهدستآن،زةانگیبه

واحساساسالمیمدیرکهاستخاطرهمینبه. دارداومقصودومطلوبازرنگی
اوعشقبه. خداستتنهاکارهادراوسائقوانگیزندهوداشتهانیرباياندیشه

وقفراخوداوقربآرزويبانماید،میتالشاوحبباوپذیردمیمسؤولیت
. نمایدمیاستقبالرامشقّتیوسختیهراووصلامیدبهوکندمیدممرخدمت

شماربهعبادتکار،ۀعرصدراسالمیمدیرکوششوتالشکهاستگونهاین
ازپسیکیراسلوكمنازلخدماتشباکهسازدمیسالکعارفیاوازوآمده

بدلمعبديبهاوبرايکارمحیطکهروستهمینازونهدمیسرپشتدیگري
ازناشیمسؤولیتهايانجامبنابراین. شودمیبندگیآندرخداتنهاکهگرددمی

.استعبادتخودمدیریت،
:نمایندمیگوشزدمالکبهچنینراحقیقتاین7امیرالمؤمنین

إْنوإذاهللاِِِکُلُّهاکانَتتلُحاصۀُٱفیهلنِّیوتلِماسٱمِنْهۀُلرَّعِی.

اوازمردموداشتهپاكنیتمدیراگرروزاوقاتتمامیگرچه
شماربهعبادتوشودمیصرفخدابرايباشند،خاطرآسوده

1.آیدمی

نفسمحاسبۀدرمدیراگراست،الهیدرگاهبهقربعبادتازهدفکهآنجااز
سِمتدرکهخدماتیوحاصلهکاريموّفقیتهايهمۀرغمعلیکهدریابدخویش

بهخوداند،بردهاوکاررهگذرازدیگرانکهفراوانیهايبهرهودادهانجاممدیریت
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١٥٥مدیریت اسالمی
درواست،بیهودهوتباهتالشهایشتمامیکهبداندبایداست،نشدهنزدیکترخدا

وزیانکاراوخوداند،شدهمندبهرهاوکارازدیگراناینکهرغمعلیالهیارزیابی
تحتسازمانبیندمیاینکهصرفبهنبایداسالمیمدیربنابراین. استدهدیخسارت
رهگذرازدرمانده،ونیازمندافرادوشودمیادارهوجهبهترینبهويمدیریت
کریمقرآنتعبیربهزیراشود؛دلشادگردند،میمستغنیومندبهرهاوخدمات

خودتالشوشدهغافلخداباویشخرابطۀازکههستندکسانیافرادزیانکارترین
احساسآناندرکارشانبازدهبسیارِيواندنمودهاموردنیويوجهۀمصروفرا

.استبرانگیختهکامیابیوموفّقیت
مرادواندگردیدهتحذیرشوند» ناسجِسر«اینکهازانسانهااسالمی،روایاتدر

نیازهايبهدیگراندستیابیواسطۀپلیهمچونکههستندافراديناسجِسراز
بهرهبیمعنویاتازخوداماگردند،اخرويمقاماتومعنويکماالتحتّیودنیوي

.یدستندتهآخرتدرو
تکذیبوگیريخُردهیاودیگرانتمجیدوتعریفکهاستخاطرهمینبه

ستامؤثّراودرآنچهبلکهگذارد؛نمیجايبرتأثیرياسالمیمدیردرآنان
ازمنازلیونمودهعملالهیرضايوفقبراینکهازاوستباطنیرضایتاحساس
1.استشدهنزدیکترالهیدرگاهبهوکردهطیرامعنويکماالت

:فرمایندمی7 باقرامامرابطههمیندر-1
ٱولَمعأنَّکًالَناتَکُونُالبلِیتّیوٱلَوِحعتَمُلجأهرِكمِصقالُواولٌإنَّکجرءوسزُنْکحی لَم

ذلِکوقالُوالَولٌإنَّکجرصالِحلَمرُّكسیذلِکلکِنْورِضنَفْأعکلیسفَإنْهللاِٱکِتابِٰع
سالِکًاکُنْت،بیلَهتَخْویفِهِ، فَمِْنخائِفًاتَرْغیبِهِ،فیراغِباًتَزْهیدِهِ،فیزاهِداًسأثْبِتشِرْوأبفَإنَّه

ضُرُّكقیلَماالیفیکإْنوبائِنًاکُنْتلَّذيٱفَماذَالِلْقُرْآنِمغُرُّكیمِنْ نَفْسِک.
شوي تا چنان گردي که اگر همۀ اهل دیارت به و بدان که تو ولی ما شمرده نمی

زبان واحد بگویند تو مرد بدي هستی مایۀ اندوه تو نگردد و اگر همۀ آنها بگویند 
بر قرآن عرضه کن؛ پس اگر ولکن خود را. وبی هستی شادت نکندتو مرد خ

یدن در موردش دعوت کرده، رهرو راه قرآن بودي و از آنچه قرآن به زهد ورز
زهد ورزیده بودي و به آنچه قرآن بدان ترغیب نموده، رغبت داشتی و از آنچه 

قدم و استوار و شادمان و خرسند باش که قرآن ترسانده، ترسیده بودي، پس ثابت



مدیریت اسالمی ١٥٦

برايرادقایقیروزانه،کارپایاندربایستمیاسالمیمدیرهراساساینبر
ارزیابیبهلهیاپیشگاهدرخلوت،درودادهاختصاصخویشنفسۀمحاسب

ساخته،نزدیکترخدابهرااوکهکارهاییمورددروبپردازدخویشروزانۀعملکرد
درونمودهشکراستکردهاونصیبآنهاانجامدرخداوندکهتوفیقیخاطربه

باونمایداستغفاراستشدهخداازاودوريوبعدموجبکهکارهاییمورد
.کنداقدامآنهاانجبرجهتدرترك،برتصمیم
تاخود،کهباشداندیشهایندرکار،جریاندربایستمیمدیردیگر،بیانبه

راخودغموهمبایدنتیجهدرواستبودهموفّقالهیشتکالیفانجامدرحدچه
ونمایدوظیفهانجامسنحرهگذرازخویشمعنويودرونیمکتسباتمصروف
وقوعخارجدرکهآنچهواّالکندارزیابیمعیاراینباارخودشکستوموفّقیت
حوزةدربخشید،خواهداوعملبهخداوندکهتأثیريمیزانویافتخواهد

تردید،بیزیراباشد؛داشتهخاطردغدغۀزمینهآندرنبایدونیستاومسؤولیت
قتحقّدرودهبواسالمیتاموجامعهودولتودینخیرخواهاوازبیشخداوند

خداوندآنچهخارج،دربنابراین. استقادروتوانانیزخودارادةبهبخشیدن
آنحکمتاستممکنگرچهاست،خیرشکبیوافتدمیاتّفاقبداندمصلحت

داشتهنگرانیواضطرابموردایندرکهنیستافرادعهدةبروباشد،پوشیده
وظیفۀحدچهتاکارهاجریاندرکهباشدینادربایدمدیرنگرانیتنها. باشند

کهگونههمانواستدادهانجامخداشایستهبندةیکعنوانبهراخویش
درچراکهابرههاعتراضاینپاسخدر6پیامبربزرگوارجدعبدالمطّلب،

اما اگر از . ات بگویند به تو زیانی نخواهد رسانددر چنین حالتی هر چه درباره
تحف (پس چه چیزي است که سبب شده بر خود ببالی؟ قرآن جدا بودي، 

)292العقول، ص 
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بهتودارم،راخداخانۀساختنویرانقصدوکردهحملهمکّهبهمنکهشرایطی
:فرمودهستی،شترهایتفکر

. اًربلِلْبیتِإنَّوإلبِِلٱربأنَا

1.داردصاحبیخودخانه،وهستمشترهایممسؤولوصاحبمن

بهوخودالهیتکالیفانجاماندیشۀدرکارها،جریاندربایدنیزاسالمیمدیر
اوبهدرونوبیرونازمدیریتامردرکهشیاطینیازخویشنگاهداشتنسالمت

دارندصاحبیخوداسالم،وکشورودولتومسلمامتواّالباشدورندحمله
گونههیچمدیرکهنیستاینجايصاحبی،چنینوجودباکهقادر؛وخیرخواه
.دهدراهخودبهتشویشیواضطراب

خداباخاصرابطۀ
خداعبادتبهشروزلحظۀلحظهدراسالمیمدیرگفتیم،کهگونههمانگرچه

منتفیاوبرايراخداباخاصارتباطبرقراريضرورتاین،امااست؛مشغول
روحوگیردمینیرواوبانیایشومناجاتوخدابانیازورازبامدیر. سازدنمی

برخیاینکهنتیجه،در. بخشدمیآرامشراخوداشتغاالتوبرخوردهاازافسرده
غفلتملکوتیةویژارتباطاتاینازبسیار،درگیريوکارکمترابهانۀبهمدیران

دهند،نمیاختصاصآنبهراوقتیکارهایشان،بودنمهمترتصوربهوورزندمی
درراخودروحیلطافتتدریجاًافرادگونهاینزیرااست؛بزرگیبسیاراشتباه

در. رودمیبینزانزدشاندرکارمعنويحالوتودهندمیدستازکارجریان
وآفریندمیکسالتکهشودمیروحبیوخشکامريبهتبدیلکارنتیجه،

را،متعالیولطیفروحآنکارجریاندرمدیرنهدیگربنابراینزاید؛میافسردگی
.داشتخواهدراگذشتهمطبوعوشیرینطعمآناوبرايکارنهو

:فرمایندمیمالکبهموردایندر7علی

.18ص ،1جشهرآشوب،ابنمناقب-1
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لْٱوعجفیمالِنَفْسِکنَکیبنَویأفْضَلَهللاِٱبوٱتِلْکاقیتِٰلْمزَلَوأجتِلْک

.ألقْسامِٱ

روزاوقاتقسمتمهمترینوبهترینخدا،باخودتارتباطبراي
1.بدهاختصاصخویشبرايرا

نمازبهدادناهمیتوتوجه
داردمیبازنمازبموقعبرگزاريازرااومدیراشتغاالتکهافتدمیاتفّاقبسیار

عملهیچکهکندرفتارزدهشتابچناننماز،خواندنهنگامکهشودمیسببیا
ایراديونقصهمنمازشواجباتوارکاندرحتّیونیاوردهجايبهرامستحبی

زیرااست؛عظیمبسخطایینماز،کردنتلقّیاهمیتکموتوجهیبیاین. آیدپدید
کاربهکهاستخداونددستوروالهیتکلیفانجامبرايتنهااسالمی،مدیر

کهنمایدخویشمسحوررامدیرچنانکاراگرحال. استگشتهمشغولمدیریت
درکارکهآنگاهگیرد،قرارهدفکارخودنتیجه،دروشودفراموشهدفاین

تضاددراستبرخورداربیشترياهمیتازکهالهیفرامینازدیگریکیباسازمان
. دهدادامهراخودکاروکردهاعتناییکمدستورآنبهمدیراستممکنگیرد،قرار
بلکهنیست،هدفکارنفسِکهباشدداشتهتوجههموارهمدیراگرکهحالیدر

استالهیتکلیفیکنیزشغلیوظایفانجامچونواست،هدفخداازاطاعت
بدوناوشود،میصادرخداجانبازدیگريفرمانکهآنگاهپرداخت؛بدانایدب

با. پردازدمیفرمانآناجرايبهوکشدمیکارازدستمشتاقانهمیلی،بیوکراهت
وباشدمیدیگراعمالقبولیشرطودینستونوپایهکهنمازنکته،اینبهتوجه
نزددرنبایدگاههیچاستشدهتعیینخداجانبازايویژهشرایطوزمانآنبراي
.گیردقراراعتناییبیموردمدیر

انجامحیندریاايجلسهاثنايدرکهآیدمیپیشموارديکارهاجریاندر
گونهایندراغلبرسد؛میفرانمازۀاقامزمانوشودمیبلندمؤذّنندايکاري،

.53البالغه، نامۀ نهج -1
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اگرکهحالیدردهند؛میادامهراکاروجلسهز،نماوقتبهاعتنابیمدیرانموارد
ودارندپابهرانمازوبکشندکارازدستونمودهمتوقّفراجلسهايدقیقهچند
حتّیگرچه. خوردنمیکاربهايلطمهشکبیدهند،ادامهراکارشانوجلسهآنگاه
بدانبایدخداست،فرماناطاعتهدفچونشود،ایجادخللیهمکاردراگر

.کرداجراونهادگردن
:فرمایندمیمالکبهنمازبرگزاريمورددر7امیرحضرت

کُنْوِۀفیلْیماخاصهللاِِبِهِتُخْلِصۀُدینَکهِیلَّتیٱفَرائِضِهِإقامًۀلَهخاص
لِکٰذمِنْهللاِٱإلَیبِهِتَقَرَّبتماوفونَهارِكولَیلِکفیبدنِکمِنْهللاِِفَأعطِ
. بلَغَمابدنِکمِنْبالِغًامنْقُوصٍٰالوملْثُومٍغَیرَکامِال

بایددهیمیاختصاصخداخالصانۀعبادتبرايکهوقتیدرو
وروزازبخشیپس. داريبرپااوستبرايتنهاکهراواجباتی

خدابهآنوسیلۀبهکهعبادتیآنوبسپارخدابندگیبهراشب
وکاملاندازد،مشقّتبههمراپیکرتولوجویی،میتقرّب

1.آورجايبهخللبیونقصبی

اومالکازقبلکهبکرابیبنمحمدبرايکهدستورالعملیدر7امیرالمؤمنین
:نویسندمیفرمودند،صادرگماردند،مصرفرمانرواییبهرا

وقْتِهاعنْتُؤَخِّرْهاٰالولِفَراغٍوقْتَهاتَعجلْٰالوٰالَهلْمؤَقَِّتٱالِوقْتِهلصلوةَٱصلِّ
.تِکٰلِصالتَبععملِکمِنْشَیٍءکُلَّأنَّعلَمٱوشْتِغالٍِال

راآنوقتنهآور،جايبهشدهتعیینآنبرايکهوقتیدررانماز
تأخیربهکاربهاشتغالسبببهنهواندازپیشکارازفراغعّلتبه

2.ستتونمازبهبستهتوکارهايۀهمکهبدانوانداز

خداازاستمدادودعا
درمدیروظایفواستخطیربسیارمدیریتازناشیمسؤولیتهايکهآنجااز

.53البالغه، نامۀ نهج -1
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دقیقوحساسوظریفبسیارجامعهومراجعانکارکنان،سازمان،بارابطه
بودنخواهدقادرکسهیچالهی،امدادهايوخدایاريباجزشکبیباشد؛می

آنبراساسونمودهمراعاتکاملطوربهرامدیریتامردراسالمدقیقضوابط
دروبودهالهینصرتبهمتّکیهموارهاسالمیمدیربنابراین. نمایدوظیفهایفاي
گاممدیریتۀعرصدرتوکّل،روحباونمایدمیتوفیقطلبخداازوظایفشانجام
وخواهدمیکمکاوازکند،میخلوتخودخدايباکهاوقاتیدروداردبرمی
.طلبدمییاري

:نگارندمیمصرفرمانداربکرابیبنمحمدبهاينامهدر7علی
تِعانَۀَٱأکْثِرِوبِاِهللاإلسکْفیکمایکمأهوعِنْکلیینْزَلُماٰعیإْنبِکشاء

.هللاُٱ

کفایتدشوارتکارهايدرراتوکهبجويمددخداازبسیارو
کندمییاریتدهدمیرختوبرايکهمشکالتیدروکندمی
2.اهللاشاءان
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موفّقمدیر

مقدمه
وکیستموفّقمدیرکهاستاینمدیریتعرصۀدرمطرحپرسشهايازیکی

سؤالاینبهنظرانصاحبازیکهر. چیستدرمدیرموفّقیترمزومالك
دیدگاهازکهبرآنیمبخشایندر. انددادهخودهايدیدگاهبامتناسبپاسخهایی

اجماالًیمدرصدددیگربیانبه. گوییمپاسخاختصاربهسؤالاینبهاسالمیاندیشۀ
ودادموفّقعنوانتوانمییريمدچهبهاسالمیمدیریتنظرازکهدهیمتوضیح

بهدستیابیبرايمدیروکردارزیابیتوانمیمعیاريچهبارامدیرموفّقیتمیزان
. داردنیازچیزهاییچهبهموفّقیت

تعاریف
»مطلوبیت«و» موفّقیت«،»هدف«هايواژهاستالزمبحث،بهورودازقبل

. گرددمشخّصنوشتهایندرآنهادقیقبردکارتاکنیمتعریفخوددیدگاهازرا
تالشرهگذرازخردمندانسانهرکهاستغایتیهدف:هدف. 1
فعلصدور«مینمتکّلوفالسفهتعبیربه. استآنبهدستیابیدرصددخود

استممکناقدامهردرفردگرچها. »استمحالحکیمفاعلازهدفبی
گرددمیمشخّصتیدّقاندكبالکنباشد،داشتهنظردررامتعددياهداف

وجنبیاهداف،دیگرواستاصلیهدف،یکاهدافآنمیاندرکه
سایرتحقّقباآنتحقّقرــاگکهاستهدفیاصلیهدف. اندرعیــف

ازگــدرنبیآنبهابیــدستیبرايفردد،ــافتارضــتعدراهداف
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یکیاستممکننیزفرعیوجنبیاهدافیانمدر. کندمینظرصرفهدفهاسایر
ازمراتبیسلسلهتوانمیبنابراین،. باشددیگرانازمهمترفردبرايآنهاازبرخییا

اهدافسایروداردقرارآنهاسرأدرغایییااصلیهدفکهکردتصورراهدفها
.اندگرفتهقرارترپایینمراتبدراهمیتترتیببه

برايفردکهواسطنداهدافهمانفرعیوجنبیاهدافمواردزابسیاريدر
آنهابهدستیابیموارد،گونهایندر. یابددستآنهابهابتدابایداصلیهدفبهنیل
آن،ازنظرصرفوانداصلیهدفبهنیلۀالزمکهاستعالقهموردعلّتاینبه

شماربهاصلیهدفتحقّقتبعیرآثاازنیزاهدافبرخی. ندارندايجاذبهفردبراي
.شوندمیمحقَّقناخواهخواهنیزآنهااصلی،هدفتحقّقباوآیندمی

دشـآیمیعـتبدرـانود،ـخکاه،باشدشگندمقصد،کارد،کههر
نمودهممالیکوعرشتبعدربوددوستدیدمعراج،درقصد

هدفیبهاوتالششدنمنجرییعنزمینه،هردرفردهرموفّقیت:موفّقیت. 2
وتالش،هدف،عاملسهموفّقیت،ۀمقولدربنابراین،. استداشتهعرصهآندرکه

درهرکسموفّقیتارزیابیبرايواستمطرحهدفتحقّقبهتالششدنمنجر
آنتحقّقمیزاندومشود،مشخّصداشتهزمینهآندرکههدفیاولبایدزمینههر

.گرددمعیناستدادهانجامکهتالشیررهگذازهدف
استالزماشتباهاینازپرهیزبراي. گرفتاشتباهنبایدمطلوبیتباراموفّقیت

. نماییمتعریفنیزرامطلوبیت

انطباقیعنیگروه،یاشخصهرنظردرفردهرمطلوبیت:مطلوبیت. 3
دربنابراین. نظرموردگروهیاشخصانتظاراتبافردآنعملکردیاخصوصیات

گروهیاشخصانتظاراتفرد،عملکردیاخصوصیاتعاملسهمطلوبیت،ۀمقول
هرکسمطلوبیتارزیابیبراي. استمطرحیکدیگربادواینانطباقونظرمورد



١٦٣مدیریت اسالمی
دوم،فرد،عملکردیاخصوصیاتاول،بایدمعینیگروهیاشخصدیدگاهاز

مشخّصهمبادواینانطباقمیزانسوم،ونظرموردخصشیاگروهانتظارات
.شود

) هدفشبهفردتالششدنمنجر(دیدگاهیکازفقطراموفّقیتبنابراین،
قابلنامحدودحتّیومتعددهايدیدگاهازمطلوبیتولیکرد،ارزیابیتوانمی

.استارزیابی
مطلوبدیگراندیدازالزامًاموفّقفردشده،ذکرتعاریفبهعنایتبا:توجه

دیدازالزامًاگروه،یاشخصیکدیدازمطلوبفردهمچنین. بودنخواهد
بردنکاربهدربایدنتیجه،در. آیدنمیشماربهمطلوبدیگرهايگروهواشخاص

بایدترتیبهمینبه. کردکافیدقّت» مطلوبیت«و» موفّقیت«هايواژهصحیحوبجا
منجرفردمطلوبیتیاموفّقیتبهکهاقداماتییاخصوصیاتگرفتنهاشتبااز

موفّقیتبهنیلالزمۀکسیاگرمثًال. کردپرهیزمطلوبیتوموفّقیتخودباشودمی
پاسخدرنبایدبداند،آنامثالواطّالعاتودانشازبرخورداريیاسختکوشیرا
ودانشدارايیاسختکوشفردکهبگویدکیستموفّقفردکهسؤالاینبه

موفّقیتخودواستموفّقیتبهدستیابیالزمۀاونظرازاینهازیرازیاد؛اطّالعات
.نیست

موفّقمدیر
مدیرموفّقیتارزیابیمعیاروکیستاسالمیمدیریتدیدگاهازموفّقمدیر
چیست؟مسلمان

آنهامصادیقتانهیممیگامتمدیریعرصۀبهاکنونفوقمفاهیمشدنروشنبا
. کنیمشناساییاسالمیمدیریتدیدگاهازعرصه،ایندررا

. یابددستداشتهمدیریتپذیرشازکههدفیبهکهاستمدیريموفّقمدیر
ابتدابایدچیست،مدیریتپذیرشازمسلمانمدیرهدفکهاینبهبردنپیبراي

.شدآشناوياندیشۀدراموربندياولویتحوةنوارزشینظاموتفکّرطرزبا
براُخرويسعادتمادي،رفاهبرمعنويکمالمسلمان،مدیرفکرِينظامدر



مدیریت اسالمی ١٦٤

.داردترجیحخلقرضایتبرخدارضایتنهایتدرودنیويلذایذ
:معصومیناحادیثوکریمقرآنآیاتازمسلمانمدیرتفکّرطرزاین

مخالفت«زیبايشعارباکهداردوجوددیگريکّرهايتفطرز. استگرفتهنشأت
باماديرفاهاهمیتبرابرياز» اجتماعیاموربهاسالماهتمامورهبانیتبااسالم
هماینازعملدرورانندمیسخناخرويسعادتبادنیويلذایذومعنويکمال
وماديرفاهبرافزودنبرايمعنويکمالکردنقربانیبهکارشانوروندمیفراتر
دروکشدمیدنیويلذایذازبیشترکامجوییبراياخرويسعادتازپوشیچشم

راآنانهوسهايتأمینورضایتجلبخلق،میاندرمحبوبیتوشهرتکسبراه
تواننمیراتفّکرهاطرزاین. پوشندمیچشمالهیرضایتازودهندمیقرارهدف

چیزيبهرااحادیثوآیاتبهرویهوفکراینطرفدارانثتشبودانستاسالمی
. کردتعبیرتواننمیهایشانجوییلذّتودنیاطلبیهاتوجیهبرايبیهودهتالشجز

همینجزچیزيسازد،میمتمایزدنیامدارانازراالهیانبیايبینشوراهآنچهاساساً
عملواندیشهدروبودانبیاازرويپیمدعیتواننمینتیجه،در. نیستهاشاخصه

.گرفتقرارمکتبشاناصلیهايشاخصهبامتضادموضعیدر
کریمقرآنازمسلمانمدیرتفکّرطرزاینمستنداتازبرخیبهنمونهبراي

:کنیممیاشاره
ٰ:أبقیوخَیرٌآلخِرَةُٱولدنْیاٱوةَٰلْحیٱتُْؤثِرُوَنبْل

بهترآخرتکهحالیدردهندمیترجیحرادنیويزندگیآنهابلکه
1.استماندگارترو

رُهللاِٱمِنَرِضْواٌنوٰذأکْبلِکوٱهزٱلْفَوظیملْع:
2.استبزرگموفّقیتهمانآنواستبزرگترالهیخشنوديو

:هللاِٱذِکْرِعنْبیعٰالوتِجارةٌتُلْهیِهمٰالرِجالٌ
غافلخدایادازراآنهافروشیوخریدوستدودادهیچکهمردانی

72. آیۀ توبه،سورة-172. و 16 آیاتٰ،أعلیسورة-1



١٦٥مدیریت اسالمی
1.سازدنمی

:بِاآلِخرَِةلدنْیاٱوةَٰلْحیٱیشْرُونَلَّذینَٱ
2.خرندمیدنیازندگیبهايبهراآخرتکهآنان

:لْجنَّۀَٱلَهمبِأنَّأموالَهموأنْفُسهملْمؤْمِنیَنٱمِنَٰشْتَريٱهللاَٱإنَّ
کهاینقبالدرراداراییهایشانوجانهامؤمنانازخداوندهمانا

3.خردمیباشدآنهابرايبهشت

ماوشَیٍءمِنْأُوتیُتمتاعیٱفَمنْیاٱوةِٰلْحلدزینَتُهاوماورٌهللاِٱعِنْدخَیقیوأب:ٰ
زندگیزینتوکاالاستشدهدادهشمابه) عالَمایندر(چههر

4.استماندگارتروبهترخداستنزدآنچهوستادنیوي

لذَّهبِٱمِنَلْمقَنْطَرَةِٱلْقَناطیرِٱولْبنینَٱولنِّساءِٱمِنَلشَّهواتِٱحبلِلنّاسِزینَ

لْفِضَّۀِٱولِٱوِۀٱلْخَیموسلْمألنْعامِٱورْثِٱوٰذلْحلِکتاعیٱمٱوِةٰلْحنْیالدو

جنّاتربهِمعِنْدتَّقَواْٱلِلَّذینَلِکُمٰذمِنْبِخَیرٍأؤُنَبئُکُمقُْللْمآِبٱحسنُعِنْدههللاُٱ

هللاُٱوهللاِٱمِنَرِضْواٌنومطَّهرٌَةأزواجوفیهالِدینَٰخألنْهارٱتَحتِهامِنْتَجري

5بِالْعِبادِبصیرٌ

چرمیانبانهايوفرزندانوزنانبهتمایالتدوستیمردم،يبرا
زرع،وکشتودامهاودارعالمتاسبانوسیموزرازانباشته

خداوندودنیاستزندگانیبهرةاین. شددادهجلوهزیباونیکو
سازم؟باخبرتاناینهاازبهترازآیابگو. نیکوستبازگشتگاهنزدش
کهبهشتهاییپروردگارشاننزددرکردندپیشهتقواکهکسانیبراي

جانبازخشنوديوپاكهمسرانیواستروانآنهازیرازجویها
.استبندگاناحوالبربینايخداوندوباشدمیخدا،

1أنْفُسهمخَسِرواْلَّذینَٱلْخاسِرینَٱإنَّقُْل

74. آیۀ نساء،سورة-372. آیۀ نور،ورةس-1
60. آیۀ قصص،سورة-1114. آیۀ توبه،سورة-3
15. و14 آیاتعمران،آلسورة-5



مدیریت اسالمی ١٦٦

.باختندزیانبهراخودکههستندکسانیزیانکارانبگو
فِیأنَّهمجرَمٰالیفْتَرُونَکانُواماعنْهمضَلَّوأنْفُسهمخَسِرُواْلَّذینَٱئِکٰولأُ

2:ألَخْسرُونَٱهمآلخِرَةِٱ

دروغآنچهوباختندزیانبهراخویشتنکههستندکسانیآنها
زیانکارترینهمانقیامتدرآنهاناگزیر. شدگمایشاناززدندمی
.خاصنداش

مدیراصلیهدفگذاري،ارزشوبندياولویتچنینوفکرطرزاینبراساس
اخصطوربهمدیریتمسؤولیتپذیرشدرواعمطوربهزندگیدرمسلمان
کمالومعنويتعالیهمانکهالهیقرببهنیلورضایتجلبجزنیستچیزي
.استانسانی

:فرمایندمیچنینقتحقیهمینتبییندر1خمینیامامحضرت
استوسیلهاینهاهمۀوکند،انسانراانسانکهاستآمدهقرآن
وسیلهادعیهتمام. استوسیلهعباداتتمام. مطلبیکهمانبراي
. بشودظاهرلُبابشآنانسانکهاستاینبرايايوسیلههمه. است

بشودنانساوبرسدفعلیتبهاست،انسانلُبواستبالقوهکهآن
یکبشودطبیعیانساِن. بالفعلانساِنیکبشودبالقوهانساِن. آدم

انبیا. ببیندحّقبیندمیچههرباشد،الهیچیزشهمهکهالهیانسان
. کننددرستحکومتاندنیامدهانبیا. اندآمدههمینبرايهم

کهایننهاماهست،هماینکنند؟چهخواهندمیراحکومت
کارودارنددنیاهمحیوانات. کنندادارهرادنیاکهاندمدهآانبیا

صفتبسطهمانعدالت،بسطالبتّه. کنندمیادارهراخودشان
همعدالتبسطدارند،چشمکهاشخاصیبراياستتعالیحّق
همحکومت. آنهاستدستبههماجتماعیعدالت. دهندمی

مقصدلکن. اشدبعادلهحکومتکهحکومتیکنند،میتأسیس

22. و 21 آیاتهود،سورة-152. آیۀ ،زمرسورة-1



١٦٧مدیریت اسالمی

مرتبۀیکبهبرسدانسانکهاستوسیلههمهاینها. نیستاین
1.اندآمدهانبیاآنبرايکهدیگري

و،...ومسکنپوشاك،خوراك،مثلمادينیازهايرفعمسلمانمدیربراي
تحسینواحترامازبرخورداريامنیت،وآرامشمثلروانی،هايخواستهارضاي

بااگروآیدنمیشماربهاصلیهدفیکهیچ،...وبودنمؤثّراساحسدیگران،
مدیربنابراین،. شودمینظرصرفآنهاازدرنگبیباشد،داشتهتعارضاصلیهدف

دارد،مدیریتپذیرشازکهاصلیهدفبهکهبودخواهدموفّقوقتیمسلمان
دستاست،الهیقرببهنیلورضایتعینکهانسانیکمالومعنويتعالییعنی
بهايبهکهصورتیدراثربخشیها،ووریهابهرهباالترینبهدستیابی،نتیجهدر. یابد

ازپوشیچشموانسانیکمالومعنويتعالییعنیاصلی،هدفازشستندست
موفّقیتمعنايبهوجههیچبهمسلمانمدیربرايباشد،شد،ذکرکهاولویتهایی

.بودنخواهد
نتیجۀهیچدرنهبیندمیالهیتکلیفادايدرراخودتوفیقمسلمانرمدی

باشدکردهاداخداپسندانهوشایستگیبهراتکلیفاگربنابراین. بیرونیمشخّص
. اندكخواهباشدچشمگیربیرونیبازدهخواه. یابدمیموفّقراخود

مالكمدیرانموفّقیتارزیابیبرايرااثربخشیووريبهرهوبیرونیبازدهاگر
استبردهنامآنهاازکریمقرآنکهراپیامبرانیاغلببایدکهدیدخواهیمدهیمقرار

آمدنفرودباونیاوردندایمانآنهابهاندکیجزسرانجام،چونبدانیم،ناموفّق
وصالحولوطونوحهمچونشد،پیچیدهدرهمقومشانپروندةالهیعذاب
تعدادبجزرحلتشازپسکه6اسالمپیامبرحتّیو:شعیبوهود

مکرّرتأکیداترغمبهوگرفتندپیشدرارتدادراهپیروانشهمۀشماري،انگشت
غاصبانپرچمزیربیشترشان،7علیحضرتوالیتوخالفتدربارةحضرتآن

ظاهریشخالفتدوراندرکهرا7میرالمؤمنینانیزوشدندجمعوالیت
معاویهاصحابانسجامواستواريوخودحکومتتحتافرادمانیهاينافراز

174. ص حمد،سورةتفسیرخمینی،امام-1



مدیریت اسالمی ١٦٨

پیرواننداشتنعّلتبهمعاویهمقابلدرکهرا7حسنامامو1فرمودمیشکایت
درنتوانستکهرا7حسیناماموشدمخاصمهتركبهناگزیرپایدارومصمم
کهرا:اطهارۀائمردیگسرانجامویابددستظاهريپیروزيبهیزیدباکارزار

هامیبنیازبایدمتقابالً. نیافتنددستظاهريپیروزيبهعباسبنیواُمیهبنیبرابردر
باالترهمهازومردمدرامرشاننفوذوظاهريپیروزيدلیلبهعباس،بنیو

صورتاسالمبالدسراسردرعباسیانحکومتدوراندرخصوصًاکهسازندگیهایی
شیعۀهیچوبصیرمسلمانهیچشکبی. ببریمنامموفّقمدیرانۀمثاببه،گرفت
پرده7میرالمؤمنیناکالمیکبهتوجهتنها. کندنمیتأییدراقضاوتیچنینآگاهی

:فرمایندمیکهآنجادارد،میبرالهیرهبرانخیلظاهريناکامیهايرازاز
إنّیوبِمالَعالِمکُملِحصیویقیمکُمدأوالٰأريٰاللکِنّیوٰإصکُمبِإفْسادِح

:نَفْسی
رانافرمانیتانوکجیوکندمیاصالحراشماکهروشیبهمن

شایستهوندارمنظردرلکنآگاهم؛درستیبهکندمیدرست
راشماخویشتنافکندنفسادبهوساختنتباهباکهدانمنمی

2.کنماصالح

خودموفّقیتسنجشمعیارراسازمانبیرونیبازدهکهگونههماننمسلمامدیر
خویشتوفیقارزیابیمالكنیزرادیگراناقبالوتحسینداند،نمیمدیریتامردر
. آوردنمیشماربهمدیریتۀعرصدر

شاگردانوشیعیانازیکیبهخطاباينامهدر7باقرامامراستا،همیندر
:نگارندمیخود

رجلٌإنَّکقالُواومِصرِكأهلُجتَمعٱلَوِٰحتّیولِیاًلَناتَکُوُنٰالبِأنَّکعلَمٱو

وءسلَمزُنْکحٰذیلِکوقالُوالَولٌإنَّکجرصالِحلَمرُّكسٰذیلِککِنْٰلو

رِضأعکلینَفْسفَإْنهللاِ،ٱکِتَابِٰعسالِکًاکُنْت،بیلَهتَزْهیدِهِ،فیزاهِدًاس

69. خطبۀ ،البالغهنهج-272. خطبۀ البالغه،نهج -1



١٦٩مدیریت اسالمی
قیلَمایضُرُّكٰالفَإنَّهأبشِرْوفأثْبِتتَخْویفِهِ،مِنْخائِفًاتَرْغیبِهِ،فیراغِبًا

فیکإْنوبائِنًاکُنْتلَّذيٱذَافَمالِلْقُرْآنِمغُرُّك؟مِنْینَفْسِک

اهلهمۀاگرکهگرديچنانتاشوينمیشمردهماولیتوکهبدان
تواندوهمایۀهستی،بديمردتوبگویندواحدزبانبهدیارت
. نکندشادتهستی،خوبیمردتوبگویندآنهاهمۀاگرونگردد
ازوبوديقرآنرهرواگرپس. کنعرضهقرآنبرراخودولکن
ورزیدهزهدکردهدعوتموردشدرورزیدنزهدبهقرآنآنچه
آنچهازوداشتیرغبتنمودهترغیببدانقرآنآنچهبهو،بودي
وشادمانواستواروقدمثابتپسبودي،ترسیدهندهاسترقرآن

توبهبگوینداتدربارهچههرحالتیچنیندرکهباشخرسند
چیزيچهپسبوديجداقرآنازاگراما. رساندنخواهدزیانی
1ببالی؟خودبرشدهسببکهاست

برداشتچنیننبایدفوقمطلبازکهرسدمینظربهضرورينکتهاینذکر
وجامعهرضایتتأمینسازمان،خارجیبازدهبهاساساًمسلمانمدیرکهکرد

عنایتبابلکهاست؛توجهبیدیگراننزدکرامتوعزّتازبرخورداريوکارکنان،
دادیم،دستبهبخشاینازآغدراهدافمراتبسلسلهوهدفازکهتعریفیبه

الهیرضایتجلبراستايدرواندتَبعیوفرعیاهدافاونظردراینهاۀهم
.یابندمیجایگاه

مدیریتیوحکومتیدستورالعملپایاندر7میرالمؤمنیناکهاستسبببدین
:کهنگارندمیاشترمالکبهخود

ئَلُأنَاْوۀِهللاَٱأستِِهبِسِعمحرظیِموتِهِعرلیقُدطاءِٰعۀٍکُلِّإعغْبفِّقَنیأْنرویو

اكفیهِلِماإیۀِٱمِنَرِضَاهذْرِٱإلقامهِلْواضِِحٱلْعإلَیخَلْقِهِٰإلیوعنِمسلثَّناءِٱح

أْنوکَرامۀِلْٱتَضْعیفِولنِّعمۀِٱتَماِمولْبِالدِٱفِیألثَرِٱجمیلِولْعِبادِٱفِی

خْتِملییوِةلَکعادبالسةِٱولشَّهاد:

292. ص غفاري،اکبرعلیترجمۀالعقول،تحفحّرانی،شعبۀابن-1



مدیریت اسالمی ١٧٠

دادنبرکهعظیمیقدرتواشگستردهرحمتاّتکاءبهخداونداز
رضايآنچهبهراتوومراکهکنممیدرخواستداردايخواستههر
وخدانزدآشکارعذرآوردنزمینۀدردارد،موفّقاستآندراو

بشريتوانازاستشایستهکهآنگونهآنهاحّقادايچون(خلقش
درزیباآثاروبندگانبیندرنیکنامباهمراه) باشدمیخارج
کرامتنمودنافزونمراتببهونعمترساندننهایتبهوشهرها

1.بخشدخاتمهشهادتوسعادتباراتوومنزندگانیاینکهو

آیدمیشماربهمسلمانمدیرموفّقیتمظاهرزا،شدهذکرمواردتمامیبنابراین،
ولطفبهنیزتوفیقاینالبتّه،. آینددستبهالهیرضايراستايدرکهآنشرطبه

درخواستخداوندازراآنحضرتشروهمینازواستممکنالهیعطاي
:استآمده7شعیبزبانازکریمقرآندرکههمچنان. کندمی

إلَیهِوتَوکَّلْتعلَیهِباِهللاٰإّالتَوفیقیماوستَطَعتٱماإلصالحٱإالَّأُریدإْن

أُنیب:

لتوّکاوبرلذانیست،پذیرامکانالهیمددبهجزمنموفّقیت
انابهوينزدآنطلبدروآوردهروياوجانببهونمودم

2.کنممی

سویکازمدیرهرگردیدذکرتاکنونمبحثاینآغازازکههاییشاخصهبا
بهاوبرايمدیریتعرصۀدرکهبپردازداولویتهاییواهدافبررسیبهتواندمی

اولویتوهدفعنوانبهسخندروداردذهندرآنچهنهاست،مطرحواقعیطور
سوياز. دریابدمدیریتاسالمیالگويبهراخودنزدیکیمیزانوکند،میتعریف

بامدیرهر2است؛بصیرخویشنفسبرانسانقرآن،فرمودةبهکهآنجازادیگر
چهتاشغلیوظایفانجامرهگذرازکهدریابدتواندمینفسمحاسبۀوتأملاندکی

دیگرتعبیربهوشدهنایلمعنويتکاملوتعالیوالهیقربورضایتبهحد

.53البالغه، نامۀ نهج -1
14. آیۀ قیامت،سورة-882. آیۀ هود،سورة-2



١٧١مدیریت اسالمی
کردنپنهانوارزیابیاینازفرار.استبودهموفّقحدچهتااسالمیدیدگاهاز

استايبیهودهتالشسازمان،کاربازدهارقاموآمارپردةپشتدرمزبورواقعیت
وريبهرهافزایشکردنمطرحباکهمدیري. نداردثمريخوددادنفریبجزکه

درسعیکارش،اثربخشیازهاییجنبهارائۀیاخودمدیریتتحتسیستممادي
کهاینزمینۀدرانداختنراهبهجنجالباوداردخویشبهموفّقیتاحساسالقاي

یااستآوردهدستبراالمللیبینکیفیهايتأییدیهسازمانشتولیديمحصوالت
یااستیافتهافزایشبرابرچندینمدیریتشتحتشدةتولیدمحصوالتتعدادآمار
رفتنبادبراست،گرفتهصورتفراوانیعمومیخدماتاومدیریتپرتودر

پوشاند،میراالهیپیشگاهبهخویشتقرّبوانسانیتکاملومعنويارزشهاي
:فرمایدمیکهاستکریمقرآندرالهیکالماینبرايبارزيمصداق

همویالدنْٱوِةٰلْحیٱفِیسعیهمضَلَّلَّذینَٱأعماالًبِاألخْسرینَنُنَبئُکُمهلْقُْل

:صنْعاًیحسِنُونَأنَّهمیحسبونَ

سازم؟باخبراشخاصزیانکارترینبهراشماآیابگو! پیامبراي
درشد،گمومصروفدنیازندگیدرتالششان،تمامیکهکسانی
1.دارندنیکوییروشوکارکهپنداشتندمیخودشانکهحالی

درخواستالهیدرگاهازدعامقامدر6اکرمپیامبرکهاستاساسهمینبر
:کهنمایندمی

:عِلْمِنَامبلَغَٰالوهمناأکْبرَلدنْیاٱتَجعلِٰال... للّهمٱ

2.مدهقراردنیارامادانشقّلۀوماةعمدهدفپروردگارا

نمودهترسیممسلمانمدیربرايقرآنکهمسیريازفردصورتایندرکهچرا
:فرمایدمیترسیمچنینرامزبورمسیرکریمقرآن. افتادخواهددوراست

تَغِٱوٰءاتیفیمابٱهللاُٱكارآلخِرَةَٱلدٰالوتَنْسکنْیاٱمِنَنَصیبلد:

راآخرتفرموده،جهانعنایتتوبهخداوندآنچهازبرداريبهرهدر

104. آیۀ کهف،سورة-1
.شعباننیمۀشباعمالالجنان،مفاتیحقمی،محدث-2



مدیریت اسالمی ١٧٢

نصیبتدنیويقعیتهايمووامکاناتازآنچهازمنديبهرهوبجوي
1.مکنفراموشجوییآخرتایندرراشده

:فرمایندمی7مؤمنانامیرکهاستآیههمینمقصودتبییندر
بِهاتَطْلُبأْننِشاطَکوشَبابکوفَراغَکوقُوتَکوصِحتَکتَنْسٰال

:خِرَةَآلٱ

فراموشرادخونشاطوجوانیوفراغتونیرومنديوسالمتی
2.نماییطلبراآخرتآنهاوسیلۀبهکهمکن

مطلوبمدیر
افراددیدگاهازرامدیربودنمطلوبشد،ذکربخشاینآغازدرکهطورهمان

مدیربگوییمبتوانیمکهاینبراي،مثًال. نمودبررسیتوانمیمختلفهايگروهو
منظورچهبهشرکتینیمبببایدکیستشرکتیکصاحباندیدگاهازمطلوب

مدیراستبدیهیچیست؟شرکتمدیرازشرکتصاحبانانتظاروشدهسیسأت
طورهمین. بخشدتحقّقبهتررااهدافشانکهاستمدیريآناندیدازمطلوب

ازیکهرکهاستهدفیبهناظرنیزکارکناندیدگاهازمطلوبمدیرویژگیهاي
ازیکهردیدگاهازمطلوبمدیرنتیجه،در. ددارنسازماندراشتغالازآنان

نیزمشتريیارجوعارباب. سازدمحقّقبهترراويهدفکهاستمدیريکارکنان
.برآوردبهترراويانتظارکهداندمیمطلوبرامدیرياساسهمینبر

صاحباندیدگاهازمطلوبیمدیرالزامًااسالمی،نظرازموفّقمدیربنابراین،
بتواندمدیرياگرالبتّه. بودنخواهدمشتریانورجوعاربابیاکارکنان،مان،ساز

مصالحجهتدرهنرمندانهرامزبورگروهسهانتظاراتوسالیقوهاخواسته
معنويتعالیوالهیرضایتانسانی،کمالبهنیلآنهاهمۀبرايکهحقیقیشان،

سهمصلحتقرینرضایتبهخویش،برايموفّقیتکسبضمندهد،سوقاست،
براي. مطلوبهمواستموفّقهممدیريچنین. یابدمیدستنیزمزبورگروه

77. آیۀ قصص،سورة-1
.قصصسورة77آیۀذیلالثّقلین،نورتفسیر-2



١٧٣مدیریت اسالمی
.هستیمزیرتوضیحهايازناگزیرنکته،اینشدنترروشن
عملشیوهدوبهاستممکندارنداوازدیگرانکهانتظاراتیقبالدرفردهر

گامآنانهايخواستهوانتظاراتتغییرجهتدریاوبرآوردراآنهاانتظاراتیاکند،
. بردارد

فردکهاینیکی. استمتصورحالتدودرانتظاراتبرآوردنجهتدراقدام
آنانمصالحبردارندةدرودرستشخصاًآنچهبادارندانتظاراوازدیگرانراآنچه
یشانامصالححاويودرستخودآنچهبهعملضمنوببیندهمسوداندمی
فردکهایندیگر. کندجلبراایشانرضایتوبرآوردراآنانانتظاراتداند،می

برآوردهرهگذرازدیگرانرضایتجلبراهازکهخودشخصیمنافعبهفقط
انجامکهکاريبودندرستوبیندیشدآورددستبتوانمیانتظاراتشانساختن

بدونفرديچنین. باشدنداشتهخودشبرايآنبودنبارمنفعتجزمعناییدهدمی
بردرنیزراایشانمصالحآیاکهاینوخودازدیگرانانتظاراتدرستیبهکهاین
.ورزدمیمبادرتانتظاراتآنبرآوردنبهبیندیشد،دارد

متصورحالتدوهمدیگرانهايخواستهوانتظاراتتغییرجهتدراقدامبراي
بهودرستشخصًاآنچهبادارندانتظاراوازدیگرانراچهآنفردکهاینیکی. است

وانتظاراتدادنسوقجهتدرنتیجهدروببیندتعارضدرداندمیآنانمصلحت
درتابرداردگاماستآنانمصلحتبهودرستآنچهسويبهآنانهايخواسته
آنچهبااوزادیگرانهايخواستهوانتظاراتکهیابددستشرایطیبهنهایت
بهکهاینبدونفردکهایندیگر. شودمنطبقداندمیمصلحتبهودرستشخصاً

خیر،یااستایشانمصلحتبهودرستدارندانتظاراوازدیگرانآنچهکهامراین
شخصیمنافعباهاخواستهوانتظاراتآنناهمسوییعّلتبهباشد،داشتهکاري

.کوشدبآنهاتغییربرايخودش،
وکردتقسیمگرامنفعتوگرااصولگروهدوبهتوانمیراافراداساساینبر

:دانستگونهدوراانتظاراتبابرخوردنوع
دیگران؛هايخواستهوانتظاراتتأمین) 1



مدیریت اسالمی ١٧٤

.دیگرانهايخواستهوانتظاراتتغییر) 2
سازمان،صاحبانانتظاراتبهصورتیدروگراستاصولفرديمسلمانمدیر
ودرستآنچهباراآنهاکهدهدمیمثبتپاسخمشتریانورجوعاربابوکارکنان

ومغایرراآنهاانتظاراتچنانچهوببیندهمسوداندمیالهیرضایتبردارندةدر
انتظاراتوهاخواستهتغییرجهتدربداندالهیرضایتوحّقخواستبامعارض

ارضايوخشنوديبهآنچهازبیشمدیريچنیندیگربیانبه. نمایدمیاقداممزبور
مداستمستترآندرالهیرضایتکهراآنهامصالحتأمینبیندیشددیگرانسالیق

مصالحشانسمتبهدیگرانهايخواستهوسالیقدادنسوقجهتدروداردنظر
.داردمیبرگام

تغییرةنحوداردنیازآنبهسلمانممدیرکهمهارتهاییمهمترینازیکیبنابراین،
کهاستایندرمسلمانمدیرهنر. انسانهاستدیگرانتظاراتوسالیقوهاخواسته

وبرانگیزمقاومتنهوپذیرشموردودلنشیننحويبهالزم،موارددر
در. آوردپدیددیگرانانتظاراتوسالیقوخواستهادرراتغییراینآفرین،رنجش

کسبتوأمانرامطلوبیتوموفّقیتیابدمیامکانمزبورمدیرکهاستتصوراین
.نماید

حديدرکارکنانهايخواستهتعدیلبهاوًالمسلمانمدیرفوق،بینشبراساس
جسمی،نیازهايتأمینبهثانیاًدارد،تناسبآنهاانسانیمنزلتوشخصیتباکه

بهسرانجاموانسانیشان،مرتبتوتشخصیبامتناسبآنانمعنويوروانی
وپردازدمیآنرهگذرازانگیزشایجادوآنهامعنويومتعالینیازهايتحریک
محرّکهاییبهتوسلطریقازولوممکن،راههرازراکارکنانبیشترتالشوپویایی

یرمد. دهدنمیقرارهدفباشد،آنهاانسانیکمالومصالحبامتضادجهتدرکه
نیازهايجبرازراکارکنانخواهدمیالزم،تالشوتحرّكایجادضمنمسلمان

وتعالیسويبهوبرهاندشیطانیونفسانیهايخواستهوحیوانیوجسمانی
وماديامکاناتپول،ازمسلمانمدیراساس،اینبر. شودرهنمونمعنویت

اینازوکندنمیاستفادهانگیزشرابزاعنوانبهنفسانی،هوسهايارضايهايزمینه



١٧٥مدیریت اسالمی
تقویتوتشدیدکارکناندررادنیاگرایانهونفسانیوحیوانیهايخواستهرهگذر

مرتبۀبههبوطگرفتارانسانی،عالیمراتببهعروججايبهراآنهاوکندنمی
ومنصفانهتأمینباسویکازاو. کندنمیطبیعتزنداندراسارتوحیوانی

تمرکزبهایشاندستیابیوخاطرتفرّقازآنانرهاییزمینۀکارکناننیازهاينۀعادال
ومعنويومتعالینیازهايتحریکبادیگرسويازوکندمیفراهمراکاردرتوجه

ایجادآناندررابیشترپویاییوتالشانگیزةآنها،ازناشیهايخواستهتشدید
.کندمی

بهراکارکنانکهمدیرانیکهکردگیرينتیجهتوانمیروشنیبهترتیببدین
وتالشسازماندرآن،تحریکباوکنندمیشرطیدنیويهايخواستهسایریاپول

بهلکنکنند،تأمینخودسازمانبرايباالییبازدهشایدنمایند،میایجادتحرّك
کارکنانالهیوويمعنشخصیتدرانگیزشایجادروشاینکهمخرّبیتأثیرعّلت

منطبقاسالمیمدیریتباتواننمیوجههیچبهراآنهاعملموردشیوةگذارد،می
.دانست

مدیرموفّقیتلوازم
رهگذرازاوستنیلمسلمانمدیربودنموفّقمالكشد،گفتهکهطورهمان

رضایتهکانسانی،تکاملومعنويتعالیبهمدیریت،تمسِدرالهیشتکلیفاداي
ازروشنیتصورسویکازبایدمدیراساس،اینبر. استآندرهمالهیقربو

بهدیگرسويازوباشدداشتهانسانیکمالومعنويتعالیازبرخوردارانسان
نیلاشتیاقآتشسودیگرازو1باشدآگاهتمسِایندرخودالهیتکلیف

که توفیقداردخودکارکنانتعالیبارابطهدرايجداگانهمسؤولیتمدیراسالمیمدیریتدر-1
بهکندعرضه میمراجعانومشتریانجامعۀبهاوسازمانکهخدمتیانجامیاکاالتولیددروي
مدیریتبودن سبکاسالمیارزیابیمعیارهايازییکبنابراین،. بگیردراآنجايتواندنمیوجههیچ
تعالیجهتدراست کهتأثیريمیزانخود،مسؤولیتایفايدرويتواناییسنجشنیزومدیرهر

.استداشتهکارکنانشالهیومعنوي
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برتاباشدفروزاندلشوجاندرمعنويتکاملوتعالیوالهیرضایتوقرببه
ازدقیقیشناختکهآنخالصه. کندقیامالهیتکلیفبهعملبهتوانۀهمباآناثر

ووسعبافردهرالهیتکلیفکهآنجااز. باشدانگیزهدارايوداشتهراهوهدف
اختیاردرکهظرفیتهاییتمامیشناختبنابراین،دارد،مستقیمینسبتامکاناتش

این. بودخواهدموفّقیتبهنیلبرايمدیرنیازهايازدیگریکیداردقرارمدیر
وانسانیامکاناتمدیر،شخصبالقوةوبالفعلنیروهايوتوانمندیهاشاملظرفیتها

. استسازمان... وقانونیواطالعاتیوــتأسیساتیتجهیزاتی،مالی،ــمادي
امکاناتازبتواندآنهاقالبدرمدیرکهروشهاییرگیريبکادرمهارتوشناخت

نیازببردرابهرهبهترینخویشالهیتکلیفانجامجهتدرسازمانبالقوةوبالفعل
لوازمازبخشیعنوانبهتوانمیرامزبورمواردۀکلّی. استمسلمانمدیردیگر

.دانستمدیرموفّقیت
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سازماندرفردنقش

1انسانیکمالتحقّقجهتدر

مقدمه
ازمشغولندفعالیتوکاربهسازمانهردرکهافراديانسانیشخصیتتکامل

کهخدماتییاکاالۀعرضوتولیدازمستقّلومهماستهدفیاسالمدیدگاه

تأثیريخاطربهنهانسانیتکاملبهاسالمتأکید. باشندمیآندارعهدهسازمانها

وبیشترۀارائوتولیدبهسازماندستیابیبرکارکنانانسانیمسائلبهتوجهکهاست
آفرینشهدفکهباشدمیاینازناشیبلکه،گذارد،میخدماتیاکاالمطلوبتر

ایندرانسانهازندگیکّلیمشیخّطو2بودهکمالبهانساننیلجهانوانسان

تنظیم و نگارش نکاتی است که تالش نویسنده در جهت خوانید حاصل در این بخش میآنچه-1
علی طالقانی، قریب یکصد و بیست و پنج سال رخّر، مرحوم مولی نظأم و عارف بزرگ متفقیه و حکی

المعارفی از اسرار دائرة کتاب کاشف االسرار . استبه آنها اشاره نمودهقبل، در کتاب کاشف االسرار، 
یافتگان مکتب اساتیدي چون از پرورشاعتقادي، اخالقی و عرفانی تشیع است و مؤلّف آن که 

باشد، در فقه و حکمت و عرفان از می5شیخ انصاري و شیخ نظرعلی نجفیحب جواهر،صا
القدر آن را آشنایی بیشتر با کتاب مزبور و مؤلّف جلیل. آمده استسرآمدان زمان خویش به شمار می

توان از مقدمۀ طبع چهارم کاشف االسرار که با تصحیح و تعلیق نگارندة این کتاب، توسط موسسۀمی
.منتشر گردیده است کسب نمود1373خدمات فرهنگی رسا، در سال 

2- ا خَلَقْتم ٱو ٱلْجِنَّ وونَٰإّالإلنْسدبعجّن و انسان را نیافریدم جز براي این که مرا عبادت:لِی
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نکردنفراموشعیندرمعنويواُخرويهايجنبهبهورزیدناهتمامجهت،

1.استماديودنیويهايجنبه

راآندهیم،قرارتوجهموردسازمانیکۀمثاببهراآفرینشجهانکههنگامی

قرارآنرأسدرجهانآفرینندةکهبینیممیموجوداتازمراتبیسلسلهحاوي
ازیکهر. استیافتهادامهوداتند،موجمرتبۀینترپایینکهجماداتتاوداشته

درمراتبسلسلهایندراستبرخوردارکهکمالازايمرتبهبهتوجهبانیزانسانها

.داردقرارمتناسبجایگاه
مافوقها: ازعبارتندکهباشدمیمواجهگروهسهباعضوهرعظیمسازمانایندر

وخلقتعالمدرچنانچه). ردستانزی(مرئوسانو) همتایان(همطرازان،)زبردستان(

ائمۀواکرمپیامبرومدیریتیردةباالترینمقامدرراخداوندبشري،جهان
بهرامخلوقاتدیگروانسانهاومدیریتیردةدومینعنوانبهرا:معصومین

کهسیاقیوسبکمطالعۀوبررسیآوریم؛نظردرمدیریتتحتمجموعۀمثابۀ

شیوةوداردانسانهارساندنکمالبهوهدایتوعالماموریریتمددرخداوند
اماموحضرتآنوفرمودهمشخّص6اکرمپیامبربرايزمینهایندرکهعملی

وهدایتبهنیلجهتدرکهتکالیفینیزواندبستهکاربهراآنويازپسمعصوم

درکهرامسؤولیتهاییوفوظایتواندمیاست،فرمودهتعیینانسانهابرايکمال،
خود،مرئوسانوهمطرازانباالتر،هايردهبهنسبتاعضاء،ازیکهرسازمان،هر

).56سورة ذاریات، آیۀ . (و بندگی نمایند
امام(.عبادت و بندگی گوهري است که کُنه آن پروردگاري است:یۀُلرُّبوبِٱلْعبودِیۀُ جوهرَةٌ کُنْهها ٱ
).100بابالشّریعه،مصباح،7صادق

1-تَغِٱوابٱفیمٱهللاُٱتیکارآلخِرَةِٱلدٰالوتَنْسکاٱمِنَنَصیبنْیجهاننمودهروزیتخداوندآنچهدر: لد
(مکنفراموشجوییآخرتایندررانیویتدبهرةبکارگیريودهقرارهدفراآخرت سورة. 

).77آیۀقصص،
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بخشایندرکهنکاتیواصول. نمایدمشخّصداردانسانیکمالتحقّقجهتدر

همینبرشدهبیانانسانیکمالتحقّقجهتدرسازماندرفردنقشهايزمینۀدر

الهامکهحدیثیوآیهمورد،هردرواستگردیدهاستنباطاسالمیعمنابازاساس
.استگردیدهذکرپاورقیدراستبودهشدهمطرحنکتۀبخش

سازماندراعضاءروابطبرحاکمروح
ورحمتاینوباشدمی2ربوبیعشقحاصلو1الهیرحمتةمیوآفرینش

باسازمانعضوهرۀرابطبرکمحاروح. داردسریانهستیمراتبتمامیدرعشق
وعشقهمینبایداسالمیجامعۀدر) زیردستانوهمتایانزبردستان،(اعضاءدیگر

،شخصهربهانسانعالقهوعشقومحبتکهاینبهتوجهباو3.باشدرحمت
:استآندرزیرویژگیهايتمامییاوچندیایکةمشاهدمعلول
تقواودیانتایت،درعلم،همچون: کماالت. 1
پسندیدهاخالقوارزندهروحیاتنیکو،خلق. 2
،شایستهرفتارهاي. 3
ظاهري،جمالوحسن. 4
خواهدانتظارقابلشرایطیدرسازمانیکاعضايبینۀعالقومحبتوجودپس
وباشدداشتهوجودآنافرادۀکلّیدراًبعضیاوکالًّفوقۀچهارگانهايجاذبهکهبود

وسازد،خویشرحمتمشمولرااوخداوندکهکسآنجز: خَلَقَهملِکٰلِذوربکرحِممْنإّال-1
).119آیۀ هود،سورة(.آفریدراآنهاخاطرهمینبههمخداوند

2-تببأْنفَأحرَفأُعلِکَیلْخَلْقَٱفَخَلَقْترَفراآفریدگانپسشوم،شناختهکه"داشتمدوست": أُع
.)مرصاد العبادرازي،الدیننجم. (شومشناختهتاآفریدم

).10آیۀ حجرات،سورة. (یکدیگرندبرادرانمؤمنانهمانا: إخْوةٌلْمؤْمِنُونَٱإنَّما-3
ماءحرمنَهیتندومهربانیکدیگربهنسبتپیامبرپیروان:ب29آیۀ فتح،سورة(.بامحب.(
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بهموقوفانسانی،کمالۀزمیندرهدفشبهدستیابیوسازمانتوفیقکهآنجااز
ویژگیهايازبرخورداريکارکنان،پذیرشدرلذااست،عالقهومحبتاینوجود
هرمدیرانوسرپرستانگزینشدر. باشدنظرمدمالکهاازیکیعنوانبهبایدفوق

بایدمذکورویژگیهايازبرخوردارينظرازضاءاعسایربرفردامتیازنیزمجموعه
.باشدتوجهمورد

سازماندرفردنقشهايورسالت
درانسانیکمالتحقّقراستايدرسازمانافرادازیکهرکهنقشیورسالت

:ازستاعبارتداردمذکورۀرابطسهازیکهرقالب

1زیردستانتربیت. 1

2تانباالدسازاطاعتوپذیرش. 2

3همطرازانباتعاونومواسات. 3

آتشگزندازهستندشماسرپرستیتحتکهراکسانیوخودتان: اًنَارأهلیکُموأنْفُسکُمقُوا-1
).6آیۀ تحریم،سورة(.کنیدحفظ]دوزخ[
فرماندارانتانوپیامبرازوکنیداطاعتدخداوناز: مِنْکُمألمرِٱأُولِیولرَّسولَٱأطیعواوهللاَٱأطیعوا-2
).59آیۀ نساء،سورة(.نماییداطاعتمعصوم]امامان[

همأُولئِکوأطَعنَاوسمِعنَایقُولُواأنْبینَهملِیحکُمرسولِهِوهللاِٱإلَیدعواإَذالْمؤْمِنینَٱقَولُکاَنإنَّما

آنهابینپیامبرتاشوندمیدعوتاشفرستادهوخداسويبهکهآنگاهمنانؤمسخنهمانا: لْمفْلِحوَنٱ
همانآنهاونمودیم،اطاعتوشنیدیم]جانگوشبه[گویندمیکهاستایننمایدقضاوت

).51آیۀ نور،سورة(. رستگارانند
بهپرهیزکاريونیکیجهتدروبراساس: لْعدوانِٱوإلثْمِٱعلَیتَعاونُواٰالولتَّقْويٱولْبِرِّٱعلَیتَعاونُوا-3

).2آیۀمائده،سورة(.نکنیدهمکاريکدیگریبادشمنیوگناهزمینۀدروکنیداقدامیکدیگریاري
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.پردازیممیفوقنقشهايایفاينحوةتبیینبهاکنون

زیردستانتربیت. 1
:ازاستعبارتشودانجامزیردستانتربیتزمینۀدربایدآنچه

مرئوسانمحبتجذبوقلوبجلب. الف

باابطهردرتربیتینقشایفايشرطزیردستانمحبتجذبوقلوبجلب
رفتارهاي"ازمافوقبرخورداريبهمرئوسانوقوفطریقازامراینوآنهاست
یعنی،"ظاهريجمالوحسن"حتّیو"کماالت"،"پسندیدةخلقیات"،"شایسته
بنابراین. یابدمیتحقّقبخشد،میمحبوبیتآنهاواجدفردهربهکههاییجاذبه
اینازبرخورداريدرمجموع،دربایدگیردمیقرارگروهیرأسدرکهفردي

گرددجلبويبهآنهامحبتوعالقهتاباشدداشتهتفوقآنهابرچهارگانهجهات
رئیسی. شودفراهماوبرايآنهابهنسبتتربیتینقشایفايۀزمینرهگذراینازو

اناییتووجذّابیتفاقدشکبیباشد،زیردستانشبهنسبتمذکوربرتريفاقدکه
.بودخواهدزیردستانشدرتربیتیتأثیرونفوذ

ناشایستهاوشایستهاکردناعالمومشخّص. ب

دررفتارهاییچهکهسازدمشخّصخودمرئوسانبرايفردبایدمرحلهایندر
هاییشیوهوکارهاچهمتقابالًواستممدوحوپسندیدهسازمانارزشینظام

1.آیدیمحساببهمذموموناپسند

1-نَقَدیٱتَب256یۀآبقره،سورة(.گردیدمتمایزوضوحبهگمراهیازرشد]راه[هرآینه:لْغَیٱمَِنلرُّشْد.(
نَاهیدنِٱهید10آیۀ بلد،سورة(. ساختیمآگاهبدونیکشاخصعرصۀودیدگاهدوبهرااو: لنَّج.(
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عملیمصادیقبهمرئوسانۀکلّیساختنآگاهاستمهممرحلهایندرآنچه
شناختهبدیاخوبفلسفهوعللتفهیمنهواستمافوقدیدگاهازبدوخوب
برايومواردهمۀدرامااست،مفیدگرچهمزبورفلسفۀوعللدرك. آنهاشدن
دارندوجودکسانیمرئوسانبیندرسویکاززیراباشد،نمیپذیرامکانافرادهمۀ

دیگرسويازوندارندرابحثموردفلسفۀدركوتحلیلوتجزیهقدرتکه
محرمانهجنبۀکهاستمصلحتهاییازناشیمواردبرخیشدنشناختهبدیاخوب
وتبیینشودمیخواستهالزامًاآنچهپس. باشندنمیمرئوسانبینافشاقابلودارند

اخذهنگامتااستمرئوسانۀکلّیبرايناشایستوشایستهرفتارهايتفکیک
کهاینزمینۀدرآنانازیکهیچاي،رویهاّتخاذیاکاربهمبادرتبرايتصمیم
مواجهابهامباکرد،خواهندارزیابیچگونهرارویهیااقدامآنسازمانورئیس
1.نباشند

ناشایستوشایستهرفتارهايتبعاتتبیین. ج

پیدرناشایست،وشایستهرفتارهايازیکهرکهتبعاتیوآثاراعالموتبیین
دیگربیانبه. گیردصورتمافوقتوسطبایدکهاستاقدامیدومینداشتخواهند
تنبیهاتیومحرومیتهامتقابًالوتشویقاتوامتیازاتتفهیموتعیینبهبایدمافوق

2.بپردازدبود،خواهدمترتّبمذموموپسندیدهرفتارهايازیکهربرکه

یاپسندیدهمیزانازحاکیبایدتنبیهییاتشویقیتبعاتضعفوشدت
مقرّرآنهابارابطهدرتنبیهاتوتشویقاتکهباشداعمالیشدنشمردهناپسند

).8آیۀ شمس،سورة(.نمودالهامراپرهیزکاریهایشوهاگناهاوبهپس: تَقْویهاوُفجورهافَألْهمها-1
صدوق،(.نمایدمشّخصآشکارارابندگانوظایفواحکامکهاستخداوندبر: لْبیانَٱهللاِٱعلَی
)7صادقامام11: حدیث،الهدایۀوالحجۀوالبیانوالتّعریفبابتوحید،

رسدمیاوخودبهنفعشدهدانجامايشایستهکارکسهر: فَعلَیهاأساءمْنوفَلِنَفْسِهِصالِحًاعمَِلمْن-2
).46آیۀ فصلت،سورة(.بودخواهدويخودمتوجهزیانشکندبديکسهرو
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درسازمانزشهايارنظامهممقرّراتی،چنیناعالمووضعبانتیجهدر. گرددمی
انگیزةعنوانبهتنبیهوتشویقخودهموگرددمیترشّفافوواضحمرئوسانذهن

.دهدمیسوقمزبورارزشهايحدودمراعاتبهراآنهابیرونی،

محسوسوفراگیرمستمرّ،نظارت. د

کهايزمینهساختنفراهمومرئوسانبررئیسفراگیرومستمّرنظارت
استدیگرياقدامباشند،داشتهباورواحساسکامًالراآنوجودوسانمرئۀکلّی
انجامزیردستانآنچهازرئیسهمطریق،ایناز1.ورزدمبادرتبدانبایدمافوقکه
همویابدمیآگاهیتربیتیاهدافبهوصولدرخودتوفیقمیزانودهندمی

براووقوفاثربرويساختنهآزردازشرمومافوقازحیاتأثیرتحتمرئوسان،
رفتارحسنمشاهدةاثربراوساختنخشنودبهعالقهوپسنددنمیآنچهوقوع

مصونیتبهتمایلیاتشویقات،وامتیازاتبهدستیابیبهخودعالقۀیاومرئوسان،
ناپسندآنچهتركوشایستهرفتارهايسمتبهتنبیهات،ومحرومیتهاازخویش

.شوندمیدهکشیاست

رجاوخوفبینوضعیتیدرمرئوسانداشتننگاه. ـه

بدین2.داردنگهرجاوخوفبینوضعیتیدررامرئوسانهموارهبایدمافوق

خودازرئیسمثبتهموارهارزیابیبهکاملاطمیناننهآنهاازیکهیچکهترتیب

1-ألَملَمعريهللاَٱبِأنَّیآیۀ علق،سورة(بیند؟میرااوخداوندکهداندنمی] خالفارتکابحین[آیا: ی
14.(

آیاتنساء،سورة(.استمطّلعوآگاهکنیدمیآنچهبرخداوندهمانا: خَبیراًتَعملُونَبِماکَانَهللاَٱفَإنَّ
).135و 128

).57آیۀ سورة اسراء،. (بیمناکندکیفرشازوامیدوارنداورحمتبه: عذَابهیخَافُونَورحمتَهیرْجونَ-2
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آندرتأثیربیراخودسويازنادرستهايرویهورفتاراّتخاذوباشدداشته

تجرّياستمذمومآنچهارتکابوممدوحآنچهتركبرنتیجهدروبداندارزیابی

ویافتهاعتقادخودازرئیسارزیابیهايبودنمنفیهموارهبهمتقابًالنهو1.کندپیدا

که2.باشدیوسمأرئیسارزیابیدرخویشجانبازدرستهايرویهاّتخاذتأثیراز

جايناپسندها،تركوپسندیدهرفتارهايگرفتنپیشدرانگیزةنیزصورتایندر

منتفیمرئوسرشدواصالحزمینۀودهدمیناصوابراهادامۀبهگرایشبهراخود

.گرددمی

رجاآفرینوامیدبخشهايجنبهبایدخوف،زمینۀایجادعیندرمافوقالبتّه

هاشایستگیسويبهخطاکارانبازگشتراهطریقیناازودهدگسترشبیشتررا

وقبول4،خطاهاازاغماضوعفوعذرخواهان،عذرپذیرش3.سازدهموارتررا

آنهاکهخاطیفردازپوشیچشمزمینۀدرشایستهافرادوساطتبهدادناثرترتیب

مافوقطریقایناز. باشدمینکتهاینمصادیقجملهاز5،استدادهقرارواسطهرا

مصونالهیمکرازراخودکسیپیشگانزیانگروهجز:لْخاسِرُونَٱلْقَومٱإالَّهللاِٱمکْرَیأْمنُٰفَال-1
).99آیۀ اعراف،سورة(.پنداردینم
2-ٰالإنَّهأسیحِمِنْیوٱإالَّهللاِٱرممأیوسالهیرحمتازکسیکافرانگروهجزهمانا:لْکَافِرُونَٱلْقَو

).87آیۀ یوسف،سورة(.باشدنمی
3-قَتبستُهمحرهث(.استگرفتهپیشیخشمشبرخداوندرحمت:غَضَبمحدالجنان،مفاتیحی،قم

.)کبیرجوشندعاي
پذیرد و از خطاها اوست که توبه را از بندگانش می:هو الَّذي یقبلُ التَّوبۀَ عنْ عِبادِِه و یعفوا عنِ السیئاتِ-4

).25، آیۀ ٰسورة شوري. (کندپوشی میگذرد و چشمدر می
).199آیۀ اعراف،سورة(.بگیرپیشراگذشتوعفوشیوة: لْعفْوٱخُِذ

ففَاْعمنْه159آیۀ عمران،آلسورة(.درگذرآنهاخطايازپس: ع.(
خواهدراوساطتشبهرةنمایدنیکیوساطتکسهر: مِنْهانَصیبلَهیکُنْحسنًَۀشَفَاعۀًیشْفَعمنْ-5

).85آیۀ نساء،سورة(.یافت



١٨٥مدیریت اسالمی

بزرگواريولطفواحسانمغلوبومرهونچنانراخاطیفردبودخواهدقادر

راويبودن،رئیسرهینومدیوناخالقاًوشرمندگیاحساسکهگرداندخویش

.بنمایدپسنددنمیوشدهآزردهآنهاازرئیسکههاییرویهورفتارتركازناچار

،استاصالحوتربیتهمانکهمرئوسان،بارابطهکّلیگیريسمتبهتوجهبا

مورددرراتنبیهاتومحرومیتهادهدتشخیصالزمنهایتاًموارديدررئیسچنانچه

عمالاِوجویانهانتقامجنبۀوجههیچبهوياقداماینبگذارد،اجرابهخطاکارفرد

تیغانداختنکاربهیاتلخدارويخوراندنمثابۀبهبلکهندارد،خشموغضب

دهدمیقراردرمانتحتراخودعالقۀموردبیمارکهاستپزشکیتوسطجّراحی

اِعمالدلبندشانفرزندبهنسبتوالدینکهاستتربیتیتنبیهاتقبیلازیاو

.نمایندمی

اساسیتفاوتدارايدشمنمورددرکیفردادنبادوستمورددرتنبیهاِعمال

ودانیممیايشایستهفردراويکهاستپیاماینحاويخطاکاردوستتنبیه. است

برايصرفاًونداریمانتظاروندانستهمتناسباوشایستگیباراخطااینارتکاب

ودرخورکهاستعاریتايجامهوناجورايوصلهمنزلۀبهکهخطا،اینکهاین

متوسلتنبیهبهشود،جدااوازرفته،ويتنبرناحقّبهوبودهبیگانهۀشایست

راويشخصیتکلّیشایستگیبهنسبتخودعقیدةطریق،اینازوشویممی

تنبیه،دربنابراین1.کنیممیاعالمدیگرانواوبهمزبور،خطايازنظرصرف

حاکمخواهیمصلحتوبینیخوشومحبتروحآن،تلخودردآورظاهررغمعلی

.باشدمی

بهرازیردستانفشار،وارعابباتوانمیگرچهکهاستتأکیدبهالزماینجادر

1-واصِٱفِیلَکُملْقِصایوةٌحاِبٱأُولِییحیاتوزندگیشمابرايمجازاتهادر! خردمنداناي: أللْب
).179آیۀ بقره،سورة(.داردقرارواقعی
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فشار،بهمحضاتّکايبافرمانبريجلبلکنواداشت،ظاهرياطاعتوتمکین

بهرادرونیانزجاراحساسوکراهتباتوأمظاهرياطاعتجزحاصلیشکبی

رامافوقنظرموردتربیتیمثبتتأثیراتوجههیچبهامراینکهآورد؛نخواهدبار

.داشتنخواهدپیدرباشد،میمتقابلمحبتوجودبهموکولکه

مافوقازاطاعتوپذیرش. 2

اشارهآنهابهکهداردوجودنکاتینیزباالدستانازاطاعتوپذیرشزمینۀدر
:شودمی

مافوقسخنانقلبیتمکینوپذیرش. الف

چهارگانۀابعاددرويامتیازبهاعتقادازکهمافوق،بهعالقهومحبتبهتوجهبا
بیحتّیوکندمیپیداخاصیدلپذیريودلنشینیاوسخنانشود،میناشیمذکور

وشخصیتبهاعتماداّتکايبهباشد،روشنمرئوسانبرايآنهاصحتدالیلکهآن
مقامدرآنپذیرفتنوقبولبرايو1.شودمیواقعآنهاپذیرشموردوي،شایستگی

.آیندنمیبردالیلازسؤالوچراوچون

رهنمودهاودستورهاازپیرويواطاعت. ب

مافوقرهنمودهايازعملیپیرويوتبعیتودستورهاازامتثالواطاعت

ازعمدتاًنیزاطاعتاین2.باشدمیخودباالدستبهنسبتفردوظیفۀدومین

1-واٰالثُمجِدفییرَجاًأنْفُسِهِماحمِمتقَضَیواولِّمسلیمًایپذیرشبرايخویشتندلدرآنگاهپس: تَس
).65آیۀ نساء،سورة. (باشندتوحکمتسلیمکامًالوودهنبمواجهسختیباداوریت

فرماندارانتانوپیامبرازوکنیداطاعتخداونداز: مِنْکُمألمرِٱأُولِیولرَّسولَٱأطیعواْوهللاَٱأطیعواْ-2



١٨٧مدیریت اسالمی
اًبعضبعدمراتبدروشودمیمنبعثمافوقبهنسبتمرئوستمحبومنديعالقه

دریافتراهیدوسربروبودناشرافونظارتتحتاحساسازبرخاسته

مافوقاوامرمقابلدرفردنتیجهدر. استمرئوسداشتنقرارتنبیهاتیاتشویقات

مجدانۀاجرايبهوشماردنمیجایزراسرپیچیومقاومتیاسستیواِهمال

ادبوتواضعباتوأمحالعیندروصمیمانهاطاعت،این. پردازدمیدستورها

.باشدمیمافوقبهنسبتمحبتهمانمعلولویژگی،دواینواست

یگانگیوهمسانی. ج

وحاالتالگويرااووداشتهمافوقبهنسبتمرئوسانکهمحبتیتأثیرتحت

اوارشاداتودستورهاازکهاطاعتیوپیروينیزوگزینندبرمیخویشرفتار

آنهادربودهمحبتاینساززمینهکهمافوقۀچهارگانفضیلتهايتدریجاًکنند،می

سنخیتمرئوسانطریقایناز. گرددمیتثبیتوتقویتوشودمیشکوفاوظاهر

اتصفمظهرواوازاينمونهوکنندمیپیدامافوقبامعنوي-روحی

بیشترمحبتجلبموجبخودۀنوببهسنخیتوتجانساین1.گردندمیوي

ارتقاقابلجاییتاآمیزمحبترابطۀاین2.شودمیمرئوسانبهنسبتمافوق

).59آیۀ نساء،سورة(.نماییداطاعتنیز) معصومامامان(
وبگیریدراآنپسآوردشمابرايخدارسولآنچه: فَانْتَهواعنْهنَهاکُمماووهفَخُذُلرَّسولُٱءاتیکُمما

).7آیۀ حشر،سورة(.ایستیدبازآنازپسبازداشت،آنازراشماآنچه
.)ۀالنُّعمانیانوارجزائري،اهللانعمتسید. (گردیدمتخّلقخداونداخالقبه: هللاِٱقِٰبِأخْالتَخَلَّقُواْ-1

مثلهايوٰحسنیاسماء:بیتاهلماسوگندخدابه: لْعلْیاٱألمثَالُٱولْحسنیٱألسماءٱهللاِٱونَحنُ
.)اعرافسورة 180آیۀذیلتفسیر نورالثقلین،جمعه،بنعلیعبد(. خداییمبرتر

خداتاکنیدپیرويمنازپسدارید،میدوستراخداگرا: هللاُٱیحبِبکُمفَاتَّبِعونیهللاَٱتُحِبونَکُنْتُمإنْ-2
).31آیۀ عمران،آلسورة(.بدارددوستراشمانیز
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رااطاعتوخدمتراهدرجاننمودننثاروشدنفداآمادگیحتّیفردکهستا

و2کندمیتلقّیخویشمنزلۀبهرافرديچنینمافوق،متقابالًو1کندمیپیدا

اجابتتأملبدونراهایشخواستهونظرهاوتفویضويبهراخوداختیارات

3.نداردمافوقخواستجزخواستیهممرئوسکهاستشرایطیدراینوکندمی

پدیدانجذابوجذباینکهزمانیتاکهاستالزمنکتهاینیادآورياینجادر

ومافوقفرماندهیحدودحفظاست،نیافتهتحقّقنظرموردتربیتیافاهدونیامده

هايزمزمهبهتنمافوقمزبور،موعدازپیشاگرواستضروريمرئوسفرمانبري

فراترپاروزهروکندمیفراموشراخودحدودمرئوسکمکمدهد،مرئوس

چنین. سازدخویشمانبرفرومطیعرامافوقنمایدمیطمعکهايمرحلهتانهدمی

واقعیکمالهمسويومصلحتبهنهواستسازمانورئیسمصلحتبهنهامري

آنهاازوکندرابطهقطعمرئوسانبامافوقکهنیستمعنابداناینالبتّه. مرئوس

سرازبایدبلکهدهد،منفیپاسخهایشانخواستهتمامیبهیکسرهوبگیردکناره

ودهدقرارتوجهموردراآنهاهايخواستهبرخیآنان،ازبعیتتنهوقلوبجلب

بیندرمرئوسان،هايخواستهازمدیررويدنبالهاحساسکهآنبیسازدبرآورده

انفال،سورة(.کردندجهادخداراهدرجانهایشانوداراییهابا: هللاِٱسبیلِفیأنْفُسِهِموبِأموالِهِمجاهدوا-1
).72آیۀ 

) خداوند(منکهجاییتا: بِهایبطِشلَّتیٱیدهوبِهِیبصِرُلَّذيٱبصرَهوبِهِیسمعيلَّذٱسمعهکُنْتحتّی-2
اودستوبیندمیآنباکهشوممیاوچشموشنودمیآنباکهشوممی) صالحعبد(اوگوش

ب من أذي المسلمین و کلینی، اصول کافی، کتاب االیمان و الکفر، با(. زندمیآنباکهشوممی
).8احتقرهم، حدیث 

حلّی،فهدابن(. سازمخویشنمونۀراتوتاکناطاعتممن،بندة: مثَلیأجعلَکحتّیأطِعنیعبدي
.)الداعیعدة

و 30آیۀ انسان،سورة. (خواهندنمیبخواهدخداآنچهجزچیزيآنها: هللاُٱیشاءأنْإّالتَشَاءوَنما-3
).29سورة تکویر، آیۀ 
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.شودالقاایشان

ضروريتوضیح

همینبهباشند،متعدديهايردهازمتشکّلاستممکنفردیکزیردستان
فردنتیجهدراست،متصورمافوقهاازمتعدديمراتبوجودنیزباالدستدرترتیب

ایندرکهبودخواهدمواجهرؤسامراتبسلسلهومرئوسانمراتبسلسلهبا
کهوظایفیو"مافوقازاطاعتوپذیرش"و"زیردستتربیت"نقشهايصورت

نزدیکیتناسببهلکنآنهاست،تمامیبرناظرشد،اشارهیکهرباارتباطدر
.باشدمیمحسوسبیشترمزبوروظایفونقشهانظر،موردفردبهرئیسیامرئوس

تااستترتوجهموردوملموسبسیارفرد،برايمستقیمرئیسنقشووجود
رفتارهايبالواسطۀمشاهدةومستقیمرابطۀهمینعّلتبه. باالترهايردهرؤساي
وي،ظاهريجمالوحسنوتهبرجسروحیصفاتوپسندیدهخلقیاتوشایسته

بهزمینۀاو،ازباالترهايردهرؤسايدرفضیلتهااینمستقیممشاهدةامکانعدمو
مقاماتمحبتتااستترفراهممرئوسانبینمستقیمرئیسمحبتآمدنوجود
فضیلتهاآنازمستقیمرئیسازبیشمراتببهباالترمقاماتاًمنطقگرچهباالتر؛

.باشندمیاربرخورد
دستورهايوکندمیاجراراخودمستقیمرئیِسدستورهايعمدتاًمرئوس،

دستورۀمنزلبهداردمیدریافتمستقیمشرئیِسکانالازکههمراباالترمقامات
مقاماتاهمیتونقشووجودبهاوساختنمتوجهبرايلذانگرد،میآنهابهوي

اجرايکهراباالترهايردهدستورهايموارديدرتقیممسرئیِساستالزمباالتر،
اطاعتبهآنهامشابهومرئوسانکناردروکندمطرحگردد،مینیزخودششاملآن
باباالتريردةکهرااحساساینطریقاینازوبپردازدمزبوردستورهاياجرايو

1.نمایددایجامرئوساندردارد،وجودافزونترمراتببهشایستگیهاي

1-الٱخَلَقَثُمائِکَۀَٰلْموافَلَمدنَاشَاهواحواٱحِدًاوانُوراًأرظَمتَعرَنَاسنَاأمحبفَسلَمالٱلِتَعخْلُوقُونَخَلْقٌأنّائِکَۀُٰلْممو

أنَّهنَزَّهْنمتصِفَاتِنَاعحبالٱفَسبیحِنَئِکَۀُٰلْماز. بیافریدرامالئکهخداوندسپس] آفرینشآغازدر[: ابِتَس
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مرئوسچههرمرئوسان،مراتبسلسلهبهنسبتمافوقتربیتینقشنحو،همینبه

ازعمدتاًبعدهايردهمرئوسانو1بودهمطرحبیشترباشد،ترنزدیکويبه

2.ندپذیرمیرتأثیخودمستقیمرؤسايتربیتیتمهیدات

همطرازانباتعاونومواسات. 3

.باشدمیتوجهدرخورنکتهدوهمطرازان،باتعاونومواساتدربارة

صمیمانههمکاريومتقابلاعتماد. الف

رابطۀمقابل،طرفدراشارهموردۀچهارگانمطلوبیتهايوجودبهباورعّلتبه

متقابلدوستیواُلفتمحبت،برمبتنیسازمان،درخودهمطرازافرادبافرد

محبتهمکاريواعتمادبرمبتنیوصمیمانهيارابطهرهگذر،ایناز3.باشدمی

عظیمبسیارنظرشاندرماامردیدندايیگانهنوررا) :خاندانشواکرمپیامبر(ماارواحکهآنجا
خداوندوآفریدگانیمازنیزماکهشوندآگاهمالئکهتاپرداختیمخداوندتسبیحبهماپس. نمودجلوه
مجلسی، (. شدندمشغولخداوندتسبیحبهنیزمالئکهآنگاهپس. ماستخلوقیتمصفاتازمنزّه

).335، ص 26بحاراالنوار، ج 
جمعه،بنعلیعبد(. نمودتأدیبمنیکووآموختادبمراپروردگارم: تَأْدیبیفَأحسنَربیأدبنی-1

).6اکرمرسولازقلم،سورة4 آیۀذیلالثّقلین،نورتفسیر
2-زَکّیهِمیومهلِّمعٱیلْکِتَابۀَٱوآنهابهراحکمتوقرآننمودهاخالقیتزکیۀراآنهاپیامبر،تا: لْحِکْم

).2آیۀ جمعه،سورة. (بیاموزد
3-اءمحرمنَهیترابطۀ6اکرمپیامبریاران: ب29آیۀ فتح،سورة(.دارندیکدیگرباآمیزيمحب.(

مضُهعباءلِیضٍأوعو 71آیۀ توبه،سورة(.هستنددیگرشانبرخیدوستانمؤمنانازبرخی: ب....(



١٩١مدیریت اسالمی
جاییمثبتتلقّیوبینیخوشوگرددمیبرقرارسازمانهمطرازفرددوبینآمیز

اینازوگذاردنمیباقیمقابلطرفاقداماتبهنسبتتعبیرسوءوبدبینیبراي

ودشومیخودهمطرازانةکنندتقویتومعاضدسازمانافرادازیکهرطریق

.گرددمیمنتفیتالشها،متقابلنمودنخنثیوفرسایشهرگونهزمینۀ

تعالیونیکیجهتدرمساعیاشتراك. ب

رفتار،ــگیردمیهانیکیازریشهچونهمطرازانصمیمانههمکاریهاي

وهانیکیجهتشوسمتــنیکظاهروروحیصفاتاجتماعی،خُلقیات

دارابیشترکماالتبهطرفینشدننایلدرايسازندهثیرتأو1بودههاشایستگی

ازقسمتی2،همطرازافرادبهعملیوفکريرساندنِیاريایننتیجه،در. باشدمی

صیانتعاملعنوانبهوسازدمیمتحقّقراکارکنانبهسازمانبخشیکمالْرسالت

3.نمایدمیحفظرذایلوزشتیهاۀورطدرغلتیدنازراافرادبخشی

فوقمباحثشمولةگستر
جهانسطوحتمامیدرگردیدذکرکهاصولیشد،بیانمقدمهدرکهگونههمان

متعالخداوندعالَم،سازمانمراتبسلسلهردةباالتریندر. استتعمیمقابلهستی

پاکش،خاندانواسالمگرامیرسولترتیب،بهبعدهايردهدروداردقرار

. کنیداقدامیکدیگریاريبهپرهیزکاريونیکیجهتدروبراساس: لتَّقْويٱولْبِرِّٱعلَیتَعاونُوا-1
).2آیۀ مائده،سورة(
سفارشپایداريبهوکنندمیتوصیهحقیقتبهرایکدیگر: برِبِالصتَواصواوبِالْحقِّتَواصوا-2

).3آیۀ عصر،سورة. (نمایندمی
3-نُواْٰالولَیتَعاوإلثْمِٱعوانِٱودمائده،سورة. (نکنیدهمکاريیکدیگربادشمنیوگناهزمینۀدر: لْع

).2آیۀ 
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تا... والهیزمامدارانوربانیعلماي،ءاولیا،ءانبیاسایرلوالعزم،وانپیامبرا

در. دارندقرارجماداتنهایتاًونباتاتحیوانات،آن،ازپسوبشرافرادتریننازل

نقشهايدیگر،سازمانهرهمانندوبودهاصلیهدفتکامل،عظیم،سازماناین

قابلآنمراتبۀکلّیدرهمطراز،مافوق،ت،زیردسبارابطهدرهشدذکرگانۀسه

و"تکوینی"قالبدودرهستیسازمانمختلفهايردهبینرابطۀ. استمشاهده

ازاطاعتوپذیرشزیردستان،تربیتتکوینی،بعددر. باشدمیبرقرار"تکلیفی"

دراجرابهغیراختیاريوقهريصورتبههمطرازان،بامواساتوتعاونومافوق

اًنتیجتواختیاروآگاهیفاقدکهجمادونباتوحیوانجزتکلیفی،بعددر. آیدمی

اختیاريوآگاهانهصورتبهرامزبورگانۀسهنقشهايهاردهۀکلّیتکلیفند،فاقد

مورددرکهراوظایفیهمانایفايدقیقًانقش،هربارابطهدروباشندمیدارعهده

.دارندعهدهبرشددادهتوضیحبشريسازمانهاي
مواجهآنباخودزندگیدرفردهرکهايعرصهسهدرترتیبهمینبه

عینًاشدهذکراصولاجتماع،عرصۀوخانوادهعرصۀدرون،ۀعرصیعنیباشد،می
درهموخانواده،عرصۀدرهمانسان،درونیقوايحوزةدرهمیعنی.استصادق
ودادتشخیصراهمطرازانومافوقزیردست،توانمی،جامعهاعضايبارابطه

در. گذارداجراموردبهنقشهربرناظروظایفقالبدررابحثموردنقشهاي
ازیکیدرراتکاملیکهرکهمدن،سیاستومنزلتدبیراخالق،تهذیبنتیجه

بهنمودیمبیانکهروشهاییازگیريبهرهبااند،دادهقرارهدفشدهذکرعرصۀسه
.گردندمینایلخویشهدف

واکرمپیامبراحادیثوکریمقرآنآیاتوعموماً:الهیانبیايتمامیتعالیم
ومافوقهازیردستان،ازروشنتعریفیۀارائجزچیزي،خصوصًا:معصومینۀائم

باهرابطدرآدمیتکالیفتبیینوالذّکرفوقهايحوزهتمامیدرانسانهمطرازانِ
.باشدنمیآنهاازهریک
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مسلمانفردرفتارتحلیل

رفتاراصالحبرايايشیوهو

مقدمه
آنبهنسبتکهاستاحساسیازناشیچیز،هریاشخصهرباانسانرفتار

آنیاشخصآنمورددرفردتلقّینوعاز) کراهتیامحبت(احساساین. دارد
واو،احساسآمدنپدیدموجبانسانبینشدیگر،بیانبه. خیزدبرمیچیز

حاصلالعاتیاطّازنیزبینشخود.شودمیاورفتارگیريشکلسبباواحساس
ازبخشایندر. گیردمیقرارآنمعرضدرخودزندگیجریاندرفردکهشودمی

بررسیساسااینبررامسلمانفردرفتارهايواحساسهاوروحیاتبینش،کتاب،
بهبودخواهدقادربحثاینبرآگاهیبامسلمانمدیر. ایمکردهبیاناختصاربهو

بهویافتهدستخویشسازمانمسلمانکارکنانرفتارازدرستتحلیلیودریافت
.کنداقدامخودسازمانکارکنانرفتاراصالحجهتدرمؤثّرايشیوه
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مسلمانفردبینش
بینشوتلقّیدارايانسانوآفرینشجهانخداوند،مورددرمسلمانفرد
:پردازیممیآنمطالعهوبررسیبهذیلدرکهاستخاصی

خداوندةدربارمسلمانفردبینش. الف
تحتکهاستمطلبیداندمیموجوديچگونهراخداوندمسلمانفردکهاین
واسماء. استگرفتهقراربحثمورداسالمیمنابعدرالهی،صفاتواسماءعنوان

:استتقسیمقابلزیرهايحوزهبهالهیصفات
دارامخلوقاتازنظرصرفخداوندکهصفاتی:ذاتصفاتواسماء. 1

ازارادهوقدرتعلم،حیات،چونصفاتی. شودمینامیدهذاتصفاتباشد،می
مرید،ودیرققادر،علیم،عالم،،حیقبیلازاَسمایینتیجهدراست؛ذاتصفات
. آیندمیشماربهخداوندذاتاسماء
باخداوندرفتارورابطهنوعبیانگرکهصفاتیبه:فعلصفاتواسماء. 2

جمالصفاتگروهدوبهراصفاتاین. شودمیگفتهفعلصفاتاستمخلوقات
فعلاسماءاساس،اینبر. نمودتقسیمتوانمیقهریاجاللصفاتولطفیا

قبیلازاسمایی. استتقسیمقابلجاللاسماءوجمالاسماءگروهدوبهدخداون
ناصر،جواد،ستّار،،وفیشکور،لطیف،وهاب،تواب،غفّار،عفو،رحیم،رحمان،

خافض،قهار،غالب،قبیلازاسمهاییوجمال،اسماءازودودومنّانحنّان،معین،
شمردهخداوندجاللاسماءازمنتقموسیبحجبار،مهیمن،قابض،جلیل،مذلّ،

.شوندمی
ازکهمناجاتهاییودعاهادروبردهنامفراوانیاسماءباراخداوندکریمقرآن

درکهیستشیر،ومجیرمشلول،کبیر،جوشندعاهايهمچونرسیده،معصومین
در. ستاشدهبیانخداوندبرايبسیارينامهايشده،ذکرالجنانمفاتیحاوایل
. استشدهذکرنیزخداوندصفاتروایاتوادعیهوآیات

چههرشناختوآشناییزمینۀصفاتواسماءاینمفاهیمومعانیدرتأمل
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. آوردمیفراهممسلمانفردبرايراخداوندبیشتر

مضامینبراساسکهاستاینرسدمینظربهالزماینجادرآنذکرکهاينکته
سبقتغضبشبرالهیرحمتوداردغلبهاوقهربرخداوندلطفیات،رواوآیات
مهرشدامنازشدنجداازراموجوداتخویشقهرباخداونددیگربیانبه. دارد
راجمالوسازدمیبرطرفرالطفازمنديبهرهموانعقهر،عمالاِباوداردمیباز
.کندمیصیانتوحفظجاللةپرددر

آفرینشجهاندربارةمسلمانردفبینش. ب
وداشتندوست. استکمالیصفاتتمامیدارايومطلقکمالخداوند. 1
. هستنیزکمالاینواجدخداوندواستکماالتازیکیخودکماالت،بهعالقه

خداوند:آلْجماَلیحِبوجمیلٌآَهللاإنَّ. استخویشجمالعاشقخداوندروایناز
1.دارددوسترازیباییوزیباست

کمال،ذاتیاقتضايواستبروزوظهوروگريجلوهجمال،ذاتیاقتضاي
.عطاوریزشوجودغنا،ذاتیاقتضايوکمالساختنآشکارواظهار
برآردسرروزنزبنديدرچونداردمستوريتابروپري

نقصوزشتغنا،عیندرنکردنعطاوکمالگذاردنعاطلوجمالپوشیدن
بهنگریستنازکهزیباروییهمچون. مبرّاستعیوباینازخداوندواستبخلو

ایستدمیآنبرابردروکندمیتهیهايآینهلذاوبردمیلذّتآینهدرخویشجمال
تاخواستاست،مطلقجمالکهنیز،خداوندنماید؛مشاهدهراخویشجمالتا

کهبودگونهاینونمود،تجلّیممکناتآینۀدرلذاسازد،آشکارراخویشجمال
.شدانجامآفرینش

زددمتجّلیزحسنتپرتوازلدر
زدعالَمهمهبهآتشوشدپیداعشق

***

.أعرافسورة31 آیۀذیلالثّقلین،نورتفسیرجمعه،بنعلیعبد-1
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قابـنرـزیازلروزشـرخردـکايوهـجل
تادـافهامــافرخبرآنوـرتـپازسیـعک

نمودکهمخالفنقشومیعکسهمهاین
افتادجامدرکهستاساقیرخفروغیک

أْنفَأحببتمخْفِیاًکَنْزاًکُنْت:فرمایدمیخداوندکهاستآمدهقدسیحدیثدر

رَفأُعلِکَیلْخَلْقَٱفَخَلَقْترَفوآشکارداشتمدوستکهبودمپنهانیگنجمن: أُع
جهانبنابراین،1.گردمتهشناخوآشکارتاکردمایجادراآفرینشپسشوم،شناخته
آنسقفوکفودیوارودرتمامکهاستايشدهکاريآینهتاالرهمچونآفرینش

جمالیصاحبتاالراینمیاندرواستشدهپوشیدهدرشتوریزهايآینهبا
نحوةبهتوجهبانیزوظرفیتشانواندازهتناسببههاآینهازیکهرواستایستاده

دروتابندمیبازرااوزیباییهايجلوهجمال،صاحبآنمقابلدرفتنشانگرقرار
شود،نگریستهچیزهردربصیرتدیدةبهاگرپس. سازندمینمودارخود
. شودمیمشاهدهآندرخداصفاتواسماءازهاییجلوه

جمالوزیباییهرمحضفقروشکل،وصورتهرفاقدخودخوديبهآینه
کسیکمالوجمالبازتابشود،مشاهدهجمالیوکمالايآینهدراگرلذااست؛
کمالهاوجمالهاازبرخیعالَمآینۀتاالردراگرواستنمودهتجّلیآندرکهاست

آینهآنکوچکیومحدودیتازناشیکاستیونقصایننشود،مشاهدهايآینهدر
تجلّیبهتاالرمیانۀدرکهکسیدرهاکمالوجمالهاآنفقداناثردرنه،است

.استپرداخته
آینۀدرخداوندصفاتواسماءتجلّییعنیآفرینششدگفتهآنچهبهعنایتبا

.ممکنات
وسیلۀبهآفریدگانشبرايکهراخداییساسپ:بِخَلْقِهِلِخَلْقِهِلْمتَجلّیٱهللاِِلْحمدٱ
2.نمودتجلّیهایشآفریدهخود

.السائرینمناراترازي،الدیننجم-1
108. خطبۀ البالغه،نهج-2
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آشکاراپیداستسوهرزِخداروِي

راخدابنگردتاخدابیندیدهکو
1.خداسترويبگردانیدرويطرفهربه: هللاِٱوجهفَثَمتُولّواأینَما

وبعدهوقَبلَههللاَٱرأیتوإّالشَیئاًرأیتما:استفرمودهکهشدهروایت7علیاز

هعماودرواوباواوازبعدواوازپیشراخداکهاینمگرندیدمراچیزي:فیهِو
2.کردممشاهده

مـنـویهـتاـدرینگرمـباـدریهـب
نمـویهـتحراـصگرمـبنحراـصبه

دشتودروکوهبنگرمجاهربه
نمـویهـتناـرعتــامـقازانـشـن

وغایتیاآفرینشهدفکهافتدریتوانمیآفرینشمفهومازدریافتیچنینبا
جمالصاحبزیباییهايتمامیکهآیدوجودبهايآینهکهاستاینتجلّی،نهایت

هدفبنابراین. سازدگرجلوهخوددرنمایی،کوچکبدونواقعی،ابعادباویکجارا
خداوندصفاتواسماءنمايتمامآینۀکهاستموجوديآمدنپدیدآفرینشغایی
3.باشد

واقعجهاندرموجوديهروسیلۀبهکهفعلیهرفوقنگرشبراساس. 2
بهممکناتپردةپسازعالَمدرکهاستخداونداینواستخداوندفعلشود،می

راايحادثههروگیردمیانجامعالَمدرکهراکاريهرلذا. استمشغولکارآفرینی
شدهآنوقوعوسیلۀکهموجوديبهراعتبایکبهتوانمیدهدمیرخجهاندرکه

.115آیۀ بقره،سورة-1
.49ص ،1ج الیقین،علمفیض،-2
بتهاج ذاتی به کماالت خود و محبت اِ(خداوند دست به تجّلی بزند آنچه سبب شد در آفرینش، -3

پدید آمدن (رسد خود به آن میو آنچه آفرینش در نهایتِهدف فاعل،) به جمال خویش و اظهار آن
.هدف فعل است) نماي اسماء و صفات خدا باشدموجودي که آینۀ تمام



مدیریت اسالمی ١٩٨

انجامرافعلآنموجودآنلۀوسیبهکهخداوندبهدیگراعتباربهودادنسبتاست
.نمودمنتسباستداده

مناجاتهاوادعیهوروایاتوآیاتدرکهخداوندصفاتواسماءمطالعۀدر
پدرکهاینعیندرمثًال. استمشاهدهقابلبروشنیحقیقتایناست،شدهذکر

آنهارسانروزيراخودخداوندولیکند،میتهیهرااشخانوادهزندگیمایحتاج
خداوندکشد،میرافرديقاتلْشخصکهاینوجودباو) رزاق(نمودهمعرفی

عالَمدرمسلمان،فردبینشدربنابراین). ممیت(کندمیمعرفیمیرانندهراخود
1.نداردوجودوندخداجزآفرینیحادثه

حکیمايراحتگروآیدپیشترنجگر
کندخدااینهاکهغیربهمکننسبت

وقهرحتّیوداردرحمتولطفخودهايآفریدهبهنسبتخداوندچونو
هرۀواسطبهوطریقازآنچههرپساست،رحمتولطفباطن،درنیزخشمش

ماوراِءموجوداتخواهوطبیعتعالَمموجوداتدیگرخواهانسانهاخواهموجودي،
اینبرعالوهدهد،میرخچیزهروکسهربرايفرشتگان،همچونطبیعت

شود کار خداست با عقیده به اختیار و آزادي مخلوقات صاحب اعتقاد به اینکه هر چه می-1
ادگی ذهنی و علمی مخاطبان آنچه در این مورد به تناسب آم. اختیاري همچون انسان تناقض ندارد

توان ذکر نمود، این است که انسان و هر موجود صاحب اختیار دیگر، بنا به ارادة این نوشته می
لکن عملی شدن آن نیت و تصمیم . گیرندتکوینی الهی، در عزم و نیت مختارند و آزادانه تصمیم می

پس بر آنچه از انسان و دیگر . موکول به اذن تکوینی الهی به وقوع آن در جهان خارج است
زند نه جبر حاکم است، که بی خواست آنها کاري از ایشان سر موجودات صاحب اختیار سر می

نیاز به اذن تکوینی الهی کاري از بزند، و نه تفویض و مطلق العنانی، که به صرف خواست آنها و بی
ست بین جبر و تفویض، و این همان زند چیزي ابلکه نقش فرد در آنچه از او سر می. آنان سر بزند

بلْال جبرَ و ال تَفْویض: فرمایندذکر شده است که می7مطلبی است که در حدیث معروف امام صادق

بنابراین در عین اعتقاد به آزادي و مسؤولیت )224، ص 1کلینی، اصول کافی، ج (ألمرَینِٱبینَأمرٌ
زند به عّلت خواست و تصمیمی که بر انجام آن داشته است، میانسان در برابر کاري که از او سر
. اذن الهی امکان عملی شدن نداردزند خواست خداوند است و بی آنچه در جهان خارج از او سر می

.افتد کار ِخداستبه بیان دیگر آنچه در خارج اتّفاق می



١٩٩مدیریت اسالمی
. هستنیزمصلحتوخیرعینخداستکارکه

کشدردمنیستکارراتوصافودردبه
الطافستعینریختماساقیچههرکه

جهلدچاربندگانمصالحتشخیصردنهکهخداونديازکهامراینبهتوجه
آنهابراياوخواهیمصلحتوخیراندیشیدرنهوشودمیفراموشیواشتباهو

ازرااومافوقخارجینیرويیادرونیضعفهیچنهوداردوجودتردیدياندك
دارد،میبازداردراآنکردنعملیقصدوداندمیمصلحتبهآنچهکردنعملی

خدايبهنسبتفرددرکهشدخواهدسببزد،نخواهدسرحتمصلوخیرجز
بهظنّ،حسنآنبافرداگر. شودایجادظّنحسنالهیافعالوقدیر،رحیم،علیم
بهبودخواهدقادربپردازد،دادهانجاماوبهنسبتخداوندآنچهدرتدبروتأمل

.ببردپیخودبهنسبتخداوندالطافازهاییگوشه
ظاهريعالَمکهاستاینآفرینشجهاندربارةمسلمانفردبینشدیگرجنبۀ. 3
عالَمیاطبیعتعالَمبهآنازواستدركقابلانسانظاهريحواسباکهدارد
واستپوشیدهبشرظاهريحواسازکهداردباطنیوشود،میتعبیردنیایاوملک
آخرتیاملکوتعالَمبهآنازواستآنركدبهقادرباطنیحواسباتنهاانسان
.گرددمیتعبیر

: غافِلُوَنهمآلخِرَةِٱعنِهمولدنْیاٱلْحیوةِٱمِنَظاهرًایعلَموَن:فرمایدمیکریمقرآن

1.غافلند) زندگیباطن(آخرتازوآگاهنددنیازندگیظاهربهتنهامردمبیشتر

. ملکوتیوداردملکینیزکار،هرواستباطنیواهرظدارايچیزهرعالمدر
. استپایداروماندگارآنباطنیجنبۀوناپایدار،وگذراعالَم،ظاهريۀجنب

فرعیواهمیتکمآنچهواستآخرتوباطناستمهمواصلآنچهبنابراین،
وبهترآخرت: ٰأبقیوخَیرٌآلخِرَةُٱو:کریمقرآنتعبیربه. دنیاستوظاهراست

7. آیۀ روم،سورة-1



مدیریت اسالمی ٢٠٠

آغازازبهترتوبرايآخرتهماناو: ْٰالُولیٱمِنَلَّکخَیرٌولَالخِرَة1ُ.استماندگارتر
2.است) دنیا(

انساندربارةمسلمانفردبینش. ج
واوبدندهندةتشکیلمواد. استآفرینشجهانازکوچکینمونۀانسان

رویشوبدنتکثیروتغذیهونموورشدجمادات؛نمونۀدندان،چوناعضایی
اوبرخورداريوحرکتوجابجاییبراوتوانایینباتات؛نمونۀمو،همچوناجزایی

اودلوعقلوشیاطین؛نمونۀاوحیلۀومکرحیوانات؛نمونۀغضب،وشهوتاز
.استقُدسیانومالئکنمونۀ

جهانوطبععالَمۀمنزلهبکهجسمیکی. استوجوديبعدسهدارايانسان
جهاندرمثالعالَمۀمنزلبهکهروانیانفسدیگري. استخارججهاندراجسام
. استخارججهاندرمجرَّدهعقولعالَممثابۀبهکهروح،دیگرسهواستخارج
فاقدروحوصورت،دارايومادهفاقدنفسصورت،ومادهدارايجسم
انسانجسمانیخصوصیاتوبدن. استمجرّديموجودوصورتوماده

نهایتدرواستالهیروحازشعاعینیزروح. استحیواناتبامشترك
وافکاروعالیقواحساسهاکهانسان،روانیانفس. کمالوصفا

است،آنبرناظرافرادشخصیخصوصیاتدیگروروحیاتوسالیق
آن،سويیککهاستتغییرقابلايهگستردطیفدرواستپذیرتربیت
جنسی،کاموريوآشامیدنوخوردنبهاهتمامهمچونبهایم،صفات

شیاطین،خصوصیاتوکشتن،وشکستنوزدنوخشمچوناندرندگان،صفاتو
آن،دیگرسويودارد،قرارتوطئهونیرنگوفریبوخدعهومکرچون

ونورانیتوطهارتوپاکیهمچون،فرشتگانومالئکملکاتوخصایل
تواندمیوداردآنهانفسحالتبهبستگیافرادشخصیت. داردقرارفضیلت

وآیددرشیاطینشماردریاوگیردقرارآنهاردیفدریاحیواناتازترپایین
قدسخلوتگاهبهوگیردقرارمالئکازباالترحتّیورتبهدراستممکن

4. آیۀ ضحی،سورة-172. آیۀ اعلی،سورة-1



٢٠١مدیریت اسالمی
.یابدبارربوبی

بهابزارواعضاءکارگیريبباوحرکتطریقازکهاستموجوديحیوان
نشودرهاحیوانیخصوصیاتوصفاتازشخصتا. یابدمیدستخویشمقصود

کهاستموجوديحقیقیانسان. رسیدنخواهدخودمطلوببهطریقهمینازجز
اشخواستهابزار،وضاءاعانداختنکاربهوحرکتبدونوقصدوارادهصِرفبه

انسانیملکاتوصفاتبهاگرشخص. گرددمیحاصلمقصودشوشودمیعملی
همۀوگرددمی» فَیکونُکُنْ«مظهروشودمیخداوندخلیفۀومثَلشودآراسته

. شوندمیاوارادةرمسّخومطیعومنقادعالَمموجودات
کُنْلِشَیءٍقُلْتإذاأزولُٰالملِکأنَاآدمنَیاب: فرمایدمیخداوندقُدسیحدیثدر

آدم،فرزنداي: فَیکُونُکُنْلِشَیءٍتَقُولَٰحتّینَهیتُکعمانْتَهِٱوأمرْتُکفیماأطِعنی. فَیکونُ
آنچهدر. شودمیایجادباشبگویمچیزيبهکههنگامی. زوالمبیفرمانرواییمن

بهنیزتوتاکنخودداريکردمنهیتآنچهازوکناطاعتمرادمکرامرتبدان
1.شودایجادباشبگوییکهچیزي

برخالفدیگربیانبه. باشدموجوديچهکندمیتعیینکهاستشخصخود
دارندتغییريقابلغیروشدهتعریفوثابتشخصیتیکهرکهموجوداتسایر

وتربیتنوعبراساسآدمیشخصیت) کمالئوحیواناتنباتات،جمادات،(
. گرددمیمعلوموگیردمیشکلپرورش

ازکهآنها،باطنیحقیقتامااند،مشابهبشريبدنودنیويظاهردراشخاص
شکلبه. باشدصورتهااقساموانواعبهاستممکنشود،میتعبیرنیزآخرتبهآن

استصورتیهماناین. انسانصورتبهیاو...وگزندگاندرندگان،چرندگان،
2.بودخواهدآشکارقیامتدرکه

مکرهاوغضبهاوشهواتاسارتدروبودنحیوانشدن،خاکیبینبشرپس

.اهللاکلمۀشیرازي،-1
باطنیصورتنفس،تهذیبوتزکیهراهازیامرگاثردرخواهشود،بازکسیبینباطندیدةاگر-2

.دیدخواهدراافراد



مدیریت اسالمی ٢٠٢

ودیداربهوبودنمالئکفوقوخداوندمثَِلوخلیفهشدن،قدسییاوماندن،
آینۀهمانیابددستنیانسامقامبهاگروداردتغییرزمینۀآمدن،نائلالهیجوار
در. استآفرینشنهایتوغایتکهشدخواهدخداصفاتواسماءنمايتمام

شودمیکارهاییهمۀبرقادروداراستخداکهشودمیکماالتیهمۀمظهرنتیجه
مالئکۀازیکهیچحتّیواستانسانمختصمقاماینوتواناستآنهابرخداکه

.دندارنراهبدانمقرّب

مسلمانفرداحساسهايوروحیات
مسلمانفرددررازیراحساسهايوروحیاتشد،اشارهبدانکههاییبینش

.کندمیایجاد

خداونددربارةمسلمانفرداحساسهايوروحیات. الف

هربهآنهاعالقۀوعشقوخدایندعاشقخویشناخودآگاهدرانسانهاهمۀ. 1
وعلمچهزیبایی،وجمالچهقدرت،ومقامچهثروت،وولپچهعاَلم،اینچیز

نهاددرکهاستفطريعشقهمانهايجلوههمه... وزندگیوحیاتچهدانایی،
معشوقِخارجیمصداقیافتندراشخاصاغلبلکن. داردوجودموجوداتهمۀ

غنايهايوهجلوگیرندمیاشتباهآبباراسرابوروندمیبیراههبهخوددرونی
ناشناختۀمحبوب... ومطلقحیاتمطلق،علممطلق،جمالمطلق،قدرتمطلق،
خودبارا... ودنیويزندگیدانش،ظاهري،زیباییهايمقام،پول،آینۀدرخود،

هايخواستهاینازمیزانهربهیافتندستبابشرکهاین. گیرندمیاشتباهمحبوب
آشکارروشنیبهطلبد،میبیشترواستتشنهپیوستهوگرددنمیسیرابدنیوي

خودکهاینبدونخداستیعنینامحدود،ومطلقکمالپیدراوکهسازدمی
.باشدواقفحقیقتبدین



٢٠٣مدیریت اسالمی
روستمهخوبانعاشقکسآنهر

تـاوساشقـعداندـنیاداندـب

اشتباهاوخودباراهاجلوهوبردهپیخویشفطريمحبوببهمسلمانفرد
وجذابیتهاهمۀکهجمالیصاحببهوبریدهدلآنهاازلذااست؛نگرفته

استدادهدرنداواستنمودهرواویندازممکناتهايآینهدرمشهودمطلوبیتهاي
وواِتٰلسمٱفَطََرلِلَّذيوجهِیوجهتإنّیتُشْرِکُونَ،ممابريءإنّی...آلفِلینَٱأُحبٰال«: که

) لذاونیستخودشانآنِازکماالتشانوهستی(کهراچیزهاییمن: اًحنیفألَرضٱ
) وگرفتهخداجايبهراآنهامردم(شماآنچهازمن... ندارمدوستکنندمیافول

با(کهکنممیرويکسیجانببهتنهامن. بیزارم) وگردانروي(ورزیدمیشرك
1.آفریدرازمینوسمانهاآ) خویشتجلّی

وخوبییکپارچهکهالهی،صفاتواسماءۀزمیندرمسلمانفردتفّکرومطالعه
لطفدرويتدبِروتأملونماید،میشدیدترراخدابهمحبتشآتشاست،کمال

خدابهمحبتششدتبرکندمیاوبازندگیدرخداکهمداراییوستروعطاو
شدیدترخداوندبهمحبتشانآوردندایمانکهآنان: هللاِِحباًأَشَدآمنُوالَّذینَٱ.افزایدمی

واُنسومحبوبلقايووصالبهنیلفرديچنیناهتماموشوقتمام2.است
نظرازوسازدمیمحزونراويکهاوستدیدارعدمودورياوستباخلوت

این. استانگیزهراسوتلخبرایشکهوستاعنایتازمحرومیتوافتادنمحبوب
برايواوعشقبهجزونباشدغافلمحبوبیادازايلحظهکهشودمیسببعشق

وچشمعشق،ومحبتاین. نراندزبانبرسخنیونیاوردرويکاريبهاورضاي
کروکوراستمحبوببارابطهدرآنچهجزشنیدنودیدنوتوجهازرااوگوش

اشاندیشهوکندمیفارغدوستغیربهبودنمشغولازرااودلوسازدمی
تنعماتخواهودنیويمطامعخواهاو،غیربهرغبتیوسازدمیغافلاوغیرازرا

جلبموجبآنچهانجامبهجزلذاگذارد؛نمیباقیدلشدراُخروي،

165. آیۀ بقره،سورة-79.2تا 76آیات انعام،سورة-1



مدیریت اسالمی ٢٠٤

خواستورضاجزخواستیورضاواندیشدنمیاوستعنایتورضایت
درآنچههربهکهشودمیسببعشقاین. ماندنمیباقیاودردوستحضرت
تلخازوبنگرددوستۀهدیعنوانبهگرددمینصیبشودهدمیرخبرایشزندگی

وکنداستقبالشیرینیبهیکسانبهآنزیادوکموراحتورنجوشیرینو
. باشدخشنود

نددـپسانــدرمیــیکودردیــیک
نددـپسجرانـهیـیکولـوصیکی

هجرانووصلودردودرمانازمن
دــندپسانانـــجراچهــآنندمــپس

***

اوماتاویمماتاویمماتاواتلّذچشممیبالیادر

فِیمؤَثَِّرٰال(داندنمیمؤثّرعالَمدرراخداجزکسیوچیزيکهمسلمانفرد. 2

حوادثازآنچهداندمیکهاو. ندارددلدرخداغیرازطمعیوترس)هللاَٱإّاللْوجوِدٱ
آوردمیپدیدکسیهرزندگیدرخداوندکهموقعیتهاوامکاناتورخدادهاو

عملکهاینبراستآگاهواست،خیرمحضواوحقیقیمصالحمقتضايدرست
بکارگیريوحوادثبابرخوردةنحوروشنگرکهخداونددستوراتوتکالیفبه

خیرآثارشدنظاهرواثربخشیشرطاستزندگیموقعیتهايدرعملوامکانات
تنگناهاودشواریهابرابردراست؛ويبرايموقعیتهاوامکاناتوحوادثدرنهفته

بهوقانعکندمینصیبشوروزيخداوندآنچهبهوصابرزندگینامالیماتو
فرمودهامراوبهآنچهبرابردروخشنودوراضیدادهاوبهوکردهاوابخداآنچه
.پذیراستوتسلیمقلباًوعمالً

نیلبرايالزمتوانصرفازکند،پساختیارمقصوديوهدفاگرمسلمانفرد
توکّلخدابردهد،میتشخیصبهتررامصلحتخداوندکهاینبهاعتمادباآن،به



٢٠٥مدیریت اسالمی
تحقّقخواهداند،میمصلحتاوراآنچههرتاسازدمیوکیلرااوونمایدمی

. سازدعملیراآنتحقّقعدمخواهواشخواسته
حوایجونیازهاازاست،انسانمواليکهخداوند،کهاینبهعنایتبااو

اوخودازبهترعبدحقیقیمصالحوواقعیاحتیاجاتبرونیستغافلاشبنده
انجامبهراخودهماست،متکفّلوگرفتهعهدهبرخودراآنهاأمینتواستواقف

وخودبراياندیشیمصلحتهرگونهازوسازدمیمتمرکزبندگیوظایف
آخرتودنیاامورهمۀوشدهفارغخویشمنافعتأمینبرايتدبیروریزيبرنامه
.نمایدمیتفویضخداوندبهیکجاراخود

ضرأُفَوصیرٌهللاَٱإنَّهللاِٱإلَیيأَمتفویضوواگذارخدابهراخویشکار: بِالْعِباِدب
1.بیناستوآگاه) بندگانحوایجومشکالت(برخداوندهمانانمایم،می

بامرامن،خداي: إخْتِیاريعنْبِاْختِیارِكوتَدبیريعنْلیبِتَدبیرِكأغْنِنیإلهی
اختیارازخودتانتخابواختیارباوکننیازبیخودمیشیدناندتدبیرازتدبیرت

2.سازنیازمبیخودمانتخابو

کهاشرافیوداردبندگانبرکهحقّیبزرگیوالهیمقامعظمتبهتوجه. 3
سببخداستمحضرعالَمکهاینوداردایشانامورنهانوآشکارهمۀبرخداوند

فردزندگیزوایايولحظاتتمامالهیمحضردردباوحیاروحیۀکهگرددمی
باشد،کهشکروطاعتومعرفتازايمرتبههردرراخودوگیردفرارامسلمان

معرفت،زمینۀسههردروبدانداستحّقحضرتسزاوارآنچهادايازعاجز
مبرپیاچونشخصیتیکهجاییتا. ببیندمقصروقاصرراخویشتنشکر،وطاعت
حقَّعبدناكماومعرِفَتِکحقَّعرَفْناكما:داردمیعرضهخداوندبه6اسالم

تِکۀشایستکهآنچنانونشناختیمراتوبودتوشناختسزاوارکهگونهآن: عِباد
3.ننمودیمعبادتراتوبودتوعبادت

44. آیۀ غافر،سورة-1
.7حسینامامۀعرفدعايالجنان،مفاتیحقمی،محدث-2
146. ص،8ج العقول،مرآةمجلسی،-3



مدیریت اسالمی ٢٠٦

بهرااودلومچشوگیردبرمیدررامسلمانفردوجودچنانالهیعظمت
جلوهحقیروکوچکنظرشدراوستجزچههرکهسازدمیمعطوفخویش

. نمایدمی
ظُمفیلْخالِقُٱعغُرَأنْفُسِهِممافَصونَهفیدنِهِمیبهدرونشاندرخداوندچنان: أع
حقیروکوچکنظرشاندراو،جزچههرکهاستشدهگرجلوهوشناختهعظمت

1.یدنمامی

آفرینشجهاندربارةمسلمانفرداحساسهايوروحیات. ب

یکهروکندمیتلقّیخودمحبوبگاهجلوهعنوانبهراعالَممسلمان،فرد. 1
مهرچیزهمهبهلذاوبیندمیخویشمعشوقازايجلوهراعالَمموجوداتاز

.داردمیدوستراکسهمهوورزدمی

اوستازخّرمجهانکهمآنازخّرمجهانبه
اوستازعالَمهمهکهعالَمهمهبرعاشقم

زیباییجزجهاندرلذاوجویدمیرایارجمالجلوهچیزهردراوعاشقروح
.بیندنمی

ورزیدنعشقبهشَهرَمشُهرهکهمنم
دیدنبدبهامنیالودهدیدهکهمنم

وداردمیمصروفعالَمباطنییقتحقبهرااهتمامشوتوجهمسلمانفرد. 2
وجهانملکوتبهتوجهشبنابراین. نمایدمیاهمیتفاقدنظرشدرناپایدارظواهر

آنبرايارزشیاگرواستاعتباربینظرشدرملکعالَمواستآخرتعالَم

193. خطبۀ البالغه،نهج-1



٢٠٧مدیریت اسالمی
برد،آنازتوانمیآخرتساختندرکهاستسوديبرايصرفاًباشدقایل

. کردبرداشتآنازتوانمیکهاستمحصولیبهارزششکهکِشتگاهیکههمچون
تَغِٱواتیفیمابٰءٱهللاُٱكارآلخِرَةِٱلدتَنْسِٰالوکنْیاٱمِنَنَصیبآنچهازگیريبهرهدر: لد

امکاناتازراآنچهبکارگیريوبطلبراآخرتخانۀنمودهعطاتوبهخداوند
1.مکنفراموشجوییآخرتایندرشدهتونصیبدنیوي

خودزندگیدربارةمسلمانفرداحساسهايوروحیات. ج
وبستندلباوکردهکارهاییچهصرفراعمردریابدکهآنگاهمسلمانفرد

اینواستبازماندهاستهمیشگیواصلآنچهازچگونهدنیوي،اموربهپرداختن
وهاعظمتچهازوداردانسانیحقیقتباايفاصلهچهملکوتشوباطنکه

دركباو. کندمیندامتوخسراناحساساست،شدهمحرومارزشهاییوکماالت
انسانیکماالتبهنیلبرايطلبآتششد،نایلبدانتوانمیآنچهاهمیتوارزش

لق،مطکمالوجمالبامجالستودیدارهماناکهانسانیت،حقیقتبهدستیابیو
برحاکمارادةوشدناوصفاتواسماءتاممظهروخالفتوحقّ،حضرتیعنی
کهرا،عمرباقیماندةفرصتوشودمیورشعلهدرونشدراست،شدنهستیجهان

وشماردمیغنیمتاست،مراتبآنبهنیلبرايويناپذیرجایگزینسرمایۀتنها
جزراعمرنیستحاضردیگرکهايگونهبهبرد،میپیآنفردبهمنحصرارزشبه

. سازدمصروفدیگريراهدرارزشمند،هدفآنبراي
هدفبهاونیلدرآنتأثیرونقشدیدازچیزهمهبهزندگیدراساساینبر

هرازاستآمادهآسانیبهونگرد،میاست،دلبستهبدانوجودهمۀباکهزندگیش،
درراخوددنیويموقعیتهايوامکاناتهمۀودبپوشچشمهدفشراهدرچیزي

بهحاضروببندددلکاالهایشبهاگرداندمیکهفروشیمیوهبسان. کندفداآنراه
تمامروز،چندازپسبلکهشود،نمیعایدشسوديتنهانهنباشد،آنهافروش
دلدنیويدگذرزوموقعیتهايوامکاناتبهاوشود،میتباهوفاسدنیزاشسرمایه

.77آیۀ قصص،سورة-1
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آنهاازبسادگیانسانیۀرتببهنیلراهدرتردید،ايلحظهبیودرنگبیوبنددنمی
.کندمینظرصرف
.کندنمیتلقّیجديآناجتماعیوفرديگوناگونهايجلوههمۀبارادنیااو

1.استبازيتنهادنیازندگانی: لَعِبلدنْیاٱوةُٰلْحیٱإنَّما

ویٱامنْیاٱوةُٰلْحإّاللد2.نیستبازيجزدنیازندگانیو: لَعِب

همۀبنابراین. استانسانوجهانملکوتوآخرتاستجدياونظرازآنچه
بردنآندرکهکندمیتلقّیورزشوبازيمیدانچونرادنیويفعالیتهايعرصه

ازنیرومنديوسالمتیوشاطنکسباستمهمآنچهونداردیاهمیتباختنیا
محدودیتهايوشکستیاکامیابیوموفّقیتنیزاو. استورزشوبازيرهگذر
بهدستیابیآیدمیشماربهمهماوبرايآنچهونمایدمیتلقّیاهمیتبیرادنیوي
درنهلذا. فعالیتهاستاینرهگذرازالهیقربواخرويسعادتوانسانیکمال
،شودمیفرسودهوخستهاعصابشوخوردمیحرصاصطالحبهبازي،ایننجریا

حقّانکاروتضییعو) دیناحکام(بازياینمقّرراتازتخلّفبرايايانگیزهنهو
طرفبهنسبتنهوآید،میوجودبهاودر) ظلم(زدنجِرْاصطالحبهودیگران

داردتوجهاوهمچنین. آیدمیدیدپدشمنیوعداوتاحساساودررقیبومقابل
ۀعرصاصلیکاروکارتنها) دنیوياجتماعیوفرديفعالیتهاي(ورزشوبازيکه

کالسبرايراآموزدانشکهاندمدرسهتفریحزنگهمچونبلکه. نیستندزندگی
آفرینشمدرسۀدر. سازندمیآمادهاست،مدرسهایجادازاصلیهدفکهدرس،

بهدستیابیومعرفتمراتببهنیلجهتدرتالشاستاصلهآنچنیز
ويرو،ایناز. استنفستهذیبوعبادترهگذرازانسانیفاضلۀملکات
حضورعدممثابۀبهرادنیويفعالیتهايدرعمرمفیدفرصتهايتمامصرف
ترتیبهمینبه. شمردنمیجایزراآنوجههیچبهوداندمیکالسدرآموزدانش
وگیريگوشهتفریح،زنگدرآموزيدانشاگرخلقت،مدرسۀدرکهاستمعتقد
روحیمشکل) شدندنیاتاركورهبانیت(ننمایدشرکتبازيدروکندپیشهانزوا

.32آیۀ أنعام،سورة-36.2آیۀ ،6محمدسورة-1



٢٠٩مدیریت اسالمی
بهآموزيدانشچنیناینبرعالوهآمد،براومعالجۀدرصددبایدوداردروانیو

) دنیويفعالیتهاي(کردنبازيطریقازتفریحزنگدرراالزمنشاطکهاینعّلت
وفراگیرينیز) عبادتونفستزکیۀومعرفتکسب(کالسدرنکرده،کسب

الهیقُرب(ورزشوبازيارزندةثمراتازوداشتنخواهدراشایستهمنديبهره
. ماندخواهدمحرومنیز) دنیويفعالیتهايعرصۀدرکسبقابلانسانیکمالو
خستگیبربازياینبگیرد،جديراتفریحزنگبازيآموزيدانشاگرتقابالًم

وحواستمامنیزدرسکالسدرحضورهنگامبهوافزایدمیاواعصابوجسم
استبعدتفریحزنگبرايریزيبرنامهوقبلتفریحزنگماجراهايپیدرفکرش

رادنیاکهفرديعباداتومازهانکهگونههمان. بردنخواهدکالسازايبهرهو
قلبحضوربیواستدنیويکارهايفکربهآنهاانجامطولدرلذاوگرفتهجدي

. آوردنمیباربهاوبرايچندانیثمرآوردمیجابه

مسلمانفردرفتارهاي
وازیررفتارهايبهرامسلمانفردشداشارهآنبهکهاحساسهاییوروحیات

.داردمی
شناختۀزمیندرخویشمعرفترشدوآگاهیافزایشجهتدرتالش. 1
مثبتنقاطوخودهستیحقیقتبهبردنپیجهتدرتفّکروانسان،وجهانخدا،

.خودنفستکمیلواصالحراهوخویششخصیتمنفیو
درونبیماریهايۀمعالجونفستهذیبوتزکیهجهتدراهتماموتالش. 2
بهعملواند،الهیاولیايوءانبیاهمانکهروحانی،طبیبانازگیريهبهرباخود

.ایشاندستورات
واوسترضايموجبآنچهانجاموحّقمحضردرحضورادبمراعات. 3
.زندگیمواقفولحظاتتمامیدرپسندد،نمیاوآنچهازپرهیز
باعاشقانهنیازورازوخویشمحبوبباکردنخلوتوعبادتبهپرداختن. 4

. او
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باطنازاستمدادو:معصومیناولیايبامعنويوقلبیپیوندوارتباط. 5
.والیتصاحبان

رفعحددرصرفاًآنهاازاستفادهودنیويامکاناتتحصیلبهپرداختن. 6
جمعچونهاییزمینهدرعمراتالفازپرهیزوجویی،لذّتقصدبدونوضرورت

خوردنیاخلق،تمجیدوتوجهجلبدیگران،برتفوقومقامکسبثروت،ومال
.جنسیکاموريوخودآراییونوشیدنو

وحرصبی...) وسیاسیاقتصادي،خانوادگی،(دنیويفعالیتهايۀعرصدر. 7
جهانومرگبهمتوجهوخدایادبهدائمدلیبادیگران،حریمبهتعديبیوتقالّ

. کردنعملشرعموازینوضوابطقالبدروبرداشتنگاممتینوآرامآخرت،
آنهابهنهادنمنّتبدونومشتاقانهوداشتنآمیزمحبترفتارانسانهادیگربا. 8
.نمودنپوشیچشمآنانخطاهايازبزرگوارانهوکردنخوبی
فاسرابدونوصحیحنحوبهبشريمحصوالتوطبیعیمواهبازاستفاده. 9

رفتنهدربهواتالفازجلوگیريوالهینعمتهاياینصیانتوحفظوتبذیر،و
.آنها

وخدمتقصدبهصرفاًمسؤولیتهاپذیرفتنواجتماعیاموربهپرداختن. 10
. آنهارهگذرازالهیرضايوقرببهنیلبراي

ازپرهیزوبودنخوددرونیحالواخالقورفتارمراقبومتوجههمواره. 11
.خویشتنازخبريبیوسرمستیوغفلت

مؤخّره
محبتشدآفرینشموجبآنچهگردیداشارهبحثمتندرکهگونههمان. 1

سازدمینایلاست،آفرینشهدفوغایتکهانسانی،کمالبهراانسانآنچهوبود
ولیاياوخدابهمحبتمحصولشایستهخلقیاتِوروحیات. استمحبتنیز

چیزينیزدینعملیدستوراتواحکام. اویندصفاتواسماءتاممظهرکهاوست
دادتشخیصروشنیبهتوانمیبنابراین،. نیستعاشقرفتارشکلهايوصورجز



٢١١مدیریت اسالمی
تشریعاحکاموتکوینتبیینکهنیزدینواستمحبتتشریعوتکوینمحورکه

لْحب؟ٱإالَّلدینُٱهلِ:فرمایندمی7اقربامامکهچنان. نیستحبجزچیزياست،

هماندین... هست؟هممحبتجزچیزيدینآیا: لدینُٱهولْحبٱولْحبٱهولدینُٱ... 
1.استدینهمانعشقومحبتومحبت

وروحیاتآمدنوجودبهدربینشتأثیربهمقدمهدرکهگونههمان. 2
اینجادرکردیم،اشارهرفتارهاگیريشکلدراحساسهاوروحیاتنقشواحساسها،

موجبرفتاریکدرمداومتواستمرارکهشویممتذکّررانکتهایناستالزم
وتفکّرطرزواندیشهبرنیزروحیملکاتوشودمیروحیملکاتآمدنپدید
ملکاتآمدنپدیدموجبشایستهاعمالتکرارلذا. گذاردمیاثرشخصبینش
بینیروشنوایمانتقویتباعثنیزاخالقیفاضلۀملکاتوشودمیاخالقیۀلفاض

قلببهالهیحقایقالهاموفرددلدیدةبرابردرملکوتدرهايشدنبازودرونی
رااخالقیپلیدملکاتتدریجبهزشتاعمالبراصراروتکرارمتقابًال. شودمیوي
وقساوتوتیرگیموجباتنیزمزبورملکاتوسازدمیمستقّرفردوجوددر

.آوردمیفراهمرااوایمانبنايانهداموسستیوفرددلکريوکوري
ۀَٰعکاَنثُموأيٱُواْءٰاأَسلَّذینَٱقِبواأْنٰلسهللاِٱیاِتـآبِکَذَّبونَبِهاکانُوْاوزِءتَهسی :

راالهیآیاتکهبوداینپرداختندبدیهابهوکردنبدبهکهکسانیسرانجام
2.نمودندتکذیب

وهاتکنیکیاافزارهاسختوافزارهانرمدنیويدانشهايوعلومثمرة. 3
ودارندهوفراگیرندهاگرلذاافزایند،میفردعملقدرتبرتنهاکهتکنولوژیهاست

باشدمسلّطويبراودرونشیطانیوحیوانیقوايکهباشدفرديآنهاگیرندةبکار
صفاتاگروبود،خواهدمکّارترابلیسازوتردرندهوحوشازتر،پستبهایماز

کنترلوتسخیردرشیطانیشوحیوانیقوايوشودمستولیاووجودبرمالئک
سعادتمسیردررادانشدستاوردهايازناشینیرويباشد،آمدهدراوملَکیقواي

نخواهدقادرعلموجههیچبهبنابراین. بستخواهدکاربهدیگرانوخودکمالو

.238ص ،69ج بحاراالنوار،مجلسی،-1
.10آیۀ روم،سورة-2
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نیابد،تربیتدینمکتبدرکهانسانیچونونمایدنیازبیدینازراانسانبود
استاخالقیفاضلۀملکاتوانسانیکماالتفاقدخودرو،وهرزهگیاهیهمچون

ازبهرهبیومحروممعۀجالذاد؛بوخواهدمسلّطاودرحیوانیوطبیعیهايجنبهو
ویابددستتکنولوژيوعلمازباالتريمراتببهچههردینی،تربیتوآموزش

بشربرايودورترانسانیمنزلتازرود،پیشسازندگیوعمرانمسیردر
. بودخواهدترخطرناك

خالقادیگربیانبهخدا،بهایمانواعتقادبدونومذهبمنهاياخالق. 4
فراگیرومنطقیاجرايضامنهرگونهفاقدونیستبیشدروغیوفریبمادي،
گونههیچآنةدهندانجامکهگرددمیاطالقعملیبهاخالقیرفتارزیرااست؛
دنیويسودۀمقدمراعملآنونجویدعملآنورايدرراشخصیدنیويغرض

آخرتوخدابهایمانکهکسیازعملیچنینکهاستآشکاروندهدقرارخویش
. بزندسرتواندنمیندارد

بهدیگرانبهاوخوبییابديبازتابکهایناستنادبهرافردبتوانکهاین
خواهدقرارتأثیرتحترااودنیويآسایشومنافعوگشتخواهدبازخودش

است؛پایهبیگمانیوباطلآرزوییداشت،بازبديازوکردجلبخوبیبهداد،
غالباًرساندمیراآسیببیشتریندیگرانبهآناناخالقیغیررفتارکهکسانیزیرا

درراخودتوانندمیودارندقرارقدرتازباالییسطحدرکههستندکسانیهمان
ومصونخوداخالقیغیررفتارهايزیانبخشبازتابهايازخویشقدرتپناه

. نگهدارندمحفوظ

نتیجه
نهایتًاواحساسهاوروحیاتگیريشکلدرفردبینشبنیادیننقشبهعنایتاب

آغازاوبینشازبایدفرد،رفتارهايتغییرواصالحنیزوتحلیلبراياو،رفتارهاي
ملکاتآمدنپدیدزمینۀتواندمیفرد،رفتارهايهدایتوکنترلدیگرسوياز. کرد

مصروفضمنرفتار،اصالحدرنابراینب. سازدفراهمرااخالقیفاضلۀ
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نیزعملکردهابرظاهريکنترلهايازنبایدبینش،اصالحبهاصلیاهتمامداشتن
هردربایستمیدیگران،اصالحچهوخودسازيمقامدرچهنتیجه،در. شدغافل

.نموداقدامرفتارتصحیحوکنترلوبینش،ارتقايوتکمیلۀزمیندو



مدیریت اسالمی ٢١٤
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برتريوشایستگیعمومیمعیارهاي

انسانینیروي

مقدمه
. داردايویژهجایگاهآموزشسازمانها،نیازموردانسانینیرويتأمیندر-1

هرکارکنانبرايالزمتواناییهايوشایستگیهاایجادمنظوربهانسانینیرويآموزش
مهمترینازیکیآموزش،ریزيبرنامهدر. شودمیاجراوریزيبرنامهسازمان،
درآموزشرهگذرازبایدکهاستتواناییهاییوهاشایستگیبهآگاهیمسائل،
سازماننظرموردهايشایستگیشناختزمینهایندر. گرددایجادکارکنان

استمحسناتیهماننظر،موردهايشایستگیاسالمیمدیریتدر. داردضرورت
موجوداتدیگربهنسبتانسانبرتريوکمالموجبراآنهاوجودماسالکه

.استدانسته
بهحقّیصاحبهرحّقدادن"راعدالتمعناياسالمیمتکّلمانوحکما-2

"موقعیتمناسبتریندرآنویژگیهايبهتوجهباچیزهردادنقرار"و"وي
واستخدامدرعدالتاصلاختنسعملیبرايتعریف،اینبهتوجهبا. انددانسته

دراستخدامداوطلبافرادآنهابراساستاداشتاختیاردرمعیارهاییبایدانتصاب،
آنهابینازوکردمقایسهیکدیگرباراشغلیدرانتصابنامزدیاسازمان
انتصابدرمعیارهااین. کردتعیینراافرادیافردترینشایستهوترینبرجسته
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موجهکارکنانسایربرمدیرمقامدررافردتفوقآنچه. دارندايویژهاهمیتمدیران
مدیرکهاستامتیازاتیآورد،میفراهمآناننزددرراويمقبولیتۀزمینوسازدمی
برايشدهانتخابفردکهکردپیدااطمینانبایدروایناز. داردشوندهادارهافرادبر

برخورداربیشتريشایستگیازخودکارکنانبهنسبتیت،مدیرمسؤولیتتصدي
.است

کهمحسناتیاسالمیدیدگاهازشودمشخّصبایدشدذکرآنچهبراساس
ترجیحمبنايتوانندمیکهامتیازاتیواستفردکمالوشایستگیعملیمصادیق

ازبرتروشایستهرافرديتوانمیمعیاريچهباوچیستباشددیگرانبرفردي
.دانستدیگران
ازفهرستیاسالمی،اصیلمنابعازگیريبهرهباتاآنیمبرکتابازبخشایندر

1.دهیمدستبهمزبورویژگیهاي

انسانمحسنات
:کردبنديطبقهتوانمیزیرهايحوزهبهراانسانمحسناتاسالمدیدگاهاز

خدادادخصوصیاتازناشیواهخجذّاب،ونیکوظاهرداشتن:ظاهرحسن-1
وجوهازیکیباشد،شدهحاصلفردخودانتخاببهکهویژگیهاییخواهوباشد
.آیدمیشماربهانسانامتیاز

سادگیوپیراستگیخوشبویی،ونظافتپیکر،وچهرهتناسبمالحت،زیبایی،
ظاهري؛هیئتسبببهخودنساختننماانگشتپوشش؛وآرایشدررويمیانهو

وتوجهجلببرايخودنماییوطنّازيوفروشیجلوهوخودآراییعدم

وکتاب االیمانو7العابدینزینامامۀسجادی، صحیفۀ7امیرالمؤمنینالبالغۀنهجکریم،قرآن-1
اصلیمجلسی منابععالّمهبحاراالنوار76 تا67 مجلّداتوکلینیاالسالمثقۀکافیاصولالکفر
.اندبودهبخشاینمطالبتهیه
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.استظاهرحسنمختلفوجوهدیگران،جذب

فرداهتماموتوجهبهآنازشدنبرخوردارواستاکتسابیامتیازاینازبخشی
.استوابسته

ازاستعبارتسویکازانسانامتیازاتدیگروجه:وجوديکماالت-2
وناپذیرخستگیسرزندگی،وشادابیجسم،وروحنیرومنديروان،وتنسالمت
ارادهقوتبودن،مصمموپیگیربودن،تالشگروتحرّكپرعمل،مردبودن،پرتوان

داشتن،انتقالسرعتوتیزفهمیوذکاوتوهوشمنديوسواس،وتزلزلعدمو
. دیگراندرنفوذروحیقدرتحافظه،قوتبودن،الِفکرجواُلوداشتنفعالذهن

علومازاعمگوناگونهايعرصهدردانشوعلمازبرخورداريدیگرسوياز
ودینی،علومفلسفی،وعقلیعلومی،فّنعلومانسانی،علومتجربی،علوممحض،
شماربهوجوديمحسناتازنیزمختلفهايحرفهوفنوندرعملیمهارتداشتن

هنري؛استعدادوسلیقهوذوقازبرخورداريودوستیزیباییسودیگراز. یدآمی
وجوديکماالتازنیزروحیقدرتهايوشهوديمعارفازمنديبهرهنهایتدرو

.است
وتقویتدرفرد،نقشودارندبیشتريخدادادۀزمینبرخیامتیازاتاین
وتالشةثمربیشتروابیاکتسعمدتاًدیگربرخیوشدهظاهرآنهاپرورش

.باشدمیفردمجاهدت

ومبدأۀزمیندرچهاسالمی،عقایدوالهیبینیجهانبهاعتقاد:حقّهعقاید-3
فروعاتتمامباانسان،شناختلحاظبهچهوامامتونبوتعرصۀدرچهمعاد،

آنازکالکهشودمیکسانیبرفردرجحانسببکهاستدیگريامتیازیک،هر
.برخوردارندآناز،ترپایینمراتبدریاومحرومند

وخداوندازخواستنیاريوتالشوطلببافردواستاکتسابیامتیازاین
.بیفزایدآنازخودبرخورداريمیزانبرتواندمیاواولیاي
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بهنگریستنوالهیباورهايعرصۀدریقینۀمرتببهنیل:الهیبینشهاي-4
.آیدمیشماربهانسانامتیازاتدیگرازمنظر،آنازجهانوانسانمسائلۀهم

تنهاکهاینبریقینوصفاتشواسماءتمامبامتعالخدايمعرفتوشناخت
وستاالهیمشیتدهدمیرخعالَمدرچههرواوستهستیعالَمامورکارگردان

وزیادهوضررونفعمالکواجزکسهیچوشده،مقدرخلقمصالحجهتدر
وفرعدنیاواصلآخرتکهاینبهاعتقادنیزونیستانسانزندگیدرنقصان
صفاتواسماءتاممظهروخداگونگیبهانساننیلآفرینش،هدفواستگذرگاه

وپرورشومراقبتتحتخویشۀقبضدررابشرخداوندواستشدنالهی
مهرباآوردمیپدیدوزندمیرقماوزندگیدرآنچهقالبدرودهدمیقراردرمان

ازمحرومیتازغضبوقهرباوبردمیسعادتوکمالسويبهرااورحمتو
.داردمیبازوترساندمیبدبختیوانحطاطبهشدندچاروسعادتوکمال

وفاهیشینتلقوتکراربافردواستاکتسابینیزمزیتاینبهانساننیل
ویقینۀمرتببهخودنیلۀزمینزندگی،طولدرخویشبهحقایقاینعملی

ۀمقدمهمهعبادتوطاعتوذکر. سازدمیفراهمراالهیبینشهايازبرخورداري
.استیقیناین

والهیبینشهايازبرخورداريویقینۀمرتببهنیل:معنويروحیات-5
رااوزندگیفضايآنهاعطرکهآورندمیپدیدفرددرراروحیاتیتوحیدي،

.آکندمی
ازاتـامتیواتـمحسنازدیگريوجهکهمعنويروحیاتازمقصود

قناعت،قبیلازاستاتیـروحیباشد،میاسالمدیدگاهازانـانس
اُنسوخدابهعشقوحبتفویض،توکّل،تسلیم،شکر،ورضاصبر،

درادبوحیارجا،وخوفاو،ازدوريحزنِواوبهشوقو
جزچههربودنکوچکوفرددروندرخداوندعظمتالهی،محضر
وظّناخالص،حسناو،بهمستمّرتوجهوخدایادوي،نظردراوست
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معرفتدرالهیحّقادايازعجزاحساساو،کارهايومقدراتوخدابهاعتماد

...وگراییآخرتدینی،غیرتوزندگیردمداريدینشکر،وطاعتو
توحیديبینشواعتقاداتتقویتوبندگیومجاهدترهگذرازنیزامتیازاین

.استاکتسابقابل

ازرهاییوعقلازبردنبهرهازناشیکه:شخصیتیمثبتخصوصیات-6
اسالمدیدگاهازانسانمحسناتوامتیازاتدیگروجهاستمغزيسبکوخرديبی

بهآدمیشخصیتیمثبتخصوصیاتازشماریممیبرزیردرکهویژگیهایی. است
.آیدمیشمار

وبودنعمیقوفکورپختگی،ودرایتبودن،خردمندوباشعوروفهیم
بهعملازونمودناقدامعقلوعلمبرمبتنیکردن،عملوگفتنسخناندیشیده

پرهیزشکموارددرورزیدنشتابازونداردالعاطّوعلمآنمورددرآنچه
وجوحقیقتوخواهحقیقتبودن؛دورنگرواندیشدورواندیشعاقبتکردن؛

ندیدننیازبیونداشتنرأياستبدادبودن؛جاهالنهتعصبازعاريوپذیرحقیقت
نفیاستنبردهپیآنبهوداندنمیخودراآنچهدیگران؛ۀاندیشودانشازخود

تأثیرتحتوکردنداوريدقیقوعمیقنینگاشتن؛نادرستونکردن
شدهحسابومعتدلبودن؛موشکافوالّنظردقیقنگرفتن؛قرارافرادسازیهايصحنه
متانتداشتنکردن؛عملنشدهحسابوتفریطوافراطازبودندوروکردنعمل

وحاالتبهبودن؛مؤدبفی؛جِلوسبکیوتلخیومهابتعدمعیندروقارو
نبودن؛خوشالکیوسرمستوخبري،بیوغفلتعدموداشتنتوجهخودرفتار
باطلدربودن،عقلحکمومنطقتابعآرزوپروري،وخیالپردازيعدموبینیواقع
ازنکردن؛نظرصرفاستآشکارحقّانیتشآنچهازونشدنخارجحّقازووارد
صرفراعمروزبانوذهنوکردناعراضنامربوطوبیهودهولغومسائلوامور

نزدن؛عملبهدستمحابابیونمودنمراعاترااحتیاطجانبنکردن؛آن
درداشتن؛اموردرنظمکردن؛استحکامباکاربودن؛خطاکمولغزشکم
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ونبودنشتابزدهوعجولندادن،هدربهرازمانوداشتنسرعتدرستکارهاي
وداشتنمثبتدیدقضایاواموربهنگرشدرداشتن؛صبوريوحوصلهوآرامش
ازسرشارنگاهباکردن؛متمرکزچیزهرزیباییهايوخوبیهادیدنبهراخودتوجه
همتعلونگریستن؛زندگیجریانکّلبهوکارهابهبدبینیویأسازدوروامید

همتدونوفرومایهوبودنکماالتبهترینوهاستگیشایباالترینطالبوداشتن
انتظاربودن؛گریزانزشتیهاوبدیهاازوداشتنگرایشوعالقههانیکیبهنبودن؛

ودیدنکمراخوديهانیکیونشدنراضیخویشازکمبهوخودازداشتنزیاد
خودانسانیهايارزشومعنويوضعیتنگرانانگاشتن؛مهمراخویشکاستیهاي

نشدن؛مشتبهفردخودبرامرآنتأثیرتحتونشدنمغروردیگرانتعریفازبودن؛
وپرظرفیتندادن؛تنآنبهونیالودنپستیهابهراخودوداشتننفسکرامت
درونباختنراخودنامالیماتوخطرهابرابردروبودنبزرگروحداراي

وامیدوبیموخشنوديوخشمدرونکردنگمارخودشادیهاوهاموفّقیت
بودن؛مسلّطخویشبرونشدنبیروناعتدالوحّقمسیرازقدرتوشهوت
بیانیومحضروبودنناصححکیمداشتن؛اندوزعبرتنگاهوتفکّرباتوأمسکوت
.داشتنبخشتعالیوسازنده
. شوندمیقویتتوکسبممارست،وتالشوارادهباامتیازاتاین

وخدابهظّنحسنواعتمادازناشیفضیلتهاگونهاین:اخالقیفضیلتهاي-7
آن،وجوهتمامیدردنیامحبتونفسهوايتبعاتازرهاییوآخرتبهاهتمام

وخودآرایی،پرستی،شکمپرستی،شهوتطلبی،ریاستپرستی،پولازاعم
پروري،تنوطلبیراحتطلبی،شهرتگرایی،تشریفاتوپرستیتجملخودنمایی،

.استآننظایروکاريمحافظهطلبی،عافیت
اسالمدیدگاهازانسانامتیازاتومحسناتازدیگريوجهاخالقیفضیلتهاي

:ازاستعبارتفضیلتهااین. آیدمیشماربه
کهآنازشپیحّقبهاعترافوخود،زیانبهولودارحقبهحّقدادنوعدالت
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شجاعتدیگران؛بهنکردنستموشود،آنبهناچاردیگرانشهادتتنگنايدر
ونبودنترسونابخردانه،تهورعدموخطرهاازخردمندانهپرهیزعیندروداشتن
وسپاسوعوضچشمداشتبدونوسخاوتشتافتن؛رویاروییمیدانبهدلیرانه

محتاجودرماندهوتهیدستخودکهحديدر،افرادنیازواستحقاقمراعاتبا
لغزشوخطاازوبودنباگذشتبخل؛ازبودنٰمبرّيوکردنبخششوعطانشود،

ومنّتبیقدرت،عیندرونبودنانتقامجووتوزکینهوکردنپوشیچشمدیگران
وبودنلطیفروحیدارايوالقلبرقیقوباعاطفهورئوفکردن؛عفوتحقیر،

وورزیدناهتمامودقّتامانتحفظدروبودنامینسنگدلی؛وقساوتعدم
وداشتنبلندطبعننمودن؛امانتدرخیانتونکردنانگاريسهلوسستی

نورزیدن؛حسدآنانبهوپذیرفتنیراحتبهرادیگرانافتادنهايپیشوهاموفّقیت
شکنی؛پیمانووعدهخلفازودنبٰمبرّيوعهدبهوفايوپیمانبرپایداري
تفاوتبیخودنوامیسومقدساتبهدیگرانتعرّضبهنسبتوبودنباغیرت

وخیراهلونیکوکاربرخاستن؛آنازحراستودفاعبهتوانهمۀباونبودن
وشرورونبودنتوجهبیدیگرانمشکالتبهنسبتوبودنخیراموردرپیشقدم

بودن؛آنانحقوقمدافعوحامیومحرومانوضعفابهمندعالقه؛نبودنآزارمردم
رتکببیوافتادهوفروتننبودن؛طلبریاستوجوبرتريطلب،تفوقجو،سلطه
والطّبعمنیعنبودن؛پرتوّقعوخودخواهوپرمدعاوخودپسندوفخرفروشوبودن

خلقازاستغناونفسعزّتردن؛کنظرصرفسادگیبهمادیاتازوبودنبلندنظر
کردنپایمالوباطلازجانبداريعدموورزیدنانصافنبودن؛گداصفتوداشتن
بودنمالیمونرمخوآن؛فروخوردنوخشمبربودنچیرهوبردباريوحلمحقّ؛

وکردنرفتارنرمیورفقبانپریدن؛آنواینبهونبودنپرخاشگروتندخوو
خالصنبودن؛مهربیوخشنوبودنمهربانومحبتبانکردن؛رفتاريبدوتندي

وبازنیرنگوبودنآالیشبیوغشوغّلبیوالّنفسسلیموباصفاوپاکدلو
آزادسازدمیثابتوراکدرافردآنچههروتعّلقاتازووارستگینبودن؛گرحیله
دروداشتنروحیآرامشن؛نبودخودمملوکاتتسخیردرومملوكبودن؛



مدیریت اسالمی ٢٢٢

وسرمستیاسرآسیمهوخاطرپریشانوداشتنیکسانحالتیراحتیوگرفتاري
وسختیهابرابردروبودنمقاوموپرتحملبااستقامت،نبودن؛افسارگسیخته

رامیدانونشدنسستومتزلزلونکردنعجزاظهاروناشکیبایینامالیمات
بینبودن؛ناسپاسوناشناسنمکوبودنشاکروشناسّ حقوباوفانکردن؛خالی

طلبشهرتومتظاهرودادنترجیحراکردنخدمتگمنامیدروصداوسر
وسادهنبودن؛دیگرانبدخواهوبودنخیراندیشوخیرخواهونفسخوشنبودن؛

بودنورعباوپاکدامنوعفیفنبودن؛طلبتشریفاتوگراتجملوبودنپیرایهبی
بندوباربیوخوشگذرانوهوسرانوکردنمقاومتنفسانیخواهشهايبرابردرو
بیرونشکمحکومتازوداشتنبطنعفّتنبودن؛پلیدیهاوزشتیهابرباكبیو

نبودنهیزوچرانچشموبودنپاكنظرنبودن؛هرجاییوهرزهوشهوترانبودن؛
...و

شدنچیرهوخدامحبتنیرويبهدنیامحبتازییرهاطریقازامتیازاتاین
.استاکتسابقابلآنتمنّیاتبرابردرمقاومترهگذرازنفسبر

رفتاردرچهونوشتندرچهوگفتندرچهفرداظهارحسن:اظهارحسن-8
ازدیگريوجهاظهار،شیوةدیدازوشدهابرازمکنوناتنظرازظاهري،حاالتو

. استاسالمدیدگاهازانسانازاتامتی
سود،یازیانمعرضدروامنیتیاخوفهنگامبهیکرنگیوصدق

ادعايتظاهر،دغل،سالوس،فریب،دورویی،دروغ،ازبودنٰمبرّيو
خواند؛میآنبهرادیگرانآنچهبهبودنعاملوواجدوواقع،خالف

کمالاظهارونزدندمخودتکماالازضرورتحددروموقعدرجز
نماانگشتوشهرتازوداشتنپوشیدهراخویشدرونسِرّونکردن
رغبتذکرخمولوگمنامیوجمعدربودنگمبهوکردنپرهیزشدن

نماییکوچکنمایی،بزرگازبودنٰمبرّيونماییواقعوگوییواقعداشتن؛
واظهارراچیزيضرورتبهجزقعیت؛واازبخشیبیانوگزینشیبرخوردیا

اوقاتبیشترودادنترجیحنوشتنوگفتنبرراخواندنوشنیدنونکردنابراز



٢٢٣مدیریت اسالمی

سخندرفرداگرحتّیکهنحويبهنمودنپرهیزپرگوییازوکردناختیارسکوت
یاباطنیعقیدةضرورتمواقعدرنکند؛غلبهاوبرکسیسکوتدرشودمغلوب

داردضرورتحقایقبیانکهآنجادرنمودن؛تقیهوکردنکتمانراخودعاتاطّال
درراقلموزبانوگوییسنجیدهکردن؛مطرحواظهارراحقایقونکردنسکوت

علمبدانفردآنچهجزگفتن،صوابوصحتقرینسخنودادنقرارعقلکنترل
داشتن؛گریزنابخردانهسخنووییگیاوهازوننوشتنونگفتنداردکاملآگاهیو

مِراءوجدالازوپرداختنحقایقدریافتوبیانوالعاتاطّتبادلبهگفتگوهادر
درنکردن؛ابرازوپوشاندنرابدیهاوکردنتمجیدودیدنراخوبیهاکردن؛حذر
نبودن؛درشتگووگفتنمالیمونرمسخننبودن؛گزارگلهوشاکیگرفتاريعین

بهدیگرانازنبودن؛بددهانوپرخاشگروگرنفرینوگودشناموداشتنکالمعفّت
لحنننامیدن،ونبردننامراکسیزشتلقبباوکردنیادوبردنناماحترام

صدايبانبودن؛سرزنشگروگرغیبتوزنتهمتنداشتن؛استهزاکنندهوتحقیرآمیز
وصمیمیودلنشینلحننزدن؛حرففریادگونهوگفتنسخنلطیفوآرام

وسخنشیرینوگوبذلهداشتن؛تحکّموخشونتازدوروآمیزمحبت
رفتاروظاهريحاالتوکلماتوتعبیراتدرزیباییولطافتبودن؛محضرخوش
برانگیزتحسینوانگیزاعجابقلمیوگفتاروبودنسخنگووسخنورداشتن؛
داشتن؛روشنورساقلمیوبیانگویی،زیادهازپرهیزواختصارعیندرداشتن؛
وداشتننگاهدروندررااندوهوداشتنبشّاشوبازوخندانوشادايچهره

دهانتمامباونکردنبلندقهقههبهصداونمودنتبسمنبودن؛روترشوعبوس
...ونکردنرفتارمتکبرانهوداشتنآمیزتواضعرفتاروحرکاتنخندیدن؛

باتواندمیاخالقیفضیلتهايازبرخوردارفردواستاکتسابیویژگیهااین
.شودآنهاواجدتمرین،ویادگیري

کهکردتقسیمکلّیحوزةششبهتوانمیرافردرفتاروروابط:رفتارحسن-9

موجوداتوومنابعزیستمحیطانسانها،بامتعال،باخداوندبارفتارفردازاستعبارت
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نهایتدروماوراءالّطبیعه،موجوداتبابشر،اندیشهودستهايساختهباطبیعت،
. اندشدهتشکیلکوچکتريهايحوزهازکلّیهايحوزهاینازیکهر. خویشتنبا

رافردکهاستامتیازياسالمدیدگاهازهاحوزهاینازیکهردرفردرفتارحسن
.خشدبمیبرتريسایرینبر

حّقمحضردرحضورشرطوادبمراعات:متعالخداوندبارفتارحسن) الف
درنکردنسرپیچیوکاهلیوالهی،نواهیواوامرازاطاعتوتقويرعایتو

وواجباتبهاهتماموالهیاحکاموتعالیمبرابردربودنمطیعوراموآنهامورد
ومکروهاتازپرهیزواتمستحببهتنپرداخمیسورحدتاومعاصی،ازاجتناب

وقوفومباحات،بهنمودنمبادرتجوییلذّتقصدبدونوضرورترفعحددر
چشمواست،تردیدموردونیستقطعیآنبودنمجازوحاللآنچهوشبهاتدر

بهانجامبهاهتماماست؛کردهحرامخداآنچههرازکردننظرصرفوپوشیدن
بهاخالص،وعشقوقلبحضوروتوجهوقلبیخشوعباتوأمتعباداموقع
بهاهتمامفرایض؛گزاردنجماعتبهووقتاولالمقدورحتّیو،نمازبهویژه

بهرفتنهنگاموروزطولدراالمکانحتّیزکات؛وخمسپرداختوحجروزه،
اوگويتسبیحوحامدوساختنجاريزبانبربسیارراخدانامبودن؛وضوبابستر
ناسپاسیوکردنعملآنهاشکرمقتضايبهوکردنابرازراالهینعمتهايوبودن

وخلوتبهرازمانیسحرگاهانوشبدلدرخصوصًاروزشبانههردرننمودن؛
محزوندلیباودادناختصاصدعاوقرآنتالوتوخدابامناجاتونیازوراز
کهحالیدرورفتنشباستقبالبهموعود،روزازنگرانبیقلومحبوبفراقاز

وخدابامناجاتبهعاشقانهوشتافتنمحبوبخلوتبهراحتندخوابدردیگران
خاكبرچهرهوبودنسجودورکوعدروایستادهنمازبهوپرداختنقرآنتالوت

.کردنطلباردیدتوفیقورهاییوبخششخداوندازگریاندیدةباونهاده
ویژگیهاییسویکازحوزهایندر:انسانهادیگربارابطهدررفتارحسن) ب
دیگرسويازاست،مردمعمومبارفتارومعاشرتحسنبرناظرکهداردوجود

خاصطبقاتواقشارازیکهربارفتارحسنبرناظرکهاستمطرحویژگیهایی



٢٢٥مدیریت اسالمی
.استجامعه
وءاصفیا،ءاولیا،ءانبیابارفتاربهرافردرفتارهايادي،اعتقودینیدیدگاهاز

مذاهب،سایرپیرومسلمانانفاسقان،دینی،رشعائواحکامبهملتزممؤمنان،ءاتقیا
وعاطفیپیوندهايدیدگاهاز. کردتقسیمتوانمیمنافقان،وغیرمسلمانانوکافران
خویشاوندان،همسر،فرزندان،در،ماوپدربارافردرفتارهاينیزشخصیروابط

زبردستان،ازاعمهمکارانبارفتاربهشغلیدیدگاهازوهمسایگان،دوستان،
رفتاربهتربیتیوفرهنگیدیدگاهازومشتریان،ومراجعانزیردستان،وهمطرازان

اررفتبهعلمینظرازوشاگردان،وعلمیاساتیدربانی،علمايوروحیمربیانبا
دانش،ازمحرومانوجاهالنآگاهان،وآموختگاندانشفرهیختگان،ودانشمندانبا
دولتی،مأمورانومسؤوالناسالمی،حاکمانورهبرانبارفتاربهسیاسینظرازو

غیروجائرحاکمانبیدادگران،وستمکاراناسالمی،حکومتضدبریاغیانوةبغا

غیردولتهاياسالمی،کشورهايسایراسالمی،جامعهاخلیددینیاقلّیتهاياسالمی،
رفتاربهنیزمالیتمکّننظراز. نمودتقسیممحاربدولتهايمحارب،غیرمسلمان

سالمانبارفتاربهجسمیهايتوانایینظرازومحرومان،ونیازانبیثروتمندان،با
ذهنیمعلوالنوجسمیمعلوالنبیماران،کارافتادگان،ازوفرسودگانتوانمندان،و

ومیانساالنجوانان،کودکان،بارفتاربهسِنّیدیدگاهاز. کردتقسیمتوانمی
همچونسرپرستبینیازمندانبارفتاربهسرپرستبهنیازدیدگاهازوکهنساالن،

بهوانتمیانقالبیونظامینظراز. کردتقسیمتوانمینیازانبیوزنان،بیوهویتیمان
بارفتاربهاخالقینظرازومبارزه،وجهادازفراریانوقاعدانمجاهدان،بارفتار

. کردتقسیممعمولیومتوسطافرادوفاسدانوتبهکارانفضیلت،اهلوشایستگان
قایلبشريۀجامعافرادبرايتوانمیگوناگوناعتبارهايبهنیزدیگريتقسیمات

.شد
ویژگیهاییقالبدراسالمرامزبورهايگروهازیکهربافردرفتارحسن
خاصیعنوانفوقبندیهايتقسیمازیکهراعتباربهفرد. استکردهتوصیف

جمعويدرکهعناوینیوشؤونهمۀبایدفردهربارفتاردربنابراین. یابدمی
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تمامیبرايهشدتوصیفویژگیهايتمامیحاويرفتاريوبودهتوجهمورداست
دیگربارفتارحسنمصادیقازراآنبتوانتاشودانجاماوباعناوینوونشؤآن

. آوردشماربهانسانها
وسرؤبهاشارهحّتیانسانها،دیگرباروابطشقوقتنوعوگستردگیعّلتبه

ازبخشیکظرفیتازگرددمیتلقّیرفتارحسناسالمدیدگاهازکهویژگیهایی
ایندرروایناز. پرداختآنبهبایدمستقلّیکتابقالبدرواستخارجکتاب
خاصیطبقۀوقشربهکمتروداردعمومیجنبۀکهویژگیهاییذکربهصرفاًبخش
.پردازیممیاست،ناظر

6پیامبرخاندانبهمحبتراستايدروخداخواهانهآگاهی،وداناییسرِاز

دادن؛نشانعالقهومحبتآنهابهنسبتوورزیدنمهرخودایمانیبرادرانبه
سويبهخُدعه،ونیرنگنهصدق،ومحبتسرازونبودنانزواطلبوگیرکناره

باارتباطبرقراريمقامدرکهکسانیازگرفتن؛اُلفتواُنسآنانباورفتندیگران
بهسالمدررساصداییباایمانیبرادرانمشاهدةهنگامبهکردن؛استقبالهستنداو

باوالیتامراحیايوایمانیجامعۀانسجاموکیانحفظراهدرجستن؛سبقتآنان
رفتنآنهامیهمانیبهونمودنمهمانراآنانداشتن،آمدورفتخوددینیبرادران

رااآنهدیگرانبامراودهدرکردن؛ابرازایشانبهراخویشمحبتهدیهدادنباو
آنهادوشبرگرانیبارونیفکندنزحمتوتکلّفبهوندادنقراررودربایستیدر

وخودبرمتمرکزآوردن؛جابهرابرادريحّقخودایمانیبرادرانبهنسبتنبودن؛
نبودن؛دیگرانحالبهاعتنابیوتفاوتبیوخودهايخواستهونیازهافکردرتنها

حساسوداشتنتوجهمشکالتشانبهنسبتوشدنجویایایمانبرادرانحالاز
هنگامبهبرآمدن،آنهارفعوکاستنپیدرتوانحدسردرنشاطوعالقهباوبودن
شتافتنیاریشانبهمنّتبیوخوشروییباونیکوییبهخود،ایمانیبرادراننیاز

برکتوخیرازرسرشاوجوديکردن؛لذّتوشادمانیاحساسکاراینازو
وگشاییگرهوخدمتپیدروخلقحالبهنافعودیگرانبهرسانراحتیداشتن،

امیداویاريبهگرفتاریهاوسختیهادرمردمکهنحويبهبودندیگرانحاجترفع



٢٢٧مدیریت اسالمی
راايکنندهدرخواستآورند؛روياوبهوکنندآرزوراحضورشوباشندداشته

وستمدیدگانپناهگاهوحامیمظلومان،یاورِضعفا،یارِ. ساختننناامیدونکردنرد
ازشويوکسانبیسرپرستیتیمان،مهربانپدربیچارگان،دادرسمحرومان،

احوالپرسوجوپیفقیران،همنشینمستمندان،بهمهرورزودوستداردادگان،دست
کنندةعیادتتهیدستان،بهعطاکنندهگرسنگان،کنندةاطعامناتوانان،ودردمندان
آنچهبودن؛دیدگانمصیبتبخشتسلّیوهمدردودرگذشتگانکنندةتشییعبیماران،

درراآنهاونساختنمختصخودبهایمانی،برادرانمنهايکرده،عطااوبهخدارا
وبخشیدندیگرانبهاستنیازازفزونراآنچهوساختنشریکآنازمنديبهره

حالیدروداشتنمقدمخودبررااونیازرفعنیازمند،شخصةمشاهدصورتدر
کسانیدستکردن؛ایثارنیازمندانحّقدرداردقرارسختیوتنگدستیدرخودکه
ودعامقامدروفشردنگرمیبهخلقندبهنیکیبرايهمراهیخواهانکهرا

مقدمخودحاجاتلبطبرراسایرینحوائجونیازهارفعخدا،ازدرخواست
.داشتن

دیگرانندادن؛میدانمتملّقانوچاپلوسانومداحانبهونکردنخودستایی
خودتالشازترخالصانهراسایرینتالشوشمردنصالحترخویشتنازرا

بهراخویشتوجهوداشتنظّنحسنخودایمانیبرادرانبهدیدن؛
تمجیدآنهامثبتنقاطازوساختنوفمعطآنانشخصیتمثبتهايجنبه

کردن،استفادهاوازکاردرکس،هرقوتنقاطداشتننظردرباونمودن
اندكراناپسندشانکارونهادن؛ارجوشمردنبزرگرادیگراننیککار

حملممکنحدسرتاراخوددینیبرادرانکارهايگرفتن؛نادیدهودیدن
جوییعیبوبدگمانیرويازونبودنخلقعیبپیدرنمودن،صحتبر
نبودندیگرانعیوبوزشتیهاپیگیرونپرداختنمردماموردرتجسسبه
خیرشوآشکارشرّشبساچهکهاندیشیدنچنینزشتکارفردمورددرو

وفاشراآنهاعیوبوپوشاندنرادیگرانسِرّوبودنسّتارباشد؛پنهان
نکوهشوشماتتعیوبشاندلیلبهراافرادونکردندريپردهواختننسبرمال
عذرامکانونکردنسرزنشراآنانداردتوجیهامکانآنچهبرايونکردن
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یادنیکیبهغیابشاندرچهوحضوردرچهایمانیبرادرانازدادن؛افرادبهآوردن
تقوايایشانازگفتنسخندروبودنآنهاآبرويحافظافرادغیابدروکردن
کسیبهآنانازغیبتةاجازونشدنآلودهآنهاازغیبتبهوکردنمراعاتراالهی

آنهاحریمونمودنمراعاترادیگرانجانوناموسومالحدودوحقوقندادن؛
خودآنهاکهکردنرفتارنحويبهمردمباونرساندنآزاردیگرانبهکردن؛حفظرا
امینرااووباشندنداشتهنگرانیاوجانبازوببیننداماندراوزبانودستازرا

خشمدرچهوخشنوديدرچهوکردناداراافرادحقوقبدانند،خودجانومال
وستمدشمنحّتیکسهیچحّقدرکردن،رفتارانصافوعدالتبهدیگرانبا

.نکردنناحقّداوريونورزیدنانصافیبی
کهراکسینکردن،آزاررساندهآزارکهراکسیدادن،پاسخنیکیبارابدي

عفوتالفی،برقدرتعیندرونگرفتندلبهراويۀکینوبخشیدنداشتهرواستم
کهکسیبهکردن،پیشهصبوريورزیدهبخلاوحّقدرکهکسیبرابردرکردن،
قطعاوباکهکسیبانمودن،ششبخداشتهدریغاوازراچیزکوچکترینحتّی
. کردنبرقرارارتباطکردهرابطه

ونمودنرفتارفترأوعطوفتباخوددینیبرادرخطايولغزشبرابردر
وپذیرفتنسهولتبهراافرادعذرخواهیوکردنرادوستیواُخوتسابقۀرعایت

.نگشودننآناشماتتبهزبانشدندمبتالوگرفتارخطاییاثربراگر
صفاوسلمومداراورفقومالیمتبهمردمبامراودتومصاحبتدر
آنانازوسختگیريودرشتیآنانباوبودننرمخومردمباکردن،رفتار
نرمی،عیندرورزیدن،تساهلوگرفتنآسانآنانبرونکردنگیرينکته

سستیوضعفربحملرااونرمیکسهیچکهنحويبهداشتناقتدار
نخواستن،کسیازچیزيمداراورفقبهجزونبودنگرتحمیلوزورگونکند،

بزرگوارانهوکریمانهرا،خودخواستۀکردن،اختیاریأسوبریدنطمعخلقاز
کسیبهجزرامشکلودردوطلبیدندیگرانازدریوزگیوزبونیبهنهو

نکردن،اظهارهستاطمینانآنرفعبرواتواناییوشایستگیمورددرکه
سپاسگزاروقدرداندادهنشانخدمتولطفکهکسیبرابردر



٢٢٩مدیریت اسالمی
ازوکردناحترامواکرامراخودایمانیبرادراننکردن،ناشناسینمکوبودن،
ازترشایستهوپرهیزکارتربرابردرنمودن؛پرهیزآناناستهزايودیگرانتوهین

اورتبۀبهوشدنملحقاوبهفضیلتهاوهانیکیدرراهاینازومودننتواضعخود
.کردنپرهیزسفلگانوبدانمصاحبتازونمودنمجالستنیکانباآمدن؛نایل

مکرکارشدرونورزیدنحسددوستبروبودنصمیمیوصادقدوستیدر
کسیباستایالهسخطموجبکهامريدروگرفتندوستخداراهدرننمودن؛
هالكراخوددوستیدروندادنگناهبهتندوستخاطربهونکردندوستی

سرازوخدابرايتنهانبودن؛دعواودرگیريایجادپیدروجدلاهلنساختن؛
ازبینی،خودبزرگوکبرسرازنهوپاکدامنیوزهدبرايودوراندیشیوحزم

دشمنرابدکارانومنافقانوکافرانخداراهدربریدن،وگرفتنکنارهدیگران
درنبودن؛غافلدشمنازلحظهیکگرفتن؛خشمآنانبرخداراهدرتنهاوداشتن

بینیمالیدنخاكبهازپیشوبودنناپذیرسازشوسرسختمنافقانوکافرانبرابر
نیکوییوزیباییبهمنازعهدربرنداشتن؛مقابلهازدستایشانشرّازایمنیوآنها

منحرفحّقاز"خود"آناثربرکهنشدنغرقدشمنیدرچنانوکردنعمل
دریغاوازراحّقشهادتونکردنانکارراآنگفتحقّیدشمناگرشود؛

. نداشتن
راغافالنآگاهی،راجاهالنبودن،محیطبخشروشنیفروزانیشمعچون
پذیرانموعظهوراهنماییرامشورتطالبانت،هدایراارشادبهنیازمندانهشیاري،

ارضايیاخودنماییسرازنهوخیرخواهانهرادیگرانداشتن؛ارزانینصیحترا
هیچونبودنسازگارکژيبادادن،پرهیززشتیازوخواندنفرانیکیبهنفس،

.بودنیاورویارحّقاهلبانکردن؛رهاناکردهاصالحراکژروي
آفرینرنجشسخنبودن؛ایمانیبرادراندادنآشتیوالبینذاتصالحاپیدر

آلودهچینیسخنوسعایتونمامیبهداشتن،نگاهدلدررادیگريدربارةیکی
نگهدارسِرّ. ندادنمیدانوننمودنخوشرويچینانسخنونمامانبهونبودن

.ندادنبروزدوستانوکساننزدیکترینبهراآنوبودندیگران
ازکوچکیۀگوشبهتنهاکهدیگران،بافردرفتارحسنبرناظرامتیازات



مدیریت اسالمی ٢٣٠

فضیلتهايازبرخوردارفردواستاکتسابیشد،اشارهآنترعمومیهايجنبه
بهتواندمیخودعملکردکنترلومراقبتباشخصیتی،مثبتخصوصیاتواخالقی

.یابددستآنها
باشایستهرفتار:طبیعتموجوداتومنابعوزیستحیطمبارفتارحسن) ج

ازدیگريۀجنب... وهواوآبجان،بیطبیعتگیاهان،غیراهلی،واهلیحیوانات
.استاسالمدیدگاهازانسانرفتارحسن
قرارانساندسترسدرکهطبیعیامکاناتومنابعکهحقیقتاینبهوقوفبا
حیاتیارزششناختباودارندتعلّقنسلهاهمۀبهواندالهیامانتهاياند،گرفته
وخودواقعیمصالحمسیردرآنهاازطبیعت،تجدیدناپذیرغالباًامکاناتومنابع

آنهااتالفازواستفادهوجهبهترینبهفرموده،تعیینخداوندکهگونهبدانجامعه،
طبیعیمواهباینازراهآیندنسلهايسهموانسانهادیگرحقوقوکردنپرهیز

بهتوجهباوجستنبهرهمقتصدانهآشامیدنیآبوغذاییمنابعازکردن؛مراعات
زیستمحیطبهکردن؛پرهیزآنهااسرافواتالفازالهینعمتهاياینارزش
داشتننگاهپاکیزهوسالمدرونیالودنراهازیستگاهوهواوآبونرساندنآسیب

تهدیدموارددرجزوکردنرفتاررأفتباجاندارموجوداتباورزیدن؛ماهتماآنها
مأمنازونیازردنراآنهاونشدنآنهامتعرّضاو،آسایشوسالمتوانسانحیات
اوستتصرّفدرکهرااهلیحیواناتزیستیمایحتاجنبردن؛میانازونراندنخود

است،کردهاستفادهتواناییشانوشادابیامایدرآنهاازکهحالیدروکردنتأمین
... ونکردنرهامأمنوخوراكبیراآنهاناتوانیوکهولتروزگاردر

فردۀشایسترفتار:بشرۀاندیشودستمحصوالتومصنوعاتبارفتارحسن) د
وداردقراراواختیاردرکهايابنیهوتأسیساتابزارها،وسایل،تجهیزات،کاالها،با

انسان،تدبروتجربهازحاصلاطّالعاتوسازمانهامقرّرات،الگوها،روشها،بانیز
.استاسالمدیدگاهازفردرفتارحسنازدیگريجنبۀ
قالبدرکهبشرتاریخیتجربیاتوتتبعاتدستاوردمعنويارزشبهوقوفبا
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اختیاردراطّالعاتیاوانسازممقرّرات،الگو،روش،یابنا،ابزار،وسیله،کاال،

نظرازآنهامالکیتکهاینازنظرصرفکهامراینبهتوجهباوداردقرارآدمی
آنهااست،جامعهبهمتعلّقگرانبهاییسرمایۀیکهردارد،تعلّقکسیچهبهحقوقی

هاستفادموردنحوبهترینبهوگرفتنکاربهشناختمبنايبروصحیحطوربهرا
ونگذاردنعاطلراجامعههايسرمایهشناخت،وآگاهیعدمسبببه. دادنقرار

کناراستاستفادهقابلمدتهاهنوزکهراچیزهاییتجددگرایی،ونوطلبیعّلتبه
ومستهلکموعد،ازپیشراآنهاگرفتن،کاربهرویهبیوجاهالنهباوننهادن

کیفیارتقايوبخشیدنتکاملجهتدرختن؛نینداکاراییازونکردنفرسوده
گامگذارندمیاختیاردروکنندمیتولیددیگرانکهافزارهایینرموافزارهاسخت

... وبرداشتن
موجوداتباشایستهومناسبرفتار:الطّبیعهماوراءموجوداتبارفتارحسن) هـ
وجهدارند،یکهرکهتیطبقاواصنافهمۀبا» 2جّنو1ملَک«الطّبیعهماوراء

.رودمیشماربهاسالمدیدگاهازفردرفتارحسنازدیگري
عنایتوفضلآنهابرايخداوندازوفرستادندرودوصلواتاهللامالئکۀبر

سعادتوتوفیقطالبوکردندعاجّنصالحانِومؤمنانبرايونمودنمسئلت
راآنهاناکامیوشکستوبردنپناهخداهبجّنشریرانِوشرکافرانازوشدنآنها

اهللا، فرمانبران معصوم و خطاناپذیر خداوند و اداره کنندگان امور عاَلم به فرمان حّق متعال مالئکۀ -1
هاي گوناگون زندگی و دعاکنندگان مؤیدان و مددرسانان بندگان مؤمن و شایستۀ خداوند در عرصهو 

طلبان از پیشگاه خداوند براي آنها هستند و واسطۀ رسیدن حیات و روزي به تمامی و مغفرت
.موجودات و حامالن وحی و هدایت براي بشرند

ارادة آزاد و برخوردار از عقل و نیروهاي جنّ، موجودي است همچون انسان، داراي اختیار و -2
اي لطیف همچون پیکر جنّ از ماده. مور به تبعیت از انبیاي الهیأنفسانی، یعنی شهوات و غضب، و م

تواند زبانه و هرم آتش تشکیل شده که در وضعیت عادي براي بشر قابل رؤیت نیست، اما جنّ می
اجنّّه همچون . ابل رؤیتی که بخواهد تمثّل و تجسم بخشدبه ارادة خویش پیکر خود را به هر شکل ق

شوند، ولی ظرفیت کمالی این موجود به پاي انسان انسانها به مؤمن و کافر و صالح و فاسد تقسیم می
.توانند دیگري را تحت تسخیر و کنترل قرار دهندجنّ و انسان، هر یک در شرایطی می. رسدنمی



مدیریت اسالمی ٢٣٢

.خواستنخداازپلیدشانهايخواستهبهنیلدر
جسمبافردرفتاربراستناظررفتار،حسنوجهآخرین:خودبارفتارحسن) و

جسمیذاتیاستعدادهايووجوديهايسرمایهازبرداريبهرهنوعوخودروحو
.نهاآپرورشورشدوخودروحیو

کردن،پرهیزاعتیادوآلودگیازوداشتنتوجهشخصینظافتوبهداشتبه
ازکردن،استفادهصداوسرکموآراميهامحیطوسالمهوايازامکانحدتا

پاكوسالمغذايازبردن،بهرهجنگلودشتوکوههمچونآراموپاكطبیعت
حددرومشروعراهازراجنسییازنچونغریزينیازهايکردن،استفادهحاللو

وورزشبهپرداختن،استراحتوخواببهنیازحددرکردن،تأمیناعتدال
رويدرمانومعالجهبهبیماريبهابتالصورتدرپرداختن،سالمتفریحهاي

. آوردن
مفیدومولّدسازنده،هايعرصهدرطلبیزیادهوحرصبدونوآرامومتین
آلودهازوپرداختنفعالیتبهنشاطوشاديباحالل،روزيکسببراياقتصادي

بامعیشتامردرنمودن؛پرهیزشدتبهآلودشبههوحرامدرآمدهايبهشدن
عملحساببیونگهداشتناندازهامکاناتمصرفدروکردنحرکتریزيبرنامه

سادهوبودنهزینهکمومصرفکممادي،امکاناتوثروتداشتنعیندرنکردن،
بدون... ومرکبمسکن،پوشاك،خوراك،چوندنیويامکاناتازوزیستن

ابتالصورتدرگرفتن؛بهرهضرورتحددرخودنمایی،وطلبیتنوعوجوییلذّت
رفتارنفسعزّتباوآبرومندانهوکردنپیشهقناعتوشیکباییوصبرفقر،به

.کردن
شایستهزندگیبرايکهبرگزیدنزندگیواقامتبرايراياجامعهوسرزمین

اهمیتازنشدنغافلباشد؛مناسبترومساعدترهمهازجانبههمهاعتاليورشدو
برايومعنويرشدراهدروعبرتوتجربهاخذومعرفتوعلمکسببرايسفر
. دینیاماکنوروحانیفضاهايازگیريبهره

مفیدسعادتبهنیلبرايکهدانشیکسبوآگاهیوفهمرشدیپدراشتیاقبا
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بهبراينشدن،خستهونیاسودنايلحظهطلبوتالشازراهایندروبودناست

بیشتردانشودركپیدرسودجویی،یاخودنمایینهکردن،عملوبستنکار
بیراههدررادخوعلمکردن؛سؤالوپرسیدنفهمیدن،ودانستنبرايتنهابودن؛

.نبستنکاربه
پیشنیکانبهونهادنپیشقدمپرشتابوبانشاطصالحعملوهدایتراهدر

صالح،عملوهدایتمسیردرنهادنگامدرتوفیقهنگامونمودناقتداخویشاز
وافکارواندیشهوگفتارورفتارمراقبپیوسته. کردنشادمانیوسروراحساس

صرفتعالیوکمالمسیردرجزراهاسرمایهاینوبودنخودساتاحساوعالیق
ندامت،وشرمندگیبازدسرخطایینفسکنترلومراقبترغمبههرگاهونکردن
ونمودنمغفرتطلبخداوندازوآوردنرويتوبهبهدرنگبیترسان،وخائف

.نیفکندنتأخیربهراتوبهواهی،طمعوباطلخیاالتوخامهاياندیشهبا
قالهايوقیلوبحثهاوبیهودهمطالبومسائلباعمرکردنتلفجايبه

جايبهونداردثمرياوبرايوربطیفردبهکهاموريبهپرداختنوفایدهبی
سازندگیبهدنیوي،ونشؤدرعمراتالفودنیويلذایذومقامومالبهدلمشغولی

نقایصوعیوببهاعمال،ونفسمحاسبۀباوکردناهتمامخویشمعنويتعالیو
تعالیکاردرسروشدنکماالتکسبوآنهارفعسرگرمچنانوبردنپیخویش

ورغبتدیگرانعیوبوامورازجستناطّالعبرايکهداشتنخویشسعادتو
دهناکرعملراآنونگذشتنتوجهبینصیحتیهیچازراهایندرونیافتنفرصت
.ننهادن
ایستادگینفسانیتمایالتبرابردروکردنقیامنفسبامخالفتبرتوانهمۀبا
وخوابوطعاموغذاوکالموسخندربازستاندن؛نفسازکارعنانوکردن
رسومبرابردرنباختن؛امورایندرخویشعمروکردنبسندهضرورتحدبهمنام

ۀعرصدرخوداستقاللشهامتباونشدنتسلیمچراوچونبیجامعهعاداتو
وفضایلبامغایروالهیسننودینخالفآنچهبهوکردنحفظراعمل

.ندادنتناستانسانیارزشهاي



مدیریت اسالمی ٢٣٤

مؤخّره
آنةشدبنديطبقهبیاندرصددآنچهشد،ذکربخشاینۀطلیعدرکهگونههمان

گرچه. بوداسالمدیدگاهازانسانیاتامتیازومحسناتعناوینازفهرستیبودیم

شیعیانومعصومانجزوباشدمی» دارندهمهخوبانآنچه«حاويفهرستاین

آگاهیامادارد،رامزبورکماالتتمامیازبرخورداريتوفیقکسیکمترآنانکامل

درآنتحقّقدرصددابتدابایدفردهرکهرا،اسالمتربیتیهدفسویکازآنبر

اهدافتعییندرلذاوسازدمیآشکاراجمالبهباشد،دیگراندرسپسوخویش

گزینشدرکهاینبرعالوهدیگر،سويازدارد،اساسیکاربردسازمانآموزشی

مدیریتیمسؤولیتهايتصديبرايافرادانتخابوسازماندرخدمتبراياشخاص

قرارآنبرابردرکههرکسبهمحکی،ومعیارهمچونآید،میسازمانمدیرکاربه

در. نمایاندمیراحقیقیمسلمانیکویژگیهايوخصایلبهنزدیکیشمیزانگیرد،

چهکهیابدمیدرآن،باخودویژگیهايۀمقایسومجموعهاینمطالعۀبافردنتیجه

.کندکسببایدچهبودنگونهآنبرايوباشدباید


