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 چکیده
در بخش . پرداختیمدر بخش اول به بررسی مدیریت از منظر قرآن کریم . این جزوه در سه بخش گردآوری شده است

شناسی، مفهوم و تبیین انسان ادر بخش سوم نیز ب. دوم به معیارهای شایسته ساالری در مدیران اشاره نمودیم

 .رویکردهای آن در کنار بررسی اومانیسم نهایتاً این مبحث را به اتمام رساندیم

 مدیریت در قرآن کریم: بخش اول

 مقدمه
 موضوعاتی. اندشده بندیدسته مدیریت اصلی مسائل موضوعات از برخی باب در کریم نقرآ آیاتی از مقاله این در      

 :است قرار این به مربوط قرآنی استناد از هایینمونه و شده پرداخته هاآن به مجموعه این در که

 و برنامه ترینمناسب و بهترین انتخاب برنامه، اجرای برای قدرت و ریزیبرنامه برای علم ضرورت: ریزیبرنامه 

 ... .و ها،برنامه آثار و ابعاد تمام به توجه قوت، با آن اجرای

 پیامد و اجرایی توان به توجه گیری،تصمیم و مشورت و فکر کنار در برخدا توکل: مسأله حل و گیریتصمیم 

 ... .ومشابه  شرایط در گیریتصمیم نتایج به توجه ضرورت ها،تصمیم

 با مشورت و فکر اتاق تأسیس ابتکاری، هایطرح از استفاده مختلف، هایراه بررسی: نوآوری و خالقیت 

 .... .و نخبگان

 و سازمان، مختلف سطوح به توجه سازمان، مدیریت در ساختاری نظم مراتب، ی سلسله اصل: سازماندهی. ... 

 انتصاب در مدیر شخصی نظر اعمال الیق، افراد به رهبری و مدیریت واگذاری ضرورت: انسانی منابع مدیریت 

 .... و زیردستان، مورد در حتی ساالری شایسته مهم، های
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 و کار کیفیت اهمیت خداگرایی، با اقتصادی ی توسعه(: پشتیبانی و مالی منابع مدیریت) سازمانی منابع مدیریت 

 منحرف و اصلی هدف روی تمرکز: رهبری هدایت و تولید، در کیفیت اصل رعایت سازمان، در کار کمیت نه

 انحراف خاطر به تزلزل عدم نهایی، نتیجه حصول برای ها برنامه تداوم و پیگیری زودگذر، های جاذبه با نشدن

 ... .و افراد، برخی

 در مدیر پیشگامی الهی، اهداف به دادن امید در مدیر ی وظیفه ها،روحیه تقویت در مدیر ی وظیفه: انگیزش 

 ... .و انگیزه، ایجاد جهت ها برنامه اجرای

 خود، عملکرد به نسبت مدیر و زیردست گویی پاسخ زیردستان، برعملکرد نظارت و کنترل ضرورت: کنترل 

 ... .و برامور، نظارت برای گروهی وجود ضرورت

 رسانیاطالع و دستورات ابالغ مدیر، شخصیت تخریب بدون انتقاد مدیر، بودن دسترس در: ارتباطات برقراری 

 ... .و امین، افراد توسط

 ارشد، مدیر با آن بررسی و مشکالت بینی پیش حل، راه ارائه با همراه بحران وضعیت تشریح: بحران مدیریت 

 ... .و بحرانی، شرایط در مدیر رنگ پر حضور ضرورت

 ریزیبرنامه
  کیونتز  هارولید . هیدف  بیه  رسییدن  بیرای  موفقییت  نردبیان  از رفیتن  بیاال  پلکیان  طراحیی  از است عبارت ریزی برنامه

 .هدف تحقق برای معین هایالیتفع انجام به است تعهد نوعی ریزیبرنامه: گویدمی

 برنامه اجرای برای قدرت و ریزیبرنامه برای علم ضرورت
 ی شیکافنده  خداونید (: 96: انعام) «العلیم العزیز تقدیر ذلک حسبانا القمر و الشمس و سکنا اللیل جعل و االصباح فالق» 

 و گییری انیدازه  اسیت  ایین . داد قیرار  اییام  شیمارش  اسیباب  را ماه و خورشید و آرامش ی مایه را شب و است دم سپیده

 .دانا و قدرتمند خداوند ریزیبرنامه
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 و است خداوند علم اساس بر عالم نظام تدبیر(: 6-8: سجده) «الرحیم العزیز الشهاده و الغیب عالم ذلک …االمر یدبر» 

 .است آگاه پنهان و ظاهر از که اوست

 قوت با آن اجرای و برنامه ترینمناسب و بهترین انتخاب
: اعراف) «…باحسنها یاخذوا قومک امر و بقوه فخذها شیء لکل تفصیال و موعظه شیء کل من االلواح فی له کتبنا و» 

 خیود  قیوم  بیه  و کین  اجرا قوت با را آنها موسی ای: گفتیم او به و دادیم پندی موردی هر در موسی به ها لوح در(: 848

 .نمایند اجرا و کنند انتخاب را آنها بهترین که بده فرمان

 هابرنامه آثار و ابعاد تمام به توجه
 و بیسیت : فیتح ) .«…علیم  بغیر معره منهم فتصیبکم تطوهم ان تعلموهم لم مومنات نساء و مومنون رجال ال لو و.... »

 (پنج

 ممکین  کیه  هستند ایمان با مردان و زنان ایعده مکه در که فرمود و نداد را مکه به حمله اجازه حدیبیه صلح در خداوند

 .شوند کشته یا و گیرند قرار زیان و ضرر مورد نادانسته، شما، سوی از جنگ جریان در است

 تهدیدها و هافرصت شناخت
 (سه و چهل: روم) .«…اهلل من له مرد ال یوم یاتی ان قبل من القیم للدین وجهک فاقم» 

 بیاور ایمان استوار دین به پس: خواندمی فرا عذاب نزول از قبل ها فرصت از استفاده به را او انسان، به توصیه در خداوند

 .نیست جبران راه دیگر که بیاید روزی آن از قبل

 مدیریت و ریزیبرنامه در نگریجامع
 (دو و بیست و صد: توبه) .«الدین فی لیتفقهوا طائفه منهم فرقه کل نفر ال فلو کافه لینفروا المومنون کان ما و» 
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 برای پیامبر، توسط آنان بایکوت های سیاست اعمال و بودند نرفته جنگ به که منافقاتی توبیخ و جهاد آیات نزول از پس

 شهر و روند جهاد به مؤمنان همه که نیست سزوار: شدند متذکر خداوند که شوند جبهه رهسپار خواستندمی همه ها جنگ

 ...نمایند تعطیل را دیگر امور تمام و بگذارند خالی را

 برنامه اجرای برای ضرورت و ریزیبرنامه برای علم ضرورت
 یشیکافنده  خداونید (: 96: انعیام ) «العلیم العزیز تقدیر ذلک حسبانا القمر و الشمس و سکنا اللیل جعل و االصباح فالق» 

 برنامیه  و گییری انیدازه  است این. قرارداد ایام شمارش اسباب را ماه و خورشید و آرامش ی مایه را شب و است دم سپیده

 .دانا و قدرتمند خداوندِ ریزیِ

 تدریجی انجام و فازبندی
 و هیا آسمان که است خدایی شما پروردگار(: سه: یونس «…ایام سنه فی االرض و السماوات خلق الذی اهلل ربکم ان» 

 .آفرید روز شش در را زمین

 هابرنامه و هاطرح در مهم بر اهم ترجیح و فاسد به افسد دفع
: کهیف ) «غصیبا  سفینه کل یاخذ ملک راءهم و کان و اعیبها ان فاردت البحر فی یعملون لمساکین فکانت السفینه اما» 

 چیون  کنم معیوب را کشتی خواستم اما است، یتیم چند به متعلق کشتی این: گفت موسی حضرت به خضر حضرت(: 19

 .کند غصب را سالم هاکشتی که بود کمین در پادشاهی

 برنامه موفقیت در تأثیر و زمان عنصر به توجه
 .بده کوچ مصر سرزمین از شبانه مرا بندگان! موسی ای( : سه و بیست: دخان) «…لیال بعبادی فاسر» 

 هاطرح انجام در پذیریریسک
(: دو و شصیت : یوسیف ) «یرجعون لعلهم اهلهم الی انقلبوا اذا یعرفونها لعلهم رحالهم فی بضاعتهم اجعلوا لفتیانه قال و» 

 که هنگامی تا بگذارید خودشان بارهای در اند پرداخته گندم بهای عنوان به را آنچه: گفت خود غالمان به یوسف حضرت

 مصر به اتفاق، این یدوباره تکرار امید به و شناسند باز را مبلغ آن گشایندمی را بارهایشان و گردند می بر خود یخانه به

 .گردند باز
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  مسأله حل و گیریتصمیم
 تصیمیم  که آن از پیش ولی کن، مشورت نفر یک با بدهی پاسخی که آن از پیش: گوید می دانمارکی المثل ضرب یک

 .کن مشورت نفر چند با الاقل بگیری،

 و سیؤال  ییک  بیرای  جیواب  ییافتن  یعنی مسأله حل. شود می یاد هم با مسأله حل و گیریتصمیم از مدیریت دانش در

 .شود می انتخاب معینی یمسأله حل راه آن، طریق از که است فرآیندی گیریتصمیم

 گیریتصمیم و مشورت و فکر کنار در خدا بر توکل
 (.889: عمران آل)«اهلل علی فتوکل عزمت فاذا االمر فی شاورهم و لهم استغفر و عنهم فاعف....»

 در آنیان  تقصییر  از کیه  فرماید می( آله و علیه اهلل صلی)اکرم پیامبر به خطاب احد جنگ های ضعف بیان از پس خدواند

 تصیمیم  کیه  هنگیامی  سیپس  بگییر  مشیورت  آنان از آینده های گیری تصمیم برای و کن آمرزش طلب برایشان و گذر

 .ساز عملی را آن و کن توکل خدا به و باش قاطع گرفتی،

 هاتصمیم پیامد و اجرایی توان به توجه
 اهلل یغنییکم  فسیوف  علیه خفتم ان و هذا عامهم بعد الحرام المسجد یقربوا فال نجس المشرکون انما آمنوا ایهاالذین یا» 

 خیاطر  بیه  و شوند وارد الحراممسجد به نباید این از پس. ناپاکند و پلید مشرکان! مؤمنان ای( : 21: توبه) «…فضله من

 ایین  اعالم) ....کرد خواهد نیازبی را شما خودش فضل از خداوند که نترسید تنگدستی و فقر از ستد، و داد ی رابطه قطع

 (زودتر نه و هجری نهم سال در حکم

 مشابه شرایط در گیریتصمیم نتایج به توجه ضرورت
 (چهار: اعراف) «…اهلکناها قریه من کم و» 

 .شدند نابود کفرشان و فساد خاطر به آن اهل که هاییآبادی بسیار چه
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 آراء تشتت از جلوگیری جهت مدیر رأی استقالل
 .(هفت: حجرات. )«…لعنتم االمر من کثیر فی یطیعکم لو اهلل رسول فیکم ان اعلموا و »

 و سیختی  بیه  جامعه قطعاً کند، تعبیت شما از او اگر و کنید تبعیت او از باید شما و شماست میان در خدا رسول مردم، ای

 .افتاد خواهد مشقت

 گیریتصمیم به منجر اطالعاتی منابع بودن متعدد ضرورت
(: شش: حجرات) «نادمین فعلتم ما علی فتصبحوا بجهاله قوما تصیبوا ان فتبینوا بنباء فاسق جاءکم ان ایهاالذین آمنوا یا» 

 به و بگیرید تصمیم اطالعیبی روی از مبادا و کنید تحقق آورد خبری شما برای کسی اگر اید آورده ایمان که کسانی ای

 .شوید پشیمان خود یکرده از سپس و برسانید آسیب قومی

 زودباوری از مدیر اجتناب
: حجیرات ) «نیادمین  فعلیتم  میا  علیی  فتصبحوا بجهاله قوما تصیبوا ان فتبینوا بنبا فاسق کم جاء ان آمنوا الذین ایها یا» 

 تصیمیم  اطالعی بی روی از مبادا و کنید تحقیق آورده خبری شما برای کسی اگر اید آورده ایمان که کسانی ای(: شش

 .شوید پشیمان خود یکرده از سپس و برسانید آسیب قومی به و بگیرید

 سازمان در اساسبی شایعات از اجتناب
 نسبت آنچه از و(: شش و سی: اسراء) «مسوال عنه کان اولئک کل الفود و البصر و السمع ان علم به لیس ما تقف وال» 

 .گرفت خواهند قرار بازخواست مورد همگی دل و چشم و گوش چون مکن، پیروی نداری علم آن به

 نوآوری و خالقیت
 فکر، تولید برای ذهنی هایتوانایی کارگیری به نیازمند که گیرند می قرار شرایطی در مدیران ویژه به و ها انسان ی همه

 .اند نامیده خالقیت را ذهنی هایتوانایی کارگیری به این. هستند جدیدی حل راه با مفهوم
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 مختلف هایراه بررسی
! فرزندانم ای: گفت پسرانش به یعقوب(: 61: یوسف) «متفرقه ابواب من ادخلوا و واحد باب من تدخلوا ال بنی یا قال و» 

 .شوید مصر وارد مختلف های دروازه از و نشوید وارد واحد یدروازه از

 ابتکاری هایطرح از استفاده
( : دو و شصیت : یوسیف ) «یرجعون لعلهم اهلهم الی انقلبوا اذا یعرفونها لعلهم رحالهم فی بضاعتهم اجعلوا لفتیانه وقال» 

 که هنگامی تا بگذارید خودشان بارهای در اند پرداخته گندم بهای عنوان به را آنچه: گفت خود غالمان به یوسف حضرت

  تکییرار امییید بییه و شناسییند بییاز را مبلییغ آن گشییایندمییی را بارهایشییان و گردنیید مییی بییر خییود ی خانییه بییه

 .گردند باز مصر به اتفاق، این یدوباره

 نخبگان با مشورت و فکر اتاق تأسیس
 مین  بیرای  آمده پیش مشکل باب در درباریان ای: گفت بلقیس( دو و سی: نمل) «امری فی افتونی المال ایها یا قالت» 

 .کنید نظر اظهار

 (.پنجاه: یوسف) «به ائتونی الملک وقال» 

 وی نیزد  را ایشان که خواست داند، می خواب تعبیر علم یوسف حضرت که فهمید و دید خوابی مصر پادشاه که هنگامی

 .کند سؤال خواب مورد در تا آورند

 سازماندهی
 سبک برای آنها، میان هماهنگی ایجاد و کاری گروههای و افراد میان کار تقسیم با آن طی که است الیتیفع سازماندهی

 .شود می تالش خاص هدف

 سیازماندهی  بیرای  کیه  اسیت  ساختاری ترین طبیعی و ترینبادوام کارآترین، مراتبی، سلسله ساختار گویدمی جکز الیوت

 وری بهره خالقیت، توان، افزایش به تواندمی مراتب سلسله مناسب، ساختار طراحی صورت در. است شده طراحی بزرگ

 .شود منجر کارکنان یروحیه بهبود و



 
 

1 
 

 مراتب سلسله اصل
 از ایید  آورده ایمیان  کیه  کسیانی  ای :(نیه  و پنجاه: نساء) «…منکم االمر اولی و الرسول اهلل اطیعوا آمنوا الذین ایها یا» 

 ...نهید گردن را او جانشینان و اکرم رسول فرمان و کنید اطاعت خدواند

 سیرزمین  ایین  از مین (: هشیتاد : یوسیف ) «الحاکمین خیر هو و لی اهلل یحکم او ابی لی یاذن حتی االرض ابرح فلس» 

 .است کنندگانحکم بهترین او و کند داوری من ی درباره خدا یا و دهد اجازه من به پدرم تا کنم نمی حرکت

 سازمان مدیریت در ساختاری نظم
 و انیس  و جین  از که سلیمان سپاهیان(: هفده: نمل) «یوزعون فهم الطیر و االنس و الجن من جنوده لسلیمان حشر و» 

 (.بایستند منظم همه داد دستور سلیمان. )شدند بازداشته نظمیبی و تشتت از پس آمدند، گرد همه بودند، پرنده

 سازمان مختلف سطوح به توجه
 (بیست: عمران آل)« ..االمیین و الکتاب اوتوا اللذین قل و.... »

( دانشمندها) کتاب اهل به که: فرمایدمی خداوند داشتند، مشرکان با( آله و علیه اهلل صلی)اکرم پیامبر که هایی مباحثه در

 ....بگو عوام و

 سازمان انسجام و وحدت اهمیت
 (چهار و نود: طه) «…اسرائیل بنی بین فرقت تقول ان خشیت انی....»

 اسرائیل بین من که بگویی تو ترسیدم من: فرمود بود، کرده متهم کاری کم به را وی که موسی حضرت جواب در هارون

 .کردم سکوت ایشان پرستی گوساله مقابل در جهت همین به انداختم، تفرقه
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 امین مشاورین از استفاده
 پادشیاه (: چهیار  و پنجیاه : یوسف) «امین مکین لدینا الیوم انک قال کلمه فلما لنفسی استخلصه به ائتونی الملک وقال» 

: گفیت  او به نمود گو و گفت او با که هنگامی پس. دهم قرار خود مخصوص مشاور را او تا آورید من نزد را یوسف: گفت

 .هستی امین فردی و بزرگ منزلتی دارای ما نزد امروز تو

 خبرگان با مشاوره
 خود سرگذشت پیغمبر شعیب با برخورد از بعد موسی(: پنج و بیست: قصص) «…تخف ال قال القصص علیه قص و ...»

 .نترس: گفت یعقوب. بطلبد راهنمایی او از تا کرد بازگو را

 ارشد مدیر دستور با مأموریت انجام
 «مبین بسلطان لیاتینی او الذبحنه او شدیداً عذابا عذبنه ال الغائبین من کان ام الهدهد اری ال لی ما فقال الطیر تفقد و» 

 نداشته غیبتش این برای موجه دلیلی اگر ندارد؟ حضور هدهد چرا: گفت و شد هدهد حال جویای سلیمان(: 28-21: نمل)

 .داد خواهم سخت کیفری را او باشد،

 ارشد مدیر اذن با کارها انجام
 بیرای  پروردگارشیان  اذن بیا  روح و فرشیتگان  قدر شب در و(: چهار: قدر) «…ربهم باذن فیها الروح و المالئکه تنزل» 

 .آیند می فرود کارها انجام

 اختیارات سلسله با همراه لیتمسئو واگذاری
 اسییر  را ای عیده  جنیگ  در کیه  آن از پیس (: چهار: محمد) «…فداء اما و بعد منا فاما الوثاق فشدوا هم اثخنتمو اذا ...»

 .کنید آزاد و بگیرید فدیه یا و کنید آزاد منّت با را آنها یا که خودتان با گیری تصمیم گرفتید،

 نیاز مورد امکانات با همراه لیتئومس واگذاری
 روشین  دالییل  با را پیامبرانمان ما(: پنج و بیست: حدید)« …المیزان و الکتاب معهم انزلنا و بالبینات رسلنا ارسلنا لقد» 

 .فرستادیم فرو سنجش ی وسیله و آسمانی کتاب آنان همراه و فرستادیم
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  انسانی منابع مدیریت
 مطلوبیت از اطمینان حصول و توانمند کارکنان با سازمان تجهیز برای مدیران مسؤولیت انسانی، منابع مدیریت از منظور

 مناسیب  جای در و شوند استخدام مناسب افراد اگر» که شودمی گفته آن اهمیت در و آنهاست؛ استعدادهای کارگیری به

 .رفت خواهد پیش خوبی به چیز همه شوند گمارده کار به

 الیق افراد به رهبری و مدیریت واگذاری ضرورت
 بیه  را هیا امانیت  کیه  دهید میی  فرمیان  خداونید ( هشت و پنجاه: نساء) «…اهلها الی االمانات تودوا ان یامرکم اهلل ان» 

 .بدهید صاحبانشان

 زیردستان مورد در حتی ساالریشایسته
  (آلییه و علیییه اهلل صییلی)اکییرم  پیییامبر(: 896: اعییراف) «الصییالحین یتییولی هییو و الکتییاب نییزل الییذی اهلل ولیییی ان» 

 و سرپرسیتی  را صیالحان  یهمیه  او و اسیت  کیرده  نازل را آسمانی کتاب این که است خدایی من سرپرست: فرماید می

 .کندمی هدایت

 شایستگی براساس سازمان در برتری
 نزد بنیامین و یوسف: گفتند یوسف برادران(: هشت: یوسف) «…عصبه نحن و منا ابینا الی احب اخوه و لیوسف قالوا اذ» 

 .هستیم نیرومند گروهی ما که حالی در ترندمحبوب ما از پدرمان

 مهم هایانتصاب در مدیر شخصی نظر اعمال
 بیه  خطیاب  احد جنگ یادآوری در خداوند(: 828: عمران آل) «…للقتال مقاعد المومنین تبوی اهلک من غدوت اذ و» 

 جایگیاه  در جنیگ  بیرای  را مؤمنان و شدی خارج اتخانه از که صبحی آن: فرماید می( آله و علیه اهلل صلی)اکرم  پیامبر

 ...دادی قرار خودشان

 عملکرد براساس پست اعطای و سازمانی ارتقای
 (نوزده: احقاف) «…عملوا مما درجات ولکل» 
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 .است شده داده قرار ایدرجه و رتبه است داده انجام که ایپسندیده عمل میزان به کس هر برای قیامت در

 قبل یمرحله در موفقیت از پس سازمانی، ارتقای
 یهمیه  او و داد قرار آزمایش مورد را ابراهیم حضرت خداوند :(824: بقره) «…فاتمهن بکلمات ربه ابراهیم ابتلی اذ و» 

 .گذراند موفقیت با را هاآزمون

 سابقه نه و لیاقت ارتقاء، مالک
 ....کنند سجده آدم بر فرمود امر مالئکه به خداوند که هنگامی(: چهار و سی: بقره) «…الدم اسجدوا للمالئکه قلنا اذ و» 

 مدیریت یالزمه بصیرت و قدرت
 اسحاق، و یعقوب ابراهیم، پیشین، پیامبر از(: 48: ص) «االبصار و االیدی اولی یعقوب و اسحاق و ابراهیم عبادنا اذکر و» 

 .بودند بصیرت و قدرت دارای که کن یاد

 مدیر علمی برتری ضرورت
 و رفتند پیامبرشان پیش اسرائیل بنی قوم(: 241: بقره)«…الجسم و العلم فی بسطه زاده و علیکم اصطفاه اهلل ان قال» 

 فرماندهی به را طالوت خداوند: گفت پیامبرشان. برویم ستمگر حاکم جنگ به تا کن مشخص ما برای ای فرمانده: گفتند

 .دارد را مسؤولیت این برای الزم جسمی و علمی توان زیرا برگزید شما

 .نگهبانند خودرشت و گیر سخت فرشتگانی آن بر که آتشی دهید، بیم هستند، هاسنگ و مردم

 کارکنان عالیق به توجه
 سیرزمین  این داری خزانه بر مرا: گفت یوسف(: پنج و پنجاه: یوسف) «علیم حفیظ انی االرض خزائن علی اجعلنی قال» 

 .هستم دانا و دار امانت من که زیرا بگمار

 کارکنان تدریجی آموزش
 (دو و سی: فرقان. )«ترتیال رتلناه و فوادک به لنثبت.... »
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: فرمایید  میی  آیید،  میی  فرود آیه به آیه و شودنمی نازل یکجا قرآن چرا که گرفتند می ایراد که کسانی جواب در خداوند

 .شود پیامبر دلگرمی باعث دایمی ارتباط این تا کردیم نازل تدریج به را قرآن

 خداگرایی با اقتصادی توسعه
 هیود : (دو و پنجیاه : هود) «…قوتکم الی قوه یزدکم و مدرارا علیکم السماء یرسل الیه توبوا ثم ربکم استغفروا قوم نیا» 

 از او تیا  نماییید  توبه و بازگردید او سوی به سپس کنید، آمرزش طلب پروردگارتان از! من قوم ای: گفت مردم به خطاب

 .بیفزاید شما نیروی بر نیرویی و بفرستد برکت و باران شما بر درپی پی آسمان

 و شیهر  اهیل  اگیر  و(: شیش  و نود: اعراف) «االرض و السماء من برکات علیهم لفتحنا اتقوا و آمنوا القری اهل ان ولو» 

 .گشودیممی آنها بر را زمین و آسمان برکات کردند،می پیشه پرهیزکاری و آوردند می ایمان دیارها

 اسالمی نظام در صنعت بر صالح و متعهد افراد مدیریت
 زره: فرمایید میی  داوود حضیرت  به خطاب خداوند(: یازده: سبأ) «…صالحا اعملوا و السرد فی قدر و سابغات اعمل ان» 

 .کن گیریاندازه دقیق و درست را آن و بباف مناسب و کامل های

 مهم عامل دو انسانی نیروی و سرمایه
 شما ما: فرمایدمی اسرائیل بنی قوم به خطاب خداوند(: شش: اسراء) «نفیرا اکثر کم جعلنا و بنین و باموال امددناکم و ....»

 .شوید پیروز جنگ در تا کردیم کمک فرزندان و اموال با را

 تولید در کیفیت اصل رعایت
 زره: فرمایید میی  داوود حضیرت  به خطاب خداوند(: یازده: سبأ) «…صالحا اعملوا و السرد فی قدر و سابغات اعمل ان» 

 .کن گیریاندازه دقیق و درست را آن و بباف مناسب و کامل های

 سازمان در کار کمیت نه و کار کیفیت اهمیت
 و بهتر کدامشان که نظر این از بیازماییم را هاانسان که بود این ما هدف(: هفت: کهف) «عمال احسن ایهم لنبلوهم.... »

 .کنندمی عمل نکوتر
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 امکانات عادالنه توزیع و تقسیم
 خداوند(: شصت و صد: اعراب) «…مشربهم اناس کل علم قد عینا عشره اثنتا منه فانبجست الحجر بعصاک اضرب ....»

 آنها از یکی از قبیله هر که جوشید چشمه دوازده سنگ آن از پس بزن، سنگ این به عصایت با: فرمود موسی حضرت به

 .کرد استفاده

 هاپرداخت در اعتدال
 سیخت  آنقدر نه(: نه و بیست: اسراء) «محسورا ملوما فتقعد البسط کل تبسطها ال و عنقک الی مغلوله یدک تجعل وال» 

 و نماند خودت برای چیزی و کنی انفاق را چیزت همه که باش دلباز و دست قدر آن نه و نکنی انفاقی هیچ که باش گیر

 .نشینی کنجی به خورده حسرت و شده سرزنش

 رهبری و هدایت
 هیدایت  در او تیوان  گرو در را مدیر هر موفقیت مدیریت، و علم نظران صاحب از برخی که است حدی به هدایت اهمیت

 .ارتباطات برقراری و انگیزش رهبری،: گیرد می صورت طریق سه به هدایت امر در مدیر تالش. دانند می انسانی نیروی

 زودگذر هایجاذبه با نشدن منحرف و اصلی هدف روی تمرکز
 ها جنگ از یکی جریان در خداوند(: هفت و شصت: انفال) «…االرض فی یثخن حتی اسری له یکون ان لنبی کان ما» 

 گیرفتن،  اسییر . )کردیید  پیدا کامل ی غلبه منطقه آن در که آن از بعد مگر ندارد گرفتن اسیر حق کسی هیچ: فرماید می

 (.نکند دور پیروزی و فتح اصل از را شما

 هاگیریتصمیم به نسبت زیردستان توجیه
 رفتند پیامبرشان پیش اسرائیل بنی قوم(: 241: بقره) «…الجسم و العلم فی بسطه زاده و علیکم اصطفاء اهلل ان قال ....»

 بیه  را طیالوت  خداونید : گفیت  پیامبرشیان . بیرویم  سیتمگر  حیاکم  جنگ به تا کن مشخص ما برای ای فرمانده: گفتند و

 .دارد را مسؤولیت این برای الزم جسمی و علمی زیرا برگزید شما فرماندهی
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 زیردست افراد به هالغزشگاه شناساندن
 مردم بر! پیامبر ای(: 818: اعراف) «الغاوین من فکان الشیطان فاتبعه منها فانسلخ ایاتنا آتیناه الذی نبا علیهم واتل» 

 که تا داشت را کرامات برخی و دعا اجابت قدرت و بودیم داده او به اندکی خود علم از که بخوان را باعورا بلعم داستان

 .شد گمراهان از تا کشید خویش پی در را او شیطان

 زیردستان با پیروان عقاید و افکار از آگاهی
 کیرد  احساس عیسی که هنگامی(: دو و پنجاه: عمران آل) «…اهلل الی انصاری من قال الکفر منهم عیسی احس فلما» 

 .کرد خواهند یاری خدا راه در مرا کسانی چه: گفت ورزند می کفر اطرافیانش که

 گذشته قوانین و حوادث از مدیر آگاهی
 و تیورات  و حکمت و کتابت عیسی حضرت به خداوند( 41: عمران آل) «االنجیل و التوراه و الحکمه و الکتاب یعلمه و» 

 .آموخت را انجیل

 عینی الگوهای ارائه ضرورت
 .نیکوست الگویی شما برای ابراهیم! مؤمنان ای(: چهار: ممتحنه)« … ابراهیم فی حسنه اسوه لکم کانت قد» 

 آنها به که کسانی را نما، هدایت راست راه به را ما(: 1-6: حمد) «علیهم انعمت الذین صراط المستقیم الصراط اهدنا» 

 .دادی نعمت

 کارها انجام در مدیر پیشگامی
 بر فرشتگانش و خدا(: 86: احزاب) «تسلیما سلموا و علیه صلوا امنوا ایهاالذین یا النبی علی یصلون مالئکته و اهلل ان» 

 .باشید او تسلیم و گویید سالم و بفرستید درود او بر اید آورده ایمان که کسانی ای فرستند، می درود پیامبر

 کارکنان فردی هایدرخواست بر سازمان مصالح تقدم
 یستاذنونک الذین ان یستاذنوه حتی یذهبوا لم جامع امر علی معه کانوا اذا و رسوله و باهلل امنوا الذین المومنون انما» 

 مؤمنان(: دو و شصت: نور) «…منهم شئت لمن فاذن شانهم لبعض استاذنوک فاذا رسوله و باهلل یومنون الذین اولئک
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. روندنمی او اجازه بدون کنند، می مشورت یا شوندمی جمع پیامبر با کاری انجام برای گاه هر که هستند کسانی واقعی

 را که هر و کن عمل مصلحت به بپردازد، خود شخصی کارهای به که خواست اجازه تو از کسی اگر پس پیامبر، ای

 .بده اجازه خواستی

 کنندهامیدوار پاسخ بیان و انتقادشنوی
 قوم(: نه و بیست و صد: اعراف) «…عدوکم یهلک ان ربکم عسی قال جئتنا ما بعد من و تاتینا ان قبل من اوذینا قالوا» 

 سختی در هم باز ایآمده تو که اکنون هم و بودیم سختی در ما آمدنت از قبل هم گفتند موسی حضرت به اسرائیل بنی

 .کند نابود زودی به را شما دشمن خداوند امیدوارم: فرمود ایشان به خطاب موسی حضرت. هستیم

 روابط بر ضوابط تقدم
 کسانی ای(: 838: نساء) «…االقربین و الوالدین او انفسکم علی لو و هلل شهداء بالقسط قوامین کونوا امنوا الذین ایها یا» 

 و والدین یا خودتان زیان به چه اگر دهید گواهی خدا رضای برای و دارید پا بر را عدالت همواره! اید آورده ایمان که

 .باشد بستگانتان

 انگیزش
 این از. است عمل آن دادن انجام برای وی محرک که است نیازی یا انگیزه وجود اثر در دهد می انجام فرد که عملی هر

 برای کارکنان انگیزش اند گفته لذا و دارد بستگی وظایفشان انجام برای افراد انگیزش چگونگی به مدیریت بخشی اثر رو

 .دارد فراوانی اهمیت سازمانی اهداف با آنها اهداف سوسازی هم و سازمانی وظایف انجام

 هاروحیه تقویت در مدیر وظیفه
 مسلمانان به خطاب خداوند احد جنگ در شکست از پس(: 839: عمران آل) «…االعلون انتم و التحزنوا و تهنوا وال» 

 .هستید همه از برتر شما که نباشید غمگین و نکنید سستی: فرماید می
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 انگیزه ایجاد جهت هابرنامه اجرای در مدیر پیشگامی
 به را مؤمنان و کن پیکار خدا راه در! رسول ای(: چهار و هشتاد: نساء) «…المومنین حرص و … اهلل سبیل فی فقاتل» 

 (دوزاده: زمر ؛811: توبه ؛863: انعام همچنین. ) …کن ترغیب جهاد

 سازمان اصالح و رشد رکن دو تنبیه، و تشویق
 الالعنون یلعنهم و اهلل یلعنهم اولئک الکتاب فی للناس بیناه ما بعد من الهدی و البینات من انزلنا ما یکتمون الذین ان» 

  خداوند(: 861-889: بقره) «الرحیم التواب انا و علیهم اتوب فاولئک بینوا و اصلحوا و تابوا الذین اال

 اصالح را خود کارهای و کنند توبه آنکه مگر کنم می لعنت را کنند، می کتمان را هدایت حقایق که کسانی: فرمایدمی

 .مهربانم و پذیر توبه من زیرا بخشم می را ایشان صورت این در که کنند

 کار نتایج و منافع بیان با تشویق
 کند تالش کس هر: گوید می تالش و جهاد تشویق در خداوند( شش: عنکبوت) «…لنفسه یجاهد فانما جاهد من و» 

 .کوشدمی خود برای پس

 جذاب و مختلف هایروش به سازمان اهداف تذکر
 .بگیرند پند تا کردیم بیان را حقایق مکرراً قرآن این در ما(: یک و چهل: اسراء) «…لیذکروا القران هذا فی صرفنا ولقد» 

 .کردیم بیان اینمونه چیز هر از قرآن این در ما(: 19: اسراء) «مثل کل من القرآن هذا فی للناس صرفنا ولقد »

 تالش و کار اساس بر پاداش
 .عمل اهل پاداش نیکوست چه و …(: شش و سی و صد: عمران آل) «العاملین اجر نعم و ....»

 کارکنان میان سالم رقابت فضای ایجاد
: گفت خود نیروهای به سلیمان(: هشت و سی: نمل) «مسلمین یاتونی ان قبل بعرشها یاتینی ایکم الملوا ایها یا قال» 

 کند؟ حاضر مکان این در او، آمدن از قبل را سبا ی ملکه پادشاهی تخت تواندمی شما از یک کدام
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 مخاطبان و زیردست افراد اعتماد جلب
 !ام بوده امین پیامبری شما برای من! مردم ای(: هیجده: دخان) «امین رسول لکم انی ...»

 کنترل
 جهت در سازمان عملکرد حفظ برای لذا و کنند بروز هایی محدودیت و موانع است ممکن همواره هدف، به نیل مسیر در

 با آن ارتباط ولی دارد ارتباط مدیریت وظایف همه با کنترل. شود تعبیه کنترل و اصالح کار و ساز باید اهداف به دستیابی

 .است مهم بسیار ریزیبرنامه

 زیردستان برعملکرد نظارت و کنترل ضرورت
اکرم  پیامبر به خطاب خداوند(: سه و چهل و صد: بقره) «…الناس علی شهداء لتکونوا وسطا امه جعلناکم کذلک و» 

 ....باشید مردم اعمال بر ناظر تا و دادیم قرار رو میانه امتی را شما سان این به و: فرماید می( آله و علیه اهلل صلی)

 نظارت با همراه مسؤولیت واگذاری
 جانشینان زمین در را شما سپس(: چهارده: یونس)«  تعملون کیف لننظر بعدهم من االرض فی خالئف جعلناکم ثم» 

 .کنید می عمل چگونه شما ببینیم تا دادیم قرار ایشان

 مهم هایمأموریت انجام بر دقیق نظارت
 ما معجزات با همراه هارون و تو: فرمود خداوند(: 86-88: شعرا) «…فرعون فاتیا مستمعون معکم انا بایاتنا فاذهبا ...»

 سوی به آنها پس. آگاهیم و شنونده شما گوهای و گفت به و هستیم شما با ما که بروید فرعون سراغ به و کنید حرکت

 .رفتند فرعون

 دقیق و جانبه همه نظارت
 که دارند قرار انسان راست و چپ دوش بر فرشته دو(: هفده: ق) «قعید الشمال عن و الیمین عن المتلقیان یتلقی اذ» 

 .کنند می ثبت را او اعمال
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 کامل نظارت و ارزیابی در کارها کوچکترین به توجه
 و حسابرسی مورد در پسرش به سفارش در لقمان(: شانزده: لقمان) «اهلل بها یات …خردل من حبه مثقال تک ان ...»

 .آورد می حساب به را آن باشد هم خردلی یدانه همسنگ تو عمل اگر: گوید می انسان اعمال بر خدا نظارت

 حضوری بازدید طریق از بازرسی و نظارت
 چرا گفت و شد هدهد حال جویای سلیمان(: بیست: نمل) «الغائبین من کان ام الهدهد اری ال لی ما فقال الطیر تفقد و» 

 ندارد؟ حضور هدهد

 کارمندان کوچک خطاهای از پوشیچشم
 بزرگ گناهان از که کسانی(: دو و سی: نجم)«…المغفره واسع ربک ان اللمم اال الفواحش و االثم کبائر یجتبون الذین» 

 .است وسیع آمرزشش خداوند زیرا گذردمی آنها ناخواسته و کوچک گناهان از خداوند کنند، می اجتناب زشت و

 ارشد مدیران تخلف برای تر سخت کیفر
 را تو ما اگر: فرماید می رسولش به متعال خداوند(: پنج و هفتاد: اسراء) «…الممات ضعف و الحیاه ضعف الذقناک اذا» 

 .بود انتظارات در چندان دو عذابی آخرت و دنیا در لغزیدی، می تو و کردیمنمی استوار راهت در

 خاص شرایط در ها گروه و افراد برخی بایکوت
 .بگیر کناره ایشان از و کن صبر گویندمی آنچه بر! پیامبر ای(: 81: مزمل) «…اهجرهم و مایقولون علی واصبر» 

 ارتباطات برقراری
 و نامه نوشتن یا مذاکره و گو و گفت طریق از: یابد می اختصاص ارتباطات به مدیران کار اوقات از ایعمده بخش

 .دانند می معنی انتقال و اطالعات تبادل را ارتباطات ایعده …و گزارش

 مدیر بودن دسترس در
 میان در خدا رسول مردم، ای(: هفت: حجرات) «…لعنتم االمر من کثیر فی یطیعکم لو اهلل رسول فیکم ان اعلموا و» 

 .افتاد خواهد مشقت و سختی به جامعه قطعاً کند، تبعیت شما از او اگر و کنید تبعیت او از باید شما و شماست
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 امین افراد توسط رسانیاطالع و دستورات ابالغ
 من: فرماید می مردم به( آله و علیه اهلل صلی)اکرم پیامبر زبان از خداوند(: هفت و صد: شعراء) «امین رسول لکم انی» 

 .ام رسانده شما به زیاد و کم بدون را خدا کالم و ام بوده دار امانت پیامبری شما برای

 افراد همه حرف به دادن گوش
 و دادندمی آزار را پیامبر منافقان از برخی(: یک و شصت: توبه) «…اذن هو یقولون و النبی یوذون الذین منهم و» 

 .دهدمی گوش کس هر حرف به او: گفتندمی

 عطوفت و عفو با همراه مدیریت
 بیان از پس خداوند(: 889: عمران آل) «اهلل علی فتوکل عزمت فادا االمر فی شاورهم و لهم استغفر و عنهم فاعف.... »

 طلب برایشان و گذر در آنان تقصیر از که فرمایدمی( آله و علیه اهلل صلی) اکرم پیامبر به خطاب احد جنگ هایضعف

 خدا به و باش قاطع گرفتی، تصمیم که هنگامی سپس بگیر مشورت آنان از آینده های گیری تصمیم برای و کن آمرزش

 .ساز عملی را آن و کن توکل

 دستان زیر به نسبت تواضع
 .باش متواضع کنندمی پیروی تو از که مؤمنانی با! پیامبر ای(: 288: شعرا) «المومنین من اتبعک لمن جناحک واخفض» 

 تکبّر به مردم از را خود روی: گویدمی پسرش به سفارش در لقمان(: هیجده: لقمان) «…للناس خدک تصعر وال» 

 .برمگردان

 زیردستان با مشورت
 بیان از پس خداوند(: 889: عمران آل) «اهلل علی فتوکل عزمت فاذا االمر فی شاورهم و لهم استغفر و عنهم فاعف.... »

 طلب برایشان و گذر در آنان تقصیر از که فرماید می( آله و علیه اهلل صلی)اکرم  پیامبر به خطاب احد جنگ های ضعف

 خدا به و باش قاطع گرفتی، تصمیم که هنگامی سپس بگیر مشورت آنان از آینده های گیری تصمیم برای و کن آمرزش

 .ساز عملی را آن و کن توکل



 
 

21 
 

 زیردست افراد ویژه به رجوع ارباب تکریم
 و علیه اهلل صلی)اکرم پیامبر به خداوند(: چهار و پنجاه: انعام) «…علیکم سالم فقل بایاتنا یومنون الذین جاءک اذا و» 

 ...و کن سالم ایشان به آمدند تو نزد مؤمنان گاه هر: فرماید می( آله

 مدیر شخصیت تخریب بدون انتقاد
 در تو از خدا! پیامبر ای(: سه و چهل: توبه) «الکاذبین تعلم و صدقوا الذین لک یتبین حتی لهم اذنت لم عنک اهلل عفا» 

 دادی؟ جنگ از مرخصی ی اجازه ایشان به شناسی، باز دروغگویان از را راستگویان که این از قبل چرا بگو حال گذشت،

 مذاکرات مدیریت در مشترک نقاط به دادن توجه
 و گفت مورد در خداوند(: وشش چهل: عنکبوت)«…واحد الهکم و الهنا و الیکم انزل و الینا انزل بالذی آمنا قولوا و.... »

 از آنچه به ما بگویید: فرماید می و کند می تأکید مشترک نقاط بیان بر( مسیحیان و یهودیان) کتاب اهل با بحث و گو

 .است یکی شما خدای و ما خدای و داریم ایمان شده نازل شما و ما بر خدا سوی

 شکست نهایت در و او انتقادناپذیری مدیر، غرور
 دعوت انفاق و احسان به را او که قومش جواب در قارون(: هشت و هفتاد: قصص) «…عندی علم علی اوتیته انما قال» 

 داده من به است من نزد که دانشی ی واسطه به فراوان ثروت این: گفت مغرورانه داشتند برحذر فساد از را او و کردند

 .شده

 مدیران به دادن هدیه در نادرست اغراض وجود احتمال
 پیش سبأ یملکه طرف از هدایا حامل پیک چون(: شش و سی: نمل) «…بمال تمدونن ا قال سلیمان جاء فلما» 

 .بپوشم چشم خدا به نسبت شما کفر و شرک از تا آوریدمی هدیه من برای آیا: گفت سلیمان آمد، سلیمان

 بحران مدیریت
 پیش کار این برای البته .کند حفظ خود مطلوب موقعیت در را سازمان دشوار، شرایط در تا کند می سعی بحران مدیریت

  تهدید را سازمان منافع که خارجی و داخلی عوامل کنترل برای آمادگی و نامطلوب حوادث منظم بینی
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  قرار استراتژیک مدیریت یحوزه در علمی ی رشته یک عنوان به بحران مدیریت .دارد اهمیت نیز کندمی

 .گیردمی

 بحرانی شرایط در مدیر پررنگ حضور ضرورت
 احد جنگ در که هنگامی بیاورید یاد به(: 883: عمران آل) «…یدعوکم الرسول و احد علی تلوون ال و تصعدون اذ» 

 .خواند می فرا را شما پیامبر که حالی در کردید نمی توجه کس هیچ به و کردید می فرار

 زمان از ای برهه در مدیر نبودن صورت در حتی سازمان، استحکام
 در خداوند(: 844: عمران آل) «…اعقابکم علی انقلبتم قتل او مات فان ا الرسل قبله من خلت قد رسول اال محمد ما» 

: فرمود دادند انتشار را( آله و علیه اهلل صلی)رسول حضرت شهادت شایعه که کسانی توبیخ و احد جنگ های ضعف بیان

 وضعیت به شما شود کشته یا بمیرد او اگر آیا پس اند گذشته و اند آمده پیامبرانی هم او از قبل که است پیامبری محمّد

 گردید؟ می بر خود گذشته

 ارشد مدیر با آن بررسی و مشکالت بینی پیش
 و فرعون نزد رفتن جهت موسی به خدا امر از بعد(: 33: قصص) «یقتلون ان فاخاف نفسا منهم قتلت انی رب قال» 

 به) مرا که ترسممی پس ام کشته را آنان از یکی من پروردگارا: گوید می کار مشکالت بیان در موسی او اطرافیان

 .رسانند قتل به( او قصاص

 هامخالفت برابر در مقاومت برای آمادگی
 لجاجت به تو برابر در تنها اینان! پیامبر ای(: 882: انعام) «…الجن و االنس شیاطین عدوا نبی لکل جعلنا کذلک و» 

 .دادیم قرار جنّی و انسانی های شیطان از دشمنانی پیامبری هر برای بلکه اند نپرداخته
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 البالغه نهج در مدیران ساالری شایسته معیارهای: بخش دوم
 مدیریتی نظام در ساالری شایسته به است آله و علیه علی صلی اکرم پیامبر و قرآن مکتب یافته تربیت که( ع) علی امام

 ایها»: فرماید می 812 خطبه در چنانچه. دارندمی بیان را موضوع این وضوح به زیادی سخنان در و دارد فراوان تاکید

 و خالفت امر به مردم سزاوارترین همانا مردم ای «فیه بامراهلل اعلمهم و علیه االمراقوام بهذا الناس احق ان الناس

 و آن تفاسیر و البالغه نهج در جستجو از. است مسائل فهم در خداوند فرمان به دانا و آن اداره بر تواناترین امت، رهبری

 معیارهای  ی8: نمود بندی طبقه حیطه چهار به را مدیران ساالری شایسته های مالک توان می شده، انجام تحقیقات

 غربی مدیریت از اسالمی مدیریت تمایز وجه بارزترین و دارند اسالمی بینیجهان در ریشه که معیارهایی: ایدئولوژیکی

 تخصصی و ارزشی معیارهای زمینه پیش عنوان به که سنجشی عوامل: ساززمینه معیارهای ی2... ایمان تقوا،: مثل هستند

 آنهاست نیازمند مدیریت امر در مدیر که فنونی و دانش: تخصصی معیارهای ی3...  سابقه، حسن مثل روند، می شمار به

 در که است رفتارهایی از ایمجموعه شامل که معیارهایی: یاخالقی ارزشی معیارهای ی4 توانمندی و کاری تجربه: مثل

 زاده، موسی... )و صداقت امانتداری،: مثل شوند می شناخته نیز جهانی ارزشهای نام به و است پذیرش مورد انسانی جوامع

 :پردازیممی البالغه نهج در مدیران ساالری شایسته و انتخاب معیارهای از مختصر، بررسی به حال(. 8311
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 تقوا و محوری خدا
 علی امام. گردد می ارزیابی تقوا معیار با چیز همه و است سازندگی و کار اساس تقوی و محوری خدا اسالمی مدیریت در

 که کند می سفارش و کند، می آغاز خداگرایی و تقوا از اشتر مالک به خود نامه در را مدیریت اصول و برخورد شیوه( ع)

. دهید سازمان خداوند غیبی امدادهای به توجه و سازی خود بندگی، و عبادت تقواگرایی، با را اسالمی جامعه صحیح اداره

 و هدایت کلید را تقوا 228 خطبه در و استوار و محکم دژ چون است ایخانه تقوا 886 خطبه در حضرت فرمایش به

. سازد می آزاد بدبختی هر از و کند می آزاد بندگی هر از را انسان که کندمی معرفی قیامت روز اندوخته و رستگاری

 زیر افراد تواندنمی باشد، حیوانی غرایز و امیال و نفسانی هواهای گرفتار و باشد نداشته تقوا خود مدیر اگر است روشن

 .نماید هدایت و ارشاد را خود مجموعه

 صداقت روی از گفتارشان: دارند خاص فضیلتی پیشگان، تقوا: فرمایندمی معرفی چنین را متقین اوصاف( ع) علی حضرت

 ازآنچه است، فروتنی و تواضع با رفتنشان راه هستند، رو میانه و اعتدال زندگی و پوشاک و لباس در ، است راستی و

 پست و مقدار بی چشمشان پیش او غیر و بزرگ نزدشان در پروردگار تنها...پوشند می چشم دانسته، حرام برایشان خداوند

 حل بر توانایی دیگری و بصیرت و بینی روشن یکی: دارد اسالمی مدیر در مهم اثر دو تقوا گفت توانمی .است کوچک

 .ها تاریکی و مضایق از خروج و مشکالت

 ایمان
 آدمی، هایفعالیت و کار به ایمان،. باشد می مدیران برای بخصوص همگان، برای شایسته اوصاف همه سرچشمه ایمان،

 خود، به خدمت عاشق را آدمی و نماید می امین و ناپذیر خستگی و تحرک پر را انسان بخشد، می انگیزه و ارزش

 بندد می را خیانت راه و آورد می امنیت ایمان. کندمی پروردگار مخلوقات و دین به همه از باالتر و میهن مردم، خانواده،

 و اعتقاد) دل به شناخت و معرفت( ع)علی حضرت زبان از ایمان تعریف چنانچه... و کندمی حفظ ها لغزش از را انسان و

 ایمان همچنین حضرت. است..( و زبان و گوش و چشم و پا و دست) اعضا با دادن انجام و زبان به اعتراف و( نمودن باور

 نورانی چراغ همانند ایمان زیرا دارد، پی در را همیشگی سعادت و سیادت که کنندمی بیان ها راه ترینروشن را داشتن

 صالحه اعمال یعنی برد، می ایمان وجود به پی آنها انجام با که کند،می راهنمایی شایسته کردارهای به را آدمی که است
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 چقدر هر و آید می وجود به دل در که دانندمی سفیدی نقطه چون را ایمان 282 حکمت در. است ایمان ثمر و نتیجه

 .نماید می احاطه را بیشتری دامنه دل در سفید نقطه آن شود ترقوی ایمان

 اخالص 
 زندگی در آنرا باید ابتدا عمل در است داشتن پاک ای عقیده و نیت خلوص بودن، خالص و پاک معنی به لغت در اخالص

 شخصی منافع دنبال به و کردندمی فعالیت الهی دستورات اجرای برای صرفاً امامان و پیامبران کرد، جستجو معصومین

 که قلبی: فرمایندمی( ع) امیر حضرت رابطه این در. داشتند نیت خلوص و پاکی خود رفتار و کردار در نهایت بی و نبودند

 هاینشانه و بودم، مردم شما نیرنگ فرجام منتظر همواره من! باد اطمینان با و پایدار همواره است، لرزان خدا ترس از

 درون باطن، صفای با من ولی کشید، ما میان ای پرده شما، دینداری به تظاهر و نگریستممی شما در را خوردگیفریب

 .خواندممی را شما

 بصیرت

 در سازد قادر را او تا است بینشی و بصیرت و بینی روشن به نیازمند مدیریت، داشتن بر عالوه مدیر اسالمی ی جامعه در

 سخت گاه نرمش، گاه و دهد خرج به خشونت گاه مدیر که کند می اقتضا مدیریت. نماید ایفا را مقتضی نقش موقعیت هر

 و کند، تجاهل و تغافل گاه و دهد نشان زیرکی کند،گاه سکوت گاه و دهد نشان قاطعیت خود از گاه آسان، گاه و بگیرد

 چنین را اشتر مالک مصر حکومت فرمان در امیر حضرت. کند برخورد استعدادش و عقل و شعور اندازه به کسی هر با

 را خود شخصیت و کند جلوه دیدگان برابر در که نیست عالمت و نشان را حق مالکا،» : اند داده قرار خطاب مورد

 آن و کند دراز تتبع و تحقیق دست باید که رادمردی است، پنهان و پوشیده باطل پیراهن در همیشه حق پیکر بنمایاند،

 .سازد عریان فریب ی آلوده و نارسا یجامه از را پاک پیکر

 تجربه و تخصص 
 پذیرش مورد نیروها بین در توانند می بهتر برخوردارند بیشتری تجربیات و دانش از ایشان به واگذاشته امور در که کسانی

 و مهارت و دانش نظر از کنند احساس که کسانی مقابل در انسانها که چرا آورند، دست به شخصی قدرت و شوند واقع

 نظر از فردی بدانند اگر برعکس دارند، بیشتری اطاعت و شنوی حرف هستند، خودشان از باالتر سطحی در آگاهی
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 نامه در( ع) علی حضرت. کنندمی خودداری او فرمانبری و اطاعت از االمکان حتی است، خودشان از تر ضعیف اطالعات

 موقع به و کند حفظ را هاتجربه که کس آن اوست؛ و تجربه اندازه به فرد هر نظر و اندیشه: فرمایندمی اشتر مالک به 83

 .رسد می نتیجه به کارهایش گیرد بهره انها از

 صدر سعه
 و عالی همتی و روح گشادگی از که است صدر سعه دارای کسی است، مدیران و مسئوالن مهم های ویژگی از صدر سعه

 دولتمردان اگر و شود می مدیران و مسئوالن نگریواقع و دوراندیشی موجب صدر سعه باشد، برخوردار بلند ایاندیشه

 را افراد مدیریت و رهبری شایستگی و آیند نمی بر ها نارسایی و مشکالت از بسیاری ی عهده از باشند خصلت این فاقد

 او درخواست اولین و دارد برمی دعا به دست شود می مبعوث انسانها هدایت برای که هنگامی( ع)موسی حضرت. ندارند

( ع) علی حضرت که است مهم آنقدر صدر سعه. دار گشاده مرا یسینه پروردگارا: فرماید می و است صدر شرح خداوند از

 همچنین است؛ و صدر سعه ریاست ابزار «الصدر سعه الرئاسه آله»: فرمایند می و دانند می مدیریت و حکومت ابزار را آن

 آن گنجایش و ظرفیت که است دلی آنها بهترین که هستند ظرفهایی دلها این که درستی به" :فرمایند می حضرت آن

 در اساسی نقشی کند، می پیدا صدر شرح نتیجه در انسان ی اندیشه که نورانیتی و بصیرت. "است بیشتر خوبیها برای

 و باشد می صدر سعه های نشانه از که بود خواهد هاییویژگی صاحب فردی چنین. دارد او اجتماعی برخوردهای تصحیح

 :گردد اشاره آن از نمونه چند به است الزم

  بردباری و حلم
 ها انسان رهبری و اداره در هستند، ویژگی این دارای و بوده حلیم که کسانی. است حلم صدر سعه هاینمونه از یکی

 اوست، بردباری و شکیبایی و روحی ثبات آنها، با برخورد ی نحوه و مشکالت در مدیر دهنده یاری. دارند بیشتری توفیق

 حضرت. نمود خواهد اقدام آن حل به کرده پیدا را مشکل با مقابله برای فکری فرصت وزانت، این پرتو در مدیر که زیرا

 در و «شود طوالنی آن زمان چند هر دهدنمی دست از را پیروزی صبور، انسان»  :فرمایند می رابطه این در( ع) علی

 که باشد کسانی از و باشد باالتر بردباری و علم در همه از که نما لشکریان فرمانده را کس آن: فرمایند می دیگر جای

 .نرود در به خود جای از زودی به و نگیرد فرا را او خشم
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 مشکالت برابر در مقاومت 
 قد رهبران برابر در که مسائلی و مشکالت. هاستسختی و نامالیمات برابر در مقاومت صدر سعه نمودهای از دیگر یکی

 در که گیردمی انجام ناگهانی رخدادهای و مسائل یا و کاری مشکالت سیاسی، مشکالت شکل به معموالً کند،می علم

( ع)علی امام حضرت. باشد پوالدین اراده و عزم دارای و استقامت با و استوار کوه چون آنها برابر در باید مدیر صورت هر

 مسئول و انتخاب را کسی خود لشکریان و سپاهیان از کلیدی مشاغل برای پس: اندفرموده 83 ینامه در مورد این در نیز

 فردی. ننشاند پا از را وی بزرگ، هایمصیبت و باشد استوار تلخ و سخت آمدهای پیش و ها دشواری برابر در که بنما

 در. نگردد تفاوتبی دیگران، خیالی بی اثر بر و نشود غالب ناتوانی و ضعف او بر دیگران، ضعف و ناتوانی هنگام که باشد

 که است صدر سعه ارزشمند هاینشانه از یکی هاسختی گونه هر تحمل و مشکالت برابر در پایداری و مقاومت حقیقت

 هرگونه از دور به و کنند حفظ را خود روحیه و و بوده صبور دشواریها  این برار در اسالمی جوامع رهبران و مدیران اگر

( ع) علی امیر حضرت چنانچه. بود خواهند موفق و پیروز مطمئنا گیرند دست به را امور هدایت اضطراب و ترس

 .ضعیف و ترسو و سست شداید، هنگام در نه و باش خوشحال و مغرور نعمت اقبال هنگام در نه: فرمایندمی

 مخالف افکار تحمل
 صرفاً که مخالفانی بین باید مدیریت دنیای در. است مخالف افکار تحمل توان و قدرت صدر سعه عالئم از دیگر یکی

 صدر سعه از مخالف هایاندیشه و افکار تحمل توان. بود قائل تفاوت دارند مخالف افکار که کسانی و دارند مخالفت بنای

 از. یابدمی دست شخصی قدرت به و کرده نفوذ نیروها جان در باشد ویژگی این دارای که هر و کند می حکایت انسان

 مهیا گوناگون افکار و ها اندیشه تحمل و رویارویی برای را خود باید گرفت عهده به را گروهی رهبری کس هر رو این

 و روندمی شمار به انسان دوستان بهترین کنند،می مطرح رو در رو محبت با و دوستانه را خود انتقادات که کسانی. کند

 ذلت برعکس بلکه نیست، شرمساری موجب تنها نه انتقادپذیری که دانست و پذیرفت را آنان حق و صحیح سخنان باید

 عزت دنبال به حق غیر به که کسی: فرمایندمی زمینه این در( ع) علی حضرت. است حق نپذیرفتنی در سرافکندگی و

 .شد خواهد مبتال سستی به کند دشمنی حق با که کسی و شودمی ذلیل باشد،
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 فروتنی و تواضع
 او برای آنچه نیست، قائل اصالت مقام و پست برای خویش انسانی ساختهخود شخصیت دلیل به اسالمی نظام مدیر

 رود باالتر او اجتماعی منزلت و مقام که مقدار هر لحاظ همین به است، خلق خشنودی و خداوند رضایت ، دارد ارزش

 با خود رفتار در داند، می مردم خدمت در را خود که مدیریتی حقیقت در. یافت خواهد افزایش او نفسی شکسته و فروتنی

 در منینامیرالمؤ حضرت چنانچه. کندنمی گریسلطه و برتری آنان با رفتارش در وجه هیچ به و بوده متواضع مردم

 .باش فروتن رعیت برابر در: فرمایندمی والیان از یکی به اینامه

 روییگشاده و خلق حسن
 روییگشاده. باشد می افراد بین دوستی و صلح ایجاد مایه و کارکنان و نیروها محبت جلب عوامل از یکی اخالقی خوش

 و تر مشتاق وظیفه، انجام به را همگان و آوردمی بوجود شانبرای قوی بسیار ایجاذبه کار محیط در مدیران صمیمت و

. کند ایجاد جاذبه افراد بین در بودن برخورد خوش و حسن فرح داشتن با تواند می اسالمی مدیر. سازدمی ترمصمم

 مدیر روییگشاده با سازد،می اعتبار و ارزش فاقد افراد نظر در را او و کندمی سلب مدیر از را جاذبه خلقی کج که همانطور

 رعیت برابر را بالت و پر: فرمایدمی خود سیاسی کارگزاران از یکی به 46 نامه در( ع) علی امام. کند ایجاد جاذبه تواندمی

 یکسان همگان با نمودن اشاره و کردن سالم در ، چشم یاشاره و نگاه در و باش فروتن و رویگشاده مردم با بگستران،

 که کسی: فرمایندمی دیگر جای در و. نگردند مایوس تو عدالت از ناتوانان و نکنند طمع تو ستم در زورمندان تا باش

 .است فراوان او برگ و شاخ باشد، عیببی و نرم او شخصیت درخت

 مدارا و رفق
 هایسلیقه که را افرادی و باشد داشته را الزم پذیریانعطاف مختلف، شرایط در سازدکه، می قادر را مدیر خصلت این

 و رفق کارگیری به. گیرد کار به و کند هدایت خواهدمی خود که جهتی در دارند متضاد احساسات و افکار و گوناگون

 سیر و ها برنامه تحقق در توفیق درهای وسیله بدین و است مردمان و زمامداران درست پیوند مایه امور یاداره در مدارا

 گیریسخت و شدت: فرمایندمی خود کارگزاران از یکی به 46 نامه در( ع) علی حضرت. شودمی گشوده اهداف سوی به
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 منینامیرالمؤ از شده روایت همچنین. کن مدارا است بهتر کردن مدارا که جاآن در و آمیز هم در مدارا و نرمش کمی با را

 .شود نائل خواهد،می مردم از چهآن به گیرد، پیش در رفق خویش امور در که کسی: فرموند که

 بخشش و عفو
 اتفاقات اوقات گاهی کارها انجام روند در که بسا چه است، دیگران وسیله به کار انجام هنر مدیریت که انجایی از

. بود نخواهد موفق نباشد، او در گذشت و عفو روح موارد اینگونه در مدیر چنانچه و دهد روی است ممکن نشده بینیپیش

 :فرمایندمی و خواندمی فرا وگذشت عفو به را مدیران اشتر، مالک به مصر حکومت فرمان در( ع) علی حضرت

 از خداوند داریمی دوست همچنانکه ببخش، را جبران قابل هاینادرستی و هالغزش بزرگواری، و بخشش با! مالک ای»

 .داری قرار باشدمی باالتری مقام که مدیریت مقام در تو زیرا درگذرد، تو لغزش و خطا

 پذیری انتقاد
 که انتقاداتی به و بدهد نظر اظهار و انتقاد اجازه خویش یاداره تحت مجموعه افراد و همکاران به باید اسالمی نظام مدیر

 به است وارد انتقادی شد متوجه اگر و دهد فرا گوش حوصله و انصاف و دقت با شود می او اقدامات و مدیریت شیوه به

 خطاب مورد چنین را کوفه مردم( ع) علی منینامیرالمؤ حضرت. نماید اصالح را تصمیماتش و کرده اعتراف خود اشتباه

 افراد از که را انتقاداتی و نگویید سخن گویند می سخن گردنکشان و جباران با که ای گونه به من با» : دهندمی قرار

 زیرا پذیرفت نخواهم را آن باشید داشته من بر درستی انتقاد اگر که نپندارید و نکنید پنهان من از کنیدمی پنهان عصبانی

 .است دشوارتر او بر حق و عدل به کردن عمل آید، می سنگین و دشوار او بر عدل سخن شنیدن که کسی

 عهد به وفای
 به وفای و ارزش آید،می شمار به انسان زیبای هایخصلت ترینعالی از یکی قراردادها به وفای و هاوعده برابر در تعهد

 در کردی، وعده چیز هر به! مالکا: فرمایدمی اشتر مالک به فرمان در( ع) منینامیرالمؤ حضرت که است اندازه آن عهد

 نکنید، و بگویید که این: فرمایدمی قرآن در که آنجا دارد،می دشمن سخت را وعده خلف خداوند زیرا کن، وفا مقرر موعد

 .آورد می خشم به مرا سخت
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 قاطعیت
 در ضعف و تردید و حیرت دچار کمتر خود مدیریت تحت افراد و سازمان ی اداره در که است کسی شایسته مدیر

 نقش. گشایدمی را کور هایگره و داردبرمی راه سر از را کار پیشرفت مواضع تمام، قاطعیت با حتی. شودمی گیریتصمیم

 تردید که شود می باعث مدیر قاطعیت عدم و دودلی نیست پوشیده کسی بر لحظات تمام در مدیران بودن جدی ثیرتأ و

 مورد اهداف به سازمان و نرسد انجام به مناسب زمان در کارها و کرده سرایت سازمان بدنه همه در سردرگمی و ابهام و

 یقین و جهل به را خویش علم: فرمایندمی و کرده نهی مورد بی تردید و شک از( ع) علی امام. نکند پیدا دست نظر

 در حضرت آن همچنین. نمایید اقدام کردید، یقین که زمانی و کنید عمل دانستید وقتی نکنید، تبدیل شک به را خویش

 داشته را قاطعیت جمله از الزم هایویژگی که برگزیند را افرادی قضاوت، برای که فرمایندمی توصیه مالک به خود نامه

 .باشند

 پوشی چشم و تغافل
 هر از که معصومین جز به که آنجایی از. کردن اطالعی بی و غفلت به تظاهر و دادن نشان ناآگاه را خود یعنی تغافل

 خصوص به افراد با برخورد در باید مدیران. دارند قرار خطا معرض در عللی به ها انسان سایر امانند، در گناه و خطا گونه

( ع) علی حضرت رابطه این در. بزنند تغافل به را خود آنان خطاهای از برخی مقابل در و داشته گذشت دستان زیر

 دچار سهو یا عمد به است، آورده روی آنها به بدکاری هایی، سبب به بوده خطا و لغزش گرفتار پیش از مردم: فرمایندمی

 روا عفو و بخشش ایشان به نباید واداشت بدکاری به سهو به یا عمد به را آنان آمدی پیش اگر پس شوند می لغزش

. بیامرزد را تو گذشت و بخشش با خدا داری دوست که همانطور کن عفو را آنان خود گذشتِ و بخشش با بلکه نداشت،

 .بپوشاند بماند، مستور رعیت از خواهی که را تو های عیب خداوند تا بپوشان را دیگران های عیب توانی تا

 حساب روز و آخرت به اعتقاد
 در و کشاند اعتدال به را خود نفسانی هوای تا کند می تالش و کوشش است قیامت و حساب روز به معتقد که مدیری

. ندارد وجود جبرانی و برگشت راه فردا که زیرا نماید می آماده روز آن برای را خود و نماید حرکت اسالم و قرآن مسیر

 هایهوس و هوا از پرهیز و حساب روز و بازپرسی روز برای خود نمودن برآماده تاکید خود سخنان در هم( ع) علی امام
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 پس گرفتن؛ پیشی روز فردا و است شدن مهیا روز و مضمار روز امروز باشید آگاه: فرماید می و کنند می تاکید نفسانی

 کارگزارانش از یکی به خطاب 41 ی نامه در همچنین. است آتش( مانده عقب)کار  نهایت و بهشت گرفتن، پیشی نتیجه

 غمگین و افسرده ها دل عذاب ترس از و روند می بین از آرزوها و آید نمی کار به حیله و مکر روز آن و: فرمایند می

 اندازه بی گناهان، کیفر از ترس و شود می عرق از پر دهان و باشند می آهسته و فروتنی و خشوع با صداها و باشندمی

 گوش پاداش، و ثواب بخشیدن کیفر و عقاب و شر و خیر جزای و باطل از حق تمییز برای منادی صدای هیبت از و است

 .ندارد سودی دیگر پشیمانی و ندارد وجود جبرانی و بازگشت جای دیگر که است روزی. درآید لرزه به ها

 انصاف و عدل رعایت
 اساس بر که کسانی. باشد می آنان ی عادالنه عملکرد زیردستان، درون در مدیران نفوذ و بخشی اثر هایراه از یکی

 اوامر اجرای جهت درونی رغبت و میل با همگان نمایند صادر دستوری زمان هر اگر کنند، می عمل مردم بین در عدالت

 اجرای .کرد خواهد نفوذ حکمش باشد، عادل که کسی: فرمایند می( ع) امیرالمومنین چنانچه. کنند می حرکت آنان

 قدرت و دارند تریگسترده ارتباط دیگران با که کسانی و مدیران برای ولی است، پسندیده و الزم همه برای عدالت

 و سالم کردن، نگاه در حتی را مساوات و عدالت باید مدیران. بود خواهد ارزشمندتر و تر ضروری است بیشتر شان اجرایی

 مدیر رو این از »: فرمایندمی البالغه نهج 21 نامه در( ع) علی حضرت نیز مورد این در. کنند رعایت... و احوالپرسی

 باز آغوش با را ایعده که نباشد اینگونه تا باشد، داشته نظر زیر را خود رفتار و برخوردها حرکات، همیشه باید مسلمان

 امام همچنین. نماید مایوس و دور خود از نابجا مهری بی و میلی بی با را دیگر ای عده اما کند، خلوت آنان با و بپذیرد

 عدل در و ترین، میانه حق در تو، نزد در چیزها ترینداشتنی دوست: اند فرموده اشتر مالک به خطاب 83 نامه در( ع) علی

 می بین از را خواص خشنودی مردم عمومی خشم همانا که باشد ترین گسترده مردم خشنودی جلب در و فراگیرترین،

 .کند اثربی همگان خشنودی را خواص خشم اما برد،

 دنیا به تعلق عدم
 جاوید زندگی بر ای مقدمه دنیایی، زندگی بلکه نیست، دنیا این در زندگی انسان، آفرینش از هدف دانیم می که همانطور

 فخر و ارجمندی و عزت به نباید اسالمی جامعه در مدیر پس ماندن، جای آخرت و است گذر سرای دنیا و است اخروی
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 پیچیده بیهوده های خواسته ها شهوت به و شیرین دنیا زیرا شود، فریفته آن نعمت و زیور به و ببندد دل دنیا در کردن

 تو که نیست این جز پسرم، ای بدان: فرمایند می رابطه این در حسن امام به اینامه در( ع) علی امام حضرت. است شده

 برای نه مرگ برای و ابدیت، برای نه ای گذاشته گام هستی عالم به فنا برای و دنیا، برای نه ایشده آفریده آخرت برای

 برخوردار آن از کفایت قدر به و کنی کوچ باید که، ایگرفته قرار جایگاهی در دنیا این در تو که است قطعی و زندگی،

 خطبه در دانند ومی خطاها همه منشأ را دنیا به بستن دل(ع) علی امام همچنین. هستی آخرت مسیر در تو چون شوی،

 .است دهنده بازی و دهنده فریب و کننده مکر بسیار که کندمی سفارش دنیایی از دوری و پرهیز به 228

 داریامانت
 و کار سپردن برای فرد بهترین و باشد می انسانی و عقلی وظایف از و اسالم مقدس دین موکد دستور از امانتداری وظیفه

 خوبی همکار نیز مدیر یک برای نباشد خدا حقیقی ی بنده کسی اگر باشد، امین و توانا کار در که است کسی مسئولیت،

 تو برای حکمرانی و مدیریت: فرمایند می چنین فرستاده قیس بن اشعث به که ای نامه در( ع) علی حضرت. بود نخواهد

. باشی آن نگهبان که خواسته تو از است باالتر تو از که کسی و است امانت تو گردن در مسئولیت آن ولی نیست، طمعه

 دینش و خویشتن و آالید خیانت به دست و شمارد خوار را امانت که کسی: فرمایند می خود ی نامه در حضرت همچنین

 .شد خواهد رسواتر و خوارتر آخرت در و است گشوده خود روی به دنیا در را رسوایی و خواری درهای نسازد، منزه آن از را

 قانون و شرع که مقداری جز باید شود سپرده مدیران دست به اگر  که است امانتی حکومتی و دولتی های مسئولیت

 افرادی از تا آید عمل به الزم دقت مدیران انتخاب در باید بنابراین نکنند برداری بهره امکانات آن از دهد می اجازه

 چهره داریامانت در که بپذیر همکاری به را فردی مالک ای: فرمایندمی( ع) علی حضرت چناچه باشند امانتدار و مطمئن

 .باشد شده شناخته و موجه

 کردن مشورت
 اخالق از خودرأیی، و خودکامگی آن، مقابل در و بوده انسانی اولیه فطرت با هماهنگ و عاقالنه های روش از مشورت

 ترالزم دارند، باالتری مسئولیت که آنان برای و است الزم امری مشورت مدیر، برای. است شده شمرده منکر و زشت

 حضرت. است متخصص و آگاه افراد با کردن مشورت اسالمی شایسته و توانا مدیریت اساسی اصول از واقع در. است
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 در کند مشورت بزرگان با که کسی و گردد هالک ، باشد داشته رأی استبداد که کسی: فرمایند می باره این در( ع) علی

 در آنان نظرات از و داده شرکت امور، در را افراد که کنند سعی مدیران اگر ها سازمان در .گردد می شریک آنان عقل

 و تغییرات برابر در آنها مقاومت از و کرد جلب بهتر تصمیمات در را آنها موافقت توان می مطمئناً کنند استفاده تصمیمات

 و دانشمندان با را خود جلسات( مالک ای: )فرمایندمی( ع) علی حضرت باز باره این در. بکاهند جدید های گیری تصمیم

 که آنچه در و است آن در تو مملکت صالح و کار صالح که آنچه در کن، خواهی نظر زیاد آنها از و کن بیشتر حکیمان

 فن اهل با مشورت در و حق سخن گفتنِ در :فرمایند می نیز دیگر جای در بود؛ و استوار بدان گذشته در مردم زندگی

 .نکنید تصور نیازبی را خودتان اعتدال، برای

 پیشینه سوء نداشتن و شهرت حسن داشتن
 داشتن نیکو سابقه برند می  نام آن از مدیران انتخاب در( ع) علی حضرت البالغه نهج در که دیگر مهم معیارهای از

 به نسبت و بودند سوء سابقه دارای که را فرماندارانی و والیان، حکومت تصدی از پس حضرت آن که طوری به. است

 شهرت حسن اشتر، مالک نامه عهد در البالغه نهج در حضرت آن همچنین. نمودند عزل را بودند نموده ستم و ظلم مردم

 با مردمی میان از را دولتی کارگزاران: فرمایندمی و کنندمی معرفی گزینش های مالک از یکی را افراد خوب سوابق و

 مالک به نیز 83 نامه در کن، انتخاب است، بیشتر آنان نگریآینده و...  دارند درخشانی سابقه مسلمانی در که... و تجربه

 نیکو سابقه دارای که کسانی و نام خوش و شریف های خانواده از که باش همنشین کسانی با»  که نمایندمی توصیه

 مبادا پس. باشد داشته شرکت آنان گناهان در و بوده بدکاران وزیر تو، از پیش که است کسی تو وزیران بدترین. باشند

 از بهتر جانشینانی باید تو. کارانند ستم دهندگان یاری و گناهکاران یاوران آنان، که زیرا! باشند تو راز محرم افرادی چنین

 خوش پس. باشند نداشته را آنان زشت کردار و گناهان اما داشته، را آنان امثال فکری قدرت که باشی داشته آنان

 .باشد داشته مثبت اثر مردم ی توده در تا کن منصوب و تعیین مردم امور برای را افراد ترینسابقه

 خانوادگی صالحیت و پاکی
 نامه در امام که باشد می انتخاب و گزینش در آنها خانوادگی صالحیت و پاکی مدیران، شایستگی معیارهای از دیگر یکی

 توصیه مالک به حضرت و است نموده مطرح موازین سایر کنار در میزانی عنوان به را آن و نموده تاکید برآن 83
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 امام کالم این در. باشند اسالم در قدم پیش و شایسته و نجیب های خانواده از که کن انتخاب را کارگزارانی: نمایندمی

 و ترگرامی اخالق دارای انها زیرا نمایند، می اشاره مسلمانی در فرد بودن قدم پیش و پاکی را خانوادگی صالحیت معیار

 اشتر مالک به( ع)امام همچنین. باشندمی اندیشه دارای کارها عاقبت به نسبت و کمتر های طمع و تردرست ناموس

 فرماندهان برخوردارند نیکو ای سابقه از و اندصالح و پارسا خاندان از و دارند نیک گوهری که آنان از و: نمایند می توصیه

 .«برگزین را

 زیستی ساده
 آنان، غیر برای هم و هستند دولتی های مقام دارای که انان بر هم است، شده سفارش بسیار اسالم دین در زیستی ساده

 به عادت اگر هاسازمان مدیران. است بوده آنان زیستی ساده عظام انبیای بخصوص بزرگ مردان های موفقیت از یکی

 به نیز آنان بالطبع کنند،می اکتفا حداقل به مسئوالنشان ببینند وقتی دستان زیر و کاردستان باشند داشته زیستی ساده

 کنممی قناعت آیا» :نوشتند بصره در فرماندارش برای اینامه در( ع) علی حضرت. شوند می قانع دارند که امکاناتی مقدار

 در یا و نبوده همدرد آنان با روزگار های سختی در که حالی در! هستی مومنین سردار و زمامدار بگویند من به که

 ایشده بسته پای چهار مانند دارد، بازم نیکو های طعام خوردن که اند نیافریده مرا پس نباشم؟ ایشان همراه تلخکامی

 پر بخورد، یافته چیزی تا زند می هم به را ها خاکروبه که ای گشته رها پای چهار مانند یا اوست، علف اش اندیشه که

 فرمایند می ادامه در( ع) علی امام. دارند نظر در برایش آنچه از دارد غفلت و آورد دست به که علفی از را شکنبه کند می

 هایدبدبه و جالل با نه ولی کردند می جذب را دلها هم آنها الهی سیاست بود، سادگی و قناعت پیغمبران، زندگی که

 این کامالً خود، خالفت زمان در  نیز( ع) علی امام که بینیممی لذا و بود سادگی با توام که معنی جالل با بلکه ظاهری،

 .کردمی رعایت را اصل

 شجاعت
 مهم عوامل از یکی باشند شجاع که رهبرانی. دادن دستور و کردن عمل و گفتن موقع به یعنی شجاعت ویژگی این در

 نائل شخصی قدرت به تنها نه کنند، بیمار را آن نگریسطحی آفت با اگر اما هستند، دارا را شخصی قدرت ایجاد

 و ترینبرگزیده باید: فرمایند می( ع) علی حضرت باره این در. گردندمی خود پیروان بیزاری و تنفر موجب بلکه شوند،نمی
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 دوستانش به خداوند که کاری به را تو کمتر و بگوید زیاد تو به را حق تلخ سخن که باشد کسی تو کارگزار بهترین

 .گردد تو دلتنگی سبب ستودنش کمتر و تلخ سخن اگرچه بستاید، داند نمی شایسته

 پیشینیان از عبرت
 ثمرات و نتایج از انسان که هنگامی است، کمال موانع رفع برای مهمی عامل و رشد منشأ سر پیشینیان از اعتبار و عبرت

 عبرت را آنها و باشد داشته نظر مد را آنها کار پایان و عاقبت و شود مطلع دیگران های آلودگی و جنایات و گناهان

 دلی با و کرده پاک حیوانی های وخوی شهوانی عالئق و ها آلودگی از را خویش دل و قلب دهد، قرار خویش زندگی

 اندرز و پند ضمن 12 و 91 های خطبه در( ع) علی حضرت. آمد برخواهد تعالی حق وبندگی اطاعت درمقام ومنزه نورانی

 گرفتن عبرت و اندیشیدن 812 خطبه در. دهند می توجه شان پدران گذشته از گرفتن عبرت به را آنان مردم، به

: فرمایند می و دانند می یقین انواع از یکی را گرفتن عبرت حضرت آن. نمایند می بیان بینایی اندوخته را ازگذشتگان

 ایشان .پیشینیان روش دیگران، از گرفتن عبرت حقایق، به رسیدن زیرکی، در شدن بینا: است گونه چهار بر یقین

 بودند من از پیش که آنان همه اندازه به من هرچند من، پسر ای: فرمایند می حسن امام به خطاب 28 نامه در همچنین

 کرده سیر مانده آنان از آنچه در و نموده تامل و اندیشه هایشان سرگذشت در و نگریسته کارهایشان در اما نکردم، زندگی

 که کند تالش و سعی و نماید طی را آینده مسیر آن، تجربیات و گذشته از عبرت و گیری بهره به تواند می مدیر. ام

 .گذارد جای به خود از خوبی کارنامه

 انضباط و نظم
 صفت این چه اگر دهند، اهمیت آن به بسیار باید که است اسالمی مدیران برای خوب بسیار صفات از انضباط و نظم

 وضوح به را نظم معصوم امامان تمامی تا گرفته بزرگمان پیامبر زندگی از اسالم تاریخ طول در. است زیبنده فرد هر برای

 سه به را خود روز شبانه باید مومن: که است آمده چنین البالغه نهج در بحث این تایید در نمود، مشاهده آن در توان می

 که لذتهایی به نفس واداشتن برای زمانی و زندگی هزینه تامین برای و عبادت و نیایش برای را زمانی کند؛ تقسیم قسم

 به مدیر اگر. باشد می مدیران  صفات از امور در نظم و است مدیر اخالقیات از الهی تقوای. هستند زیبایی مایه و حالل

 نیز باره این در. باشد داشته سبقت دیگران بر خود عمل در و ، باشد آن واجد باید عمالً خود ، کند می سفارش نظم
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 سفارش امور در نظم و الهی تقوای به را شما: فرمایند می که دارد وجود( ع) علی امام حضرت از معروفی یجمله

 .کنممی

 کارکنان به عنایت
 خود کارکنان روحی و شخصی معضالت و مشکالت از که است این مسئوالن و مدیران نیکوی و بارز خصوصیات از

 امکان خود این که کن تامین را آنان های نیازمندی وافی حد به آنگاه» : اند فرموده اشتر مالک 83 نامه در. نمانند غافل

 آنها بر را حجت گردند، نیاز بی باشد می اختیارشان در که اموالی در تصرف از و بکوشند خویش اصالح در که دهد می

 ادامه در حضرت همچنین. «باشند نداشته تو امانت به خیانت یا تو امر با مخالفت برای عذری که کند می تمام

 آنان بر آشام خون ی درنده هرگز و ساز دریافت قابل قلبت به را آنان به لطف و محبت و رعیت بر رحمت»: فرمایندمی

 .«شماری غنیمت را آنان خوردن که مباش

 آنان رضایت جلب و بودن مردمی
 همه بنابراین آیند، می بوجود آنان آسایش و امنیت حفظ و مردم به خدمت برای حکومتی تشکیالت اسالمی نظام در

 بودن، مردمی زیرا. گیرد صورت آنان رضایت جلب و مردم به خدمت جهت در باید اسالمی حکومت کارگزاران اهتمام

 و ها گرفتاری زدودن جهت در آنان با همدلی و همراهی مردم، نیازهای و مشکالت و ها گرفتاری و دردها شناختن یعنی

( ع)علی حضرت همچنین .است سعادت کمال از مردم امور اصالح برای کوشش: فرمایندمی( ع) علی حضرت. نیازها رفع

 جانور همانند آنها برای ده، جای خود دل در را رعایا با نیکویی و خوشرفتاری و مهربانی: فرمایندمی اشتر مالک به خطاب

 بوده انسان نباشند مسلمان اگر یا اند تو دینی برادر و مسلمان یا هستند، صنف دو آنجا مردم زیرا نباش، وحشی و درنده

 مالیمت با آنها با و منشین، آنان نزد تکبر و غرور بخوابان، با آنان برای را هایتشانه پس. هستند تو همانند خلقت در

 .کن رفتار

 هاسنت به احترام
 انگاشتن نادیده مقابل در و است ملت آن شخصیت به احترام ملت، یک نیک ی ها سنت به احترام اسالم، دیدگاه از

 چوبچار در باید اسالمی مدیر اساس همین بر. شود می قلمداد مردم آن منزلت به اعتنایی بی پسندیده، عادات و آداب
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 هایسنت عمومی، عقاید و ملی افکار حرمت حفظ خاطر به و بنماید را اخالقی اصل این رعایت خود تشکیالتی کار

 مالک ای: فرمایند می مالک به مصر حکومت فرمان در( ع) متقیان موالی. بدارد گرامی را آنها صحیح آداب و حسنه

بر  ومردم ساخته فراهم مردم میان در را الفت موجبات و اند نموده امضاء خود عمل با ملت این بزرگان که را نیکی سنت

 .اند مشکن رسیده و سعادت اصالح به محور آن

 اشراف
 بر حضور که دانیم می دارد، می اعالم سازمان صحنه در را خویش حضور مدیریت، دقیق بینش و موضع از موفق مدیر

 هرگز دارد اشراف کارها بر فیزیکی حضور طریق از تنها که مدیری. شخصیت حضور و شخص حضور است، نوع دو

 در را خود شخصیت تعبیری به ها اندیشه و افکار هدایت و ریزی برنامه طریق از که مدیری اما بود، نخواهد موفق

 یکی به که ای نامه در( ع) علی حضرت. دارد فراگیر و موفق مدیریتی  سازد می حاضر سازمان، یک گوناگون واحدهای

 لوای زیر که مردمی و ها سرزمین ی همه بر را خود اشراف و سازد می متوجه را او نکته این به نوشت کارگزاران از

 تارهای از و غذا گندم مغز و مصفی عسل از توانم می بخواهم اگر من» :کنند می یادآوری نمایند، می زندگی اسالم

 که حالی در اندازد، دام به مرا حرص و گردد مسلط من بر نفس هوای که وای ای ولی کنم، تهیه لباس خود برای ابریشم

 .باشد نداشته خاطر به را شدن سیر که باشد کسی یمامه و حجاز در

 صداقت
 و صداقت مثبت آثار باشد، تر مهم و حساس شخص مسئولیت و کار مقدار هرچه است، روشن همگان بر صداقت اهمیت

 به یابی دست وسیله دروغ دینی رهنمودهای در. گردد می آفرین نقش و حساس مقدار همان به صداقت عدم های زیان

 ممکن باشد گو دروغ که کسی ولی ، بود خواهد هم کار درست حتماً باشد راستگو که کس هر و باشد می گناهان همه

 صداقت، اهل و تقوا اهل به را خودت: فرمایند می باره این در( ع) علی حضرت. گردد آلوده ها زشتی یهمه به است

 که بده قرار خود چشمان عنوان به مردم، وضع به کردن پیدا اطالع برای راستی و صداقت اهل از و کن نزدیک و وابسته

 دست زبان و گوش و چشم سالمتی و صداقت در باید مدیری هر پس. دهند نشان تو به را حقایق خودت چشمان همانند

 .باشد کوشا و حساس خود، اداری پای و
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 رجوع ارباب و داریمردم
 هر اولیه و اصلی وظایف از یکی زیرا. است داری مردم مساله مدیران اخالقی های ویژگی در توجه قابل و دیگر موضوع

 از اصلی هدف زیرا است، رجوع ارباب و مجموعه کارکنان به شایسته و صحیح ارتباط و برخورد و درست رفتار مدیری

 و اولی اصل گرفتن نادیده یا کردن فراموش با توان نمی پس خداست، خلق به خدمت شده واگذار وی به که مسئولیتی

 حال از و کند قطع مردم با را خود پیوند نباید مسئول کارآمد، و درست اسالمی مدیریت در. رسید نتیجه به غایی، علت

 داشته مناسب برنامه و نظم خود مدیریت در و بگیرد قرار گوناگون امور جریان در همواره باید بلکه باشد، خبر بی آنان

 مردم، با خود تماس در! مبادا مالک ای» :فرمایند می رابطه این در اشتر مالک با خود نامه در( ع)علی حضرت. باشد

 نوعی مردم از جامعه مدیران فاصله و دوری زیرا بداری پنهان آنان از را خویش اندازه از بیش و گردد حجابی مدیریت،

 از را آنها مدیریت، حجاب در مدیران داشتن پنهان چهره این و است، مدیریت امور به نسبت اطالعی بی و نامهربانی

 آنان نظر در بزرگ که دهد می تغییر آنچنان کارها از را برداشت و بینش نتیجه در و دارد می نگه دور امور جریانات

 .شود می آمیخته یکدیگر به باطل و حق باالخره و کند می جلوه نیک زشت، کار و زشت نیک، کار و  کوچک

 منکر از نهی و معروف به امر
. است منکر از نهی و معروف به امر ، آید می شمار به اسالمی مدیر مهم های ویژگی و اخالق از که دیگری صفات از

 مدیران. است تر پراهمیت اش اداره ی محدوده در مدیر برای ولی است، همگانی فریضه الهی، واجب دو این چه اگر

 دو این به بستگی آنهاست، مدیر او که تشکیالتی و اسالم دین حیات و بقا که باشند داشته توجه باید اسالمی حکومت

 با این و شود می تبدیل منکر مرکز به اداره محیط نشود، منکر از نهی و معروف به امر اداری محیط در اگر. دارد وظیفه

 .دارد منافی است معنوی و مادی تعالی جهت در که مدیریت کار روند

 شتابزدگی از پرهیز
 مناسب زمان و شرایط حصول از قبل آن انجام و رسید خواهد مطلوب نتیجه به گیرد انجام مقدماتش از بعد کاری هر

 و تنبلی آن انجام در سستی و تاخیر الزم، فرصت و مقدمات وجود با همچنین. بود خواهد ناموفق و خردمندانه غیر

 عهدنامه در( ع) علی امام اساس این بر. است زمان نیاز به پاسخ و شناسی زمان نوعی خود این واقع در باشد می زیانباری
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 که کاری یا کنی، شتاب نرسیده فرا آن وقت که درکاری گز هر مبادا: فرمایند می چنین این اشتر مالک به خود مشهور

 و واضح کارهای در یا و نمایی جویی ستیزه نیست روشن( آن حقیقت) که چیزی در یا و ورزی سستی رسیده آن وقت

 .دهی انجام خود به مخصوص جای در و خود جای در را کاری هر تا کن تالش کنی کوتاهی آشکار

 کار تقسیم
 حضرت رابطه این در و است گردیده تلقی امور بهتر و تر آسان انجام جهت در عاملی( ع) علی امام دیدگاه از کار تقسیم

 ناتوان و مغلوب را او کارها بزرگی که بده قرار نویسندگان از کارگردانی و رئیس کارهایت از کاری هر برای: فرمایند می

 .(باشی پاسخگو باید تو یعنی) گزینند می بدی آن به تورا باشی غافل آن از تو و باشد عیبی آنان در گاه هر و نسازد

 در را تخصص و توان اساس بر افراد به امور واگذاری و کار تقسیم( ع)علی امام که دهد می نشان کیدهاتأ گونه این

 .است دانسته ثرمؤ مردم به بهتر خدمات ی ارائه و امور پیشبرد

 گیرینتیجه
 در سازمانی موفقیت قرارگیرند، مدیریت فنون و اصول به آگاه و ماهر بالیاقت، شایسته، مدیرانی سازمانها رأس در هرگاه

. شوند می محسوب استراتژیک سرمایه یک شایسته مدیران دلیل همین به. شد خواهد تضمین سازمانی اهداف به رسیدن

 مأموریت و انسانی اهداف راستای در را انسانی منابع قوی، انسانی روابط برقراری با دارند وظیفه ها سازمان در مدیران

 انتخاب که است نیازمندآن سنگین مسئولیت این انجام و نقش ایفای در توفیق. نمایند هدایت و راهنمایی سازمانی های

 .پذیرد صورت ساالری شایسته نظام و شایستگی اساس بر مدیران انتصاب و

 نتیجه این به توان می( ع)علی امام دیدگاه از مدیران انتخاب معیارهای زمینه در مقاله در شده اشاره موارد به توجه با 

 مثل اخالقی، و اسالمی و دینی معیارهای بخصوص  آنان  فردی  ویژگی  به  مدیران  انتصاب و  انتخاب در باید که رسید

 روابط در  اجتماعی  مناسبات از  آگاهی اینکه دیگر و نمود  توجه.... و خانوادگی صالحیت و سابقه حسن و تقوا ایمان،

 و رجوع ارباب به توجه زیرا است اسالمی مدیر  انتخاب شروط از  یکی  همکاران با  مناسب  انسانی روابط  داشتن و  انسانی

 و ای حرفه و  شغلی  های مهارت از  آگاهی باید همچنین باشد، می مدیران وظایف ترین اساسی از مردم به خدمتگزاری
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 نحو به مدیران انتخاب در اگر. شود  گرفته نظر در افراد  مدیریتی  های پست احراز  برای الزم تجربه و تخصص داشتن

 منصب به هستند دارا را فردی مثبت ویژگی و اخالقی و دینی شایستگی لحاظ هر از که کسانی و شود دقت احسن

 و سازمان اهداف به رسیدن جهت در مقررات و قوانین اجرای برای سازمان اعضای که نیست تردیدی برسند، مدیریت

 مسامحه و کاری کم از ناشی مشکالت شک بی و نمایند می را خود تالش دیگران، به ستم و ظلم و فساد از جلوگیری

 ببینند سازمان افراد اگر خصوص به. بود خواهد خویش کارهای مراقب فرد و یافت خواهد کاهش چشمگیری صورت به

 تمام از نیز آنان دهد، می قرار افراد و مردم خدمت در را خود وجود این با و شده انتخاب  ترین شایسته از آنان مدیر که

 .کنندنمی دریغ مدیر با همکاری و کوشش و کار جهت در خود توان
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 شناسی انسان: بخش سوم

 شناسی  مفهوم انسان
هر منظومه معرفتی که به بررسی انسان، بعد یا ابعادی از وجود او یا گروه و قشر خاصی از انسان ها : شناسی تعریف انسان

 . توان انسان شناسی نامید پردازد، می می

 .اوت و کمال او و شناخت راه سعادت شناخت انسان؛ یعنی شناخت استعدادها و توانایی های او، شناخت غای

ت، از ماده اُنس به معنای قرب و ظهور است و انسان را انسان نامیده اند؛ زیرا قوام و دوامی بیرای او نیسیت؛   انسان در لغ

 مگر در انس و نزدیکی بعضی با بعض دیگر

از آن جا که انسان موجودی بسیار پیچیده و دارای . انسان شناسی، عهده دار تحلیل و بررسی واقعیتی به نام انسان است

ی متنوع می باشد، هر شاخه از معرفت که به گونه ای به شناخت بعد و جنبه ای از انسان بپردازد، در واقع بیه  ابعاد وجود

 .شناخت انسان پرداخته است و شایسته عنوان انسان شناسی است

 شناسی رویکردهای انسان

های مختلفیی بیه خیود    انسان رویکردبا توجه به اهداف تحقیق درباره انسان و نیز به کارگیری روش ها و ابزار، موضوع 

 .گیرد که به اختصار به آن پرداخته می شودمی

انسیان شناسیی جزءنگیر و    : رددانسان شناسی براساس نوع نگرش و هدف بررسی انسان بیه دو شیاخه تقسییم میی گی     

 .شناسی کل نگرانسان

دد و پاسخ گویی به پرسش های مربیوط  در انسان شناسی جزءنگر، بعدی از ابعاد وجودی انسان مورد بررسی قرار می گر

 .به آن مورد نظر است
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اما در انسان شناسی کل نگر، انسان به طور کلی و با صرف نظر از بُعد، شرایط، زمان و مکان خاص مورد توجه اسیت و  

ی؛ پاسیخ گیویی بیه سیؤاالت    . ارائه ی تصویری کلی از این موجود پیچیده دنبال می شود و کلیت انسان مورد نظر اسیت 

پیدایش انسان چگونه است؟ از چه چیز خلق شده است؟ ساختمان وجودی او چیست؟ آیا تنها جسم است، یا از : همچون

 بعد دیگری نیز برخوردار است؟ نیازها و گرایش های انسان چیست؟

 شناسی اقسام انسان
 به لحاظ روش

عهد عتیق : نقلی از متون دینی؛ همچونانسان شناسی دینی یا وحیانی؛ این نوع انسان شناسی، براساس روش  .8

 .به بررسی انسان می پردازد: و جدید کتاب مقدس، قرآن کریم و روایات معصومین

و الگوهای عام حیاکم بیر فرهنیگ    ( مردم نگاری)انسان شناسی فرهنگی؛ بررسی فرهنگ های بشری معاصر  .2

 .ی که اعضای یک جامعه به کار می برندبشری، که شامل باور داشت ها، ارزش ها، رسم ها، رفتارها و هنرهای

انسان شناسی فلسفی؛ وحدت نهایی و بی بدیل و مطلق انسان را می کاود و در جست وجوی مفهوم و ماهیت  .3

و تصور انسان به عنوان ساختاری بنیادین و غیر تاریخی است که از این طریق، توصیف های متنیوع انسیان از   

 .خودش را قابل درک می گرداند

بارت دیگر؛ انسان شناسی فلسفی درصدد است تا کلیت انسان را به روش عقلی مورد مطالعه قرار دهد و با به ع

فراگیری و جامعیت آن و : برجستگی این نوع، اوالً .ارائه تصویری عقالنی، ماهیت آدمی را روشن و آشکار سازد

 .قطعیت و خلل ناپذیری آن است: ثانیاً

دیرینیه شناسیی و چیه در بُعید      با استفاده از یافته هیای تجربیی، چیه در بُعید     ؛(یتجرب)انسان شناسی طبیعی  .4

 .شناسی مطالعه و تحقیق انجام می پذیردزیست

انسان شناسی عرفانی؛ این رویکرد، با بهره گیری از سیر و سلوک عرفانی در پی کشف معارفی راجع به انسیان   .8

مباحث  …افزون بر این شاخه ها، در فلسفه و روان شناسى وو جایگاه و مقام و منزلت او در نظام هستی است 
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آنها را نیز مى توان زیر مجموعه  ;دیگرى مطرح مى شود که همخوانى و همانندى بسیارى با آنتروپولوژى دارد

از آن جمله بحث سرشت و طبیعت انسان یا علم شناخت نهاد و سرشیت انسیان کیه بیا     . انسان شناسى قرارداد

 .شناخته مى شود (Anthroposophy) عنوان

 به لحاظ نگرش

 مثل مختار بودن، جاودانگی، کمال نهایی  صرف نظر از جزئیات،: کل نگر  .8

 بعدی خاص، گروهی خاص یا در زمان و مکانی خاص: جزء نگر .2

 های انسان شناسی دینی ویژگی

 :انسان شناسی دینی در مقایسه با دیگر انواع خود امتیازهای ذیل را دارا است

جامعیت؛ انسان شناسی دینی، از دستاورد وحیانی که محدود به قلمرو خاصی نیست، سود می جوید و ابعاد مختلیف  . فال

نماید؛ آرمانی و مادی و معنوی بررسی می انسان را اعم از جسمانی و زیستی، تاریخی، فرهنگی، دنیوی و اخروی، فعلی و

 .زمینه ای خاص را مورد نظر دارد...( تجربی، عرفانی، فرهنگی وفلسفی، )و حال آن که انواع دیگر انسان شناسی 

اتقان و خطاناپذیری؛ انسان شناسی دینی که از معارف وحیانی و متصل به علم الیزال الهیی سرچشیمه گرفتیه و از    . ب

دیگیر انیواع    نمیی یابید، ولیی    هرگونه تحریف در امان مانده باشد، اتقان و استحکام دارد و هیچ گونه خطایی در آن راه

 .شناسی که از داده های تجربه، تعقل، یا سیر و سلوک به دست می آید، خطاپذیر استانسان

: و معاد مورد بررسی قیرار میی دهنید، ماننید     أو معاد؛ در انسان شناسی غیر دینی، انسان را بریده از مبد أتوجه به مبد. ج

و معاد سخن بیه مییان آیید،     أمبد و چنانچه از ؛انسان شناسی تجربی و برخی نحله های انسان شناسی فلسفی و عرفانی

  .راهگشای چگونه زیستن و چگونه پیمودن راه کمال نیست

 .گیردل زندگی انسان مورد توجه قرار میدر انسان شناسی دینی، مبدء و معاد به عنوان دو بخش اساسی از مراح
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بینش ساختاری و رابطه ی ساحت های مختلف در وجود انسان؛ در انسان شناسی دینی، رابطه ی ساحت های جسم و . د

جان مادی و معنوی، بینش و گرایش و تأثیر و تأثر هر یک بر دیگری مورد توجه قرار می گیرد، ولی در انسیان شناسیی   

این ساحت ها مورد غفلت قرار می گیرد، یا به گستردگی انسان شناسی دینی مورد توجه قرار ... فلسفی  عرفانی، تجربی،

 .نمی گیرد

اگرچه انسان شناسی دینی با توجه به ویژگی های مذکور، از امتیازات خاصی برخوردار اسیت، لکین شناسیایی موجیودی     

وش نمود، بلکه در شناخت انسان به روش ها و ابیزار مختلیف   پیچیده، همانند انسان را نمی توان منحصر در یک یا دو ر

 .نیاز است

چون هستی انسان همچون معجونی آمیخته از دو گونه عنصیر اسیت؛   : در این زمینه می فرماید( ره)مالصدرای شیرازی 

این دو یکی صورت معنوی و دیگر عنصر حسی و جسمانی، بدین جهت در نهاد هستی نفس انسان پیوسته، آمیختگی به 

یکی تعلق به ماده است و دیگری گرایش به خرد و آزادگیی از میاده و از ایین    . گونگی سرشتی حاکمیت و انعکاس دارد

 .رهگذر و براساس این دوگانگی سرشتی، حکمت و شناخت او نیز از این دو منبع متقابل هستی سرچشمه می گیرد

بنا قرار دادن متون دینی اصیل و عاری از هرگونیه تحرییف از   با م های انسان شناسانه ضروری استبنابراین در پژوهش

 .عقل، تجربه، مکاشفه و شهود نیز استفاده شود: منابعی دیگر؛ همچون

 شناسی اهمیت انسان
 .در چارچوب اندیشه بشری

 معنایابی زندگی. 

 های اجتماعیعقالنیت نظام. 

  (انسانیهای  تبیین پدیده)موجودیت و اعتبار علوم انسانی تبیینی. 
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  سوگیری علوم انسانی و تحقیقات اجتماعی. 

 در چارچوب معارف دینی

 فيَو ِلْلُموِقنينآياٌتاْلَأْرِضِفيَو: شناخت انسان مقدمه شناخت خداوند است: خداشناسی و انسان شناسی

 .َأْنُفِسُكْم

 اثبات وحی، امکان سعات بدون وحی امکان سخن گفتن انسان با فرشتگان جهت: نبوت و انسان شناسی.  

 انسان در چارچوب زندگی دنیایی خالصه نمی شود: معاد و انسان شناسی. 

 اعدام مرتد با توجه به هویت واقعی انسان که تنها در مسیر قرب الهیی  : تبیین احکام اجتماعی و انسان شناسی

 .گیرد شکل می

 اومانیسم
از . دهید  منزلت ویژه ای برای انسان قایل است و او را مقیاس همه چیز قرار میی هر نوع فلسفه ای که : تعریف اومانیسم

منظر تاریخ اومانیسم یک جنبش ادبی، فرهنگی، فکری و آموزش بود که در مراحل بعد جنبه سیاسی اجتماعی بیه خیود   

به طبقات باالی اجتماعی و این جنبش ابتدا به روم و یونان چشم دوخته بود و بیشتر جنبشی غیرروحانی و وابسته . گرفت

به جنوب ایتالیا رسید و سیپس در آلمیان، فرانسیه، اسیپانیا و انگلسیتان       83طرفدار نخبه ساالری بود، مقارن پایان قرن 

 . گیری فرهنگ غرب شدگسترش یافت و یکی از عوامل شکل

روم و یونان در قرون وسطی نادیده  ها بر این باور بودند که منزلت، توانمندی و استعدادهای مورد توجه در اومانیست

 . از این رو به احیای آن پرداختند ،گرفته شده است

 های پیدایش اومانیسمزمینه
 های دین و نظام حاکم کلیسایی ویژگی 

 های سیاسی برای رسیدن به ساالر منشی انگیزه 
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 های اومانیسم  مؤلفه
 خردگرایی و تجربه گرایی .8

 آزادی خواهی  .2

 تسامح و تساهل .3

 الریزمسکو .4

 نقد و بررسی اومانیست
ها را سرکوب کردند و نوعی اسارت مدرن به  به اسم حقوق انسان، بسیاری از انسان: تناقض اندیشه و عمل .8

 .وجود آمد

 .کنندگان آن وضع شده استبیشتر بر مبنای منابع مطرح: فقدان پشتوانه فکری .2

های  نتیجه اصالت با لذت مادی است و نفی ارزشانسان نوعی حیوان است و در : گراییگرایی و مادهطبیعت .3

 .اخالقی

تراز خدا یا برتر از خدا دانسته شده، نادیده گرفتن  توجه بیش از حد به عقل که هم: اومانیسم و نگرش دینی .4

تازی علوم خسارات جبران  ای که دین مطرح کرده است، فلسفه ورزی و یکه های اخالقی وحقوقی اصول ارزش

 .انسان وارد کرده است ناپذیری را به

 آزادی عنان گسیخته .8

 سخن آخرین

مباحث انسان شناسی محور . انسان موجودی چند بعدی و پیچیده است که شناسایی دقیق او بررسی همه جانبه نیاز دارد

تمام مطالعات علوم انسانی است؛ به عبارت دیگر انسان شناسی به عنوان محور مشترک رشته های علوم انسانی عمل 

 .کندمی
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با نگاهی دیگر انسان به واسطه وجود چند بعدی و ذومراتب، می تواند با روش های مختلف شناختی مورد بررسی قرار 

 .گیرد

فیزیولوژی، روان شناسی، : مانند س و تجربه و با استفاده از علومیروش تجربی، وجود انسان را از دریچه ی ح

روش عقلی، با نگاه کالن به ابعاد وجودی انسان و مبدأ و غایت او به کشف . دهدمورد مطالعه قرار می... شناسی و مردم

ماورای طبیعت او را به نمایش  های غیر مرئی وجایگاه وی در نظام آفرینش می پردازد و با کمک از فلسفه، الیه

 .گذاردمی

منزلت انسان را در نظام هستی  گیری از کشف و شهود و سیر و سلوک عرفانی جایگاه و مقام وروش عرفانی، با بهره

 .کندمشخص می

نگرد و به دلیل اتصال به علم الیزال الهی از و در نهایت روش دینی، با توجه به تعالیم وحیانی و الهی به آدمی می

جامعیت کامل برخوردار است و منحصر در قلمرو خاص نمی باشد و از اتقان و استحکام کافی برخوردار است و خطا در 

 .تمام ابعاد وجودی انسان مورد توجه قرار دارد رد، و در بینش ساختاری آن رابطهاه نداآن ر

 ی معارف بشری از آن جا که مربوط به انسان است؛ اعتبار خود را از نوع نگرش انسان به خود دریافتهمه

ه واالتر و برتر از حیوان خود را در مرتب: شود که اوالًپذیرش طبیعت و سرشت مشترک برای انسان باعث می. می کند

 .همواره در پی شناخت راه های وصول برای رسیدن به سعادت و کمال برآید: بداند، ثانیاً

یابد که بتواند ، زمانی ارزش و قداست می...های اجتماعی، تربیتی، اخالقی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، و تمامی نظام

 .شناسی کامل و معتبر این نظام ها را ناکارآمد خواهد کردفقدان انسان .نیازهای اساسی و الهی انسان را برآورده سازد

انسان . گذرد و معاد و نبوت نیز به این امر مهم مرتبط استتر آن که شناخت خداوند از گذرگاه شناخت انسان میمهم

انسان که حاوی نظرات ضد و  ها دربارهامروز در قیاس با انسان قبل از رنسانس، به دلیل حجم انبوه و روزافزون دانش

 .نقیض با یکدیگر است، همواره از شناخت خویش، محروم و محجوب مانده است
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ترین وظیفه هر انسان مسلمان، آگاه و هوشمند شناسی دینی و مبتنی بر قرآن کریم، اساسیبنابراین پرداختن به انسان

 .تی کامل و واقعی از خویشتن بیابدشود که شناخاست؛ چرا که رسالت انسانی انسان زمانی آغاز می

 نکات کلیدی
 هدف تحقق برای معین هایفعالیت انجام به است تعهد نوعی ریزیبرنامه. 

 مسأله حل راه آن، طریق از که است فرآیندی گیریتصمیم و سؤال یک برای جواب یافتن یعنی مسأله حل 

 .شودمی انتخاب معینی

 اندنامیده خالقیت را ذهنی هایتوانایی کارگیری به. 

 از اطمینان حصول و توانمند کارکنان با سازمان تجهیز برای مدیران مسؤولیت انسانی، منابع مدیریت از منظور 

 .آنهاست استعدادهای کارگیری به مطلوبیت

 آنهیا،  مییان  هماهنگی ایجاد و کاری هایگروه و افراد میان کار تقسیم با آن طی که است فعالیتی سازماندهی 

 .شود می تالش خاص هدف سبک برای

 عمیل  آن دادن انجیام  بیرای  وی محرک که است نیازی یا انگیزه وجود اثر در دهدمی انجام فرد که عملی هر 

 .است

 است مهم بسیار ریزیبرنامه با آن ارتباط ولی دارد ارتباط مدیریت وظایف همه با کنترل. 

 کند حفظ خود مطلوب موقعیت در را سازمان دشوار، شرایط در تا کندمی سعی بحران مدیریت. 

 ارتباطات برقراری و انگیزش رهبری،: گیردمی صورت طریق سه به هدایت امر در مدیر تالش. 

 پردازد،  ها میهر منظومه معرفتی که به بررسی انسان، بعد یا ابعادی از وجود او یا گروه و قشر خاصی از انسان

 .شناسی نامیدتوان انسان می

 منابع
 .قرآن از هاییدرس فرهنگی مرکز: تهران اسالمی، مدیریت در اصل 311 (.8318)محسن  قرائتی، .8
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خانیه اندیشیه   : تهیران ( ع)دولت آفتاب، اندیشه سیاسی و سیره حکومتی علی (. 8311)دلشاد تهرانی، مصطفی  .2

 .جوان

 .31-21: 41نشریه نامه جامعه، . انسان شناسی(. 8316)ماهروزاده، طاهره  .3

 .(ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی انسان شناسی، (. 8316)، محمود رجبی .4

 تکمیلیمنابع 

 .کریم قرآن .8

 .تسم: تهران مدیریت، و سازمان مبانی (.8311)علی  رضاییان، .2

3. http://www.shafaqna.com/persian/other-services/prophet-

muhammad/imamali 
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