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تاریخ دریافت: 93/12/01

تاریخ پذیرش: 93/11/01

مدیلریلت جهلادی از منظلر قلرآن کلریلم 

دلآرانعمتیپیرعلی1

چکیده
مدیریت یکی از عرصه های مهم و قابل توّجه در سبک زندگی اسالمی است. مدیریت جهادی 
برخاسته از فرهنگ جهادی، و حاکی از مدیریت بر مبنای ارزش های اسالمی است. تبیین مفهوم، 
شاخصه ها و مؤلفه های مدیریت جهادی منوط به تحقیق و تدبّر در قرآن کریم است. از آنجا 
که واژۀ مدیریت و مشتقات آن در قرآن کریم به  کار نرفته است، توّجه به واژه های »طاعۀ«، 
به روش  این واژگان  بر  آیات مشتمل  نیز واژه »جهاد« و تدبر در برخی  »اتّباع« و  »تمّکن« و 
تحقیق موضوعی و تدبر در سیاق این آیات، روشی مناسب برای استخراج تعالیم قرآن کریم در 
خصوص مدیریت جهادی است. براساس این تحقیق می توان گفت، مهم ترین شاخصۀ جهاد، 
بذل طاقت برای رسیدن به مطلوب با مؤلفه های عقل، علم، تقوا، اسوه مداری، والیت مداری و 
اعتصام و توکل به خدا است و مدیریت جهادی به  کار گرفتن این شاخصه ها و مؤلفه ها همراه با 
کاربست تمامی استعدادها، توانمندی ها و بن مایه های فردی، اعتقادی و سازمانی مدیر به  منظور 
تحقق هدف واالی آن یعنی ارتقای کّمی و کیفی حیات انسان است؛ بنابراین می توان گفت، مدیر 

در تحقق مدیریت جهادی نقش اساسی و ارزشمند ایفاء می کند.

  کلید واژه ها: سـبک زندگـی اسـالمـی، مدیریـت جهـادی، قـرآن، طاعـت، تمّکـن، اتّبـاع. 

1(.عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج .
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مقـدمـــه 

خداوند در قرآن کریم می فرماید: »َو اَلَتِهُنوا َو اَلَتْحَزنُوا َو َأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنینَ «)آل عمران/139(؛ 
»و سست نشوید و غمگین نگردید و شما برترید اگر ایمان داشته باشید« و مؤمنان را به عدم 
َوْهن و حزن فرا می خواند؛ یعنی مؤمنان موظفند که در اقامۀ دین و مبارزه با دشمنان دچار 
وهن و سستی نشده و به دلیل کمبودها یا از دست دادن برخی نعمات محزون نگردند؛ زیرا 
برتری و علّو حقیقی، برتری به ایمان است؛ چون ایمان مالزم با تقوا و صبر است و مالک فتح 
و پیروزی نیز تقوا و صبر است )طباطبایی، بی تا: 40/4(. از این آیۀ شریفه می توان دریافت 
که همواره در حیات عینی و واقعی رخدادهایی موجب سستی، دلسردی و نیز حزن و اندوه 
انسان می گردد که تنها راه برون رفت از این حاالت منفی، تمسک به الزامات ایمان؛ یعنی تقوا 
و صبر است. تمسک به ایمان نه تنها موجب رهایی از آثار و پیامدهای منفی شکست ها و 

محرومیت ها می گردد؛ بلکه عامل تقویت و اقتدار مؤمنان نیز می گردد. 
از این رو تحقیق در تعالیم قرآنی در خصوص عرصه های مختلف حیات مؤمنان راهی 
برای دست یابی به الگوهای سبک زندگی اسالمی و ایمانی در جهت تقویت و اقتدار 
مؤمنان است. یکی از حوزه های مهم و تأثیرگزار حیات اجتماعی، حوزۀ مدیریت است. 
مدیریت وقتی با قید »جهادی« همراه می شود مفهوم و شاخص هایی را دربر می گیرد که 

تبیین صحیح آن ها منوط به تحلیل محتوای قرآن کریم در این موضوع است. 
از این رو، به  منظور تبیین مفهوم و شاخص های مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم که 
عرصه های مختلفی ازجمله جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی، جهاد علمی و پژوهشی و...را 
در برمی گیرد. در ادامه به بررسی سیاقی برخی از آیات مرتبط با مدیریت و جهاد خواهیم 
پرداخت؛ الزم به ذکر است از آنجا که واژۀ مدیریت و عربی آن »اداره« در قرآن کریم وجود 
ندارد. واژۀ »طاعه« و عبارت کلیدی »ال تُطع« را مالک تحقیق و تحلیل خود قرار داده ایم 
مدیریت  به شاخص های  قرآنی،  »مدیر«  ویژگی های  استخراج  این رهگذر ضمن  از  تا 
قرآنی و مدیریت جهادی دست یابیم. به این منظور آیات منتخب از آخر به اول قرآن تنظیم 
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شده و سیاق آیات اصلی به ترتیب آیات بعد و آیات قبل از آیۀ اصلی مورد تدبر قرار گرفته 
است. بی شک این تحقیق جنبه ای عام داشته ومدیریت جهادی در معنای مطلق آن را مّد نظر 
قرارداده است؛ از این رو نتایج آن تمامی عرصه های  جهادی ازجمله: جهاد فرهنگی، جهاد 

اقتصادی، جهادعلمی و دیگر عرصه ها جهادی را شامل می شود.

1- معـنای جهـاد و شاخصـه هـای آن در قـرآن کـریـم 

جهاد از ریشه )ج ه  د( است، راغب می گوید: »َجهد و ُجهد یعنی طاقت، نیرو، مشقت و 
سختی. گفته شده َجهد با فتح حرف )ج( یعنی مشقت و سختی و با ضّم حرف )ج( یعنی 
کوشش گسترده و وسیع به اندازۀ طاقت«. )راغب، 1404ق: 101(. واژه ی »َجَهَد« به معنی 
طلب کردن است به نحوی که به مطلوب برسد و صیغۀ »اجتهد« به معنی بذل وسع و طاقت 
در طلب است به نحوی که به ایصال به مطلوب منجر شود )مصطفوی،1371: 149/2(؛ از 
این رو می توان گفت که مفاهیم طاقت، مشقت، طلب و مطلوب، صبر و بذل طاقت برای 

رسیدن به مطلوب در واژۀ »جهاد« مندرج است. 
در قرآن کریم واژه ی مختص به جنگ در میدان »قتال« است. آیاتی نظیر »... َو َقاِتُلوا الُْمْشِرِكیَن 
َكافًَّۀ...«)التوبۀ/36(، »الَِّذیَن آَمُنوا ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیلِ اهلِل...«)النساء/76( و »... َو َمْن ُیَقاِتْل ِفي َسِبیلِ اهلِل َفُیْقَتْل َأْو 

َیْغِلْب َفَسْوَف نُْؤِتیِه َأْجراً َعِظیمًا«)النساء/74( بر جنگ و مبارزه در میدان جنگ داللت می كنند. 

اّما واژۀ جهاد در این معنی اختصاص نداشته و مفهومی عام را القاء می کند که هم قتال در 
اَر َو الُْمنَافِقِیَن َو  میدان جنگ را شامل می شود؛ مانند آنجا که می فرماید: »یَا أَیَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد الُْکفَّ
اْغُلْظ َعَلیْهِْم...«)التحریم/9( و هم مفهومی گسترده تر از قتال را شامل می شود که ابعاد دیگری 
از حیات انسان را شامل می شود مانند آنجا که می فرماید: »... الُْمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا بِاهللِ َو َرُسولِِه ُثمَّ لَْم 

َیْرَتابُوا َو َجاَهُدوا بَِأْمَوالِِهْم...«)الحجرات/15( و جهاد با مال را در راه خدا مطرح می کند. 

کاربرد این واژه در معنایی اعم را می توان در آیۀ شریفه »َو َجاِهُدوا ِفي اهلِل َحقَّ ِجَهاِدِه...«)الحج/78( 
مشاهده نمود؛  »کلمۀ جهاد که به معنی بذل جهد و کوشش در دفع دشمن است و بیشتر بر 
مدافعه به جنگ اطالق می شود؛ اّما گاهی به  طور مجاز توسعه داده می شود به  طوری که شامل 
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دفع هر چیزی که ممکن است شری به انسان برساند، می شود؛ مانند شیطان که انسان را گمراه 
می سازد و نفس اماره که آن نیز آدمی را به بدی ها امر می کند و امثال این ها. 

در نتیجه جهاد شامل: مخالفت با شیطان در وسوسه ها و مخالفت با نفس در خواسته هایش می شود 
که رسول خدا )ص( این قسم جهاد را جهاد اکبر نامید و ظاهراً مراد از جهاد در آیه مورد بحث، 
معنای اعم از قتال و جهاد اکبر باشد؛ به  ویژه اینکه آن را به قید »فی اهلل« مقید کرده است که به خوبی 
این عمومیت را القاء می کند. بر این اساس، معنای »َحقَّ ِجَهادِهِ« این می شود که جهاد شما در معنای 
جهاد خالص باشد؛ یعنی فقط جهاد باشد )نه هم جهاد و هم تجارت و سیاحت و غیر آن( و نیز 

خالص برای خدا باشد و غیر خدا در آن شرکت نداشته باشد )طباطبایی، بی تا: 582/14(. 
به نظر می رسد که قرآن کریم مفهوم جهاد را به عرصه های مختلف حیات بشری تعمیم داده و 
به گونه ای، فرهنگ جهادی را مطرح ساخته است. با توّجه به آیۀ 78 سورۀ مبارکه حج و سیاق 
آن می توان برخی از شاخص های فرهنگ جهادی را استخراج نمود. بر طبق نظر عالمه طباطبایی، 
سیاق این آیه از آیۀ 67 سوره مبارکه حج آغاز شده و به آخرین آیۀ این سوره یعنی آیۀ 78 ختم 
می گردد. در اولین آیۀ این سیاق تعدد مناسک در ادیان پیش از اسالم مطرح شده و پیامبر گرامی 
اسالم)ص( مأمور شده است که برخالف منازعات و مخالفت ها به دعوت به  سوی پروردگار 

همت گمارد، آیه شریفه می فرماید: 
ُهًدی  لََعَلی  ِإنََّک  َربَِّک  ِإلَی  اْدُع  َو  ْمِر  اأْلَ ِفي  ُیَناِزُعنََّک  َفاَل  نَاِسُکوُه  ُهْم  َمْنَسکًا  َجَعْلَنا  ٍۀ  ُأمَّ »لُِکلِّ 

ُمْسَتِقیمٍ «)الحج/67(؛ »برای هر امتی عبادتی قرار دادیم تا آن عبادت را )در پیشگاه خدا( 

انجام دهند، پس نباید در این امر با تو به نزاع برخیزند، به  سوی پروردگارت دعوت کن، 
که بر هدایت مستقیم قرار داری.« و در آیۀ 71 از این سیاق می فرماید: »َو َیْعُبُدوَن ِمْن ُدونِ اهلِل 
الِِمیَن ِمْن نَِصیٍر«؛ »آن ها غیر از خداوند، چیزهایی را  ْل بِِه ُسْلَطانًا َو َمالَْیَس لَُهْم بِِه ِعْلٌم َو َما لِلظَّ َمالَْم ُیَنزِّ

می پرستند که او هیچ  گونه دلیلی بر آن نازل نکرده است و چیزهایی را که علم و آگاهی 
به آن ندارند و برای ستمگران، یاور و راهنمایی نیست«. 

مفهوم این دو آیه شریفه این است که، حرکت بر مسیر مستقیم »ُهًدی ُمْسَتِقیمٍ «)الحج/67( 
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و پای مردی در آن مسیر منوط به بهره مندی از دو عنصر عقل و علم است؛ آن  چنان 
که عالمه طباطبایی نیز »تنزیل سلطان« را به معنای ادلۀ نقلی؛ یعنی وحی و ادلۀ عقلی 
الِِمیَن ِمْن نَِصیٍر« نیز به این معناست  دانسته است.)طباطبایی،بی تا: 576/14(؛ عبارت »َو َما لِلظَّ
که عقل و علم دو یاور انسان در اهتداء به مسیر هدایت مستقیم هستند »ُهًدی ُمْستَقِیمٍ «. 
َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّکْم َواْفَعُلوا  در آیۀ 77 از این سیاق می فرماید: »َیا 
و  آورید  بجا  سجود  و  کنید  رکوع  آورده اید،  ایمان  که  کسانی  ای  ُتْفِلُحونَ «؛  لََعلَُّکْم  الَْخْیَر 

پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید، شاید رستگار شوید. 
این آیه شریفه به طور کلی به انجام شرایع اسالمی امر می کند؛ زیرا امر به رکوع و سجود 
در این آیه امر به نماز است و منظور از »َواْعُبُدوا َربَُّکْم« سایر عبادات تشریع شده در دین 
به غیر نماز است و منظور از »َواْفَعُلوا الَْخْیَر« سایر احکام و قوانین دین است و آن ها را 
»خیر« نامیده، چون در عمل کردن به آن قوانین، خیر جامعه و سعادت و حیات انسان 
التزام بر دین و اوامر و  است.)همان: 581/14( بر این اساس می توان گفت که تقوا و 
نواهی دین به التزام بر عقل و علم افزوده شده و عامل فالح و پیروزی اعالم شده است. 

در آیۀ 78 که آخرین آیۀ سوره ی مبارکه حج و آخرین آیه از این سیاق است، فرموده است: 
اُكُم  یِن ِمْن َحَرٍج ِملََّۀ َأبِیُکْم ِإْبَراِهیَم ُهَو َسمَّ »َو َجاِهُدوا ِفي اهلِل َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َو َما َجَعَل َعَلْیُکْم ِفي الدِّ
َو  اَلَة  الصَّ َفَأِقیُموا  النَّاِس  َعَلی  ُشَهَداَء  َتُکونُوا  َو  َعَلْیُکْم  َشِهیداً  ُسوُل  الرَّ لَِیُکوَن  هَذا  ِفي  َو  َقْبُل  ِمْن  الُْمْسِلِمیَن 

َكاَة َو اْعَتِصُموا بِاهلِل ُهَو َمْواَلُكْم َفِنْعَم الَْمْولَی َو ِنْعَم النَِّصیُر«؛ و در راه خدا جهاد کنید و حق  آُتوا الزَّ

جهادش را ادا نمایید، او شما را برگزید و در دین )اسالم( کار سنگین و سختی بر شما 
قرار نداد، از آیین پدرتان ابراهیم پیروی کنید، خداوند شما را در کتاب های پیشین و در 
این کتاب آسمانی، »مسلمان« نامید تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم. 
پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به خدا تمسک جویید که او موال و سرپرست 

شماست، چه موالی خوب و چه یاور شایسته ای!« 
در این آیه منظور از عبارت »ُهَو اْجَتَباُكْم«، این است که این دین بر شما عرضه شده است 
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و مفهوم آن این است که با پیروی از این دین است که در مسیر مستقیم هدایت باقی 
پیامبر اکرم)ص( است،  از  الگوبرداری  از راه های تمسک به این دین،  می مانید و یکی 

چنان که در آیۀ 143 سوره مبارکه بقره فرموده است: 
ُسوُل َعَلْیُکْم َشِهیداً...«؛ همان گونه  ًۀ َوَسطًا لَِتُکونُوا ُشَهَداَء َعَلی النَّاِس َو َیُکوَن الرَّ »َو َكذلَِک َجَعْلَناُكْم ُأمَّ

شما را اّمت  میانه ای قرار دادیم )در حد اعتدال( تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد...« 
از آنجا که اّمت  اسالمی امتی متعادل و برّی از افراط و تفریط است، محک و وسیلۀ سنجش 
بر سایر مردم است و چون پیامبر اکرم)ص( نمونۀ اعالی این اّمت  است؛ پس او بر اّمت  شهید 
است و اّمت ، بایستی خود را با او بسنجند )طباطبایی،بی تا: 483/1(؛ از آنجا که در ابتدای آیۀ 
مسئله جهاد به معنای اعم آن مطرح شده است: »َو َجاِهُدوا ِفي اهلل َحقَّ ِجَهاِدِه« می توان دریافت که 

یکی از شاخصه های جهاد در راه خدا، تمسک به دین و تمسک به پیامبر اکرم)ص( است. 
شاخصۀ دیگر جهاد در راه خدا، التزام بر واجبات عبادی و مالی است؛ همان  گونه که 
اعتصام و تمسک مستمر به خداوند و خود را تحت والیت و سرپرستی حق متعال دیدن، 
شاخصه های دیگر جهاد در راه خداست. برخی از شاخصه های جهاد در راه خدا را می توان 
چنین برشمرد: هدف گزاری و تعیین مطلوب و بذل طاقت و تحّمل مشقت برای رسیدن 
به مطلوب و صبر در این راه آن  چنان که از معنای لغوی واژه جهاد برمی آید و از آنجا که 
جهاد به قید )در راه خدا( مقید شده است، شاخصه هایی همچون: تقوا و دین مداری، اعتصام 
و تمسک آن به آن به خداوند، الگوبرداری از پیامبر اکرم)ص(، بهره مندی از دو عنصر عقل 
و علم، تحّمل سختی ها و مخالفت ها و نیز ارتقاء بخشیدن فکر و ایمان و اعتقاد »َواْدُع ِإلَی 
َربَِّک« را می توان از آن استنباط نمود. پس می توان گفت: حقیقت جهاد بذل طاقت است و 

تحّمل زحمت و مشقت و هدف آن اعتالء و ارتقاء و سازندگی است. 

2- مدیـر و مدیـریـت در قـرآن کـریـم 

آن  چنان که پیش از این بیان شد از آنجا که واژۀ مدیر، مدیریت و اداره و مشتقات آن در 
قرآن کریم به کار نرفته است. کلید واژۀ »طاعۀ« مالک اصلی این تحقیق قرار گرفته، برخی 
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از آیات و سیاق هایی که عبارت »التطع« در آن ها به  کار رفته است، مورد بررسی قرار 
گرفته است. الزم به ذکر است که اطاعت یکی از اساسی  ترین و محوری  ترین عوامل 

در شکل گیری نظام مدیریت می باشد. 
در واقع مدیریت؛ یعنی اینکه فردی در جهت دست یابی به اهداف یک مجموعه و 
هدایت و کنترل آن، برنامه و طرح ارائه کرده و مسیر حرکت را تعیین کند. این مدیریت 
وقتی استقرار می یابد که مجموعه ای که اجرای مأموریت های سازمان را برعهده دارند، 
از رهنمودها و راهبری های مدیر تبعیت و پیروی کنند. تحقق چنین فضا و حالتی، هم 
از لحاظ مدیریت و هم از نظر زیردستان، به عوامل مختلفی بستگی دارد و از ابعاد و 

مؤلفه های گوناگونی برخوردار است که توّجه به آن ها ضروری و راهگشا می نماید. 
با بررسی قرآن کریم مشاهده شد که کلید واژه »طاعۀ« و مشتقات آن، 71 بار در قرآن به کار رفته 
است )مرادی زنجانی و لسانی فشارکی،1385: 229(؛ اّما به دلیل محدودیت تحقیق، تنها برخی از 
آیات مشتمل بر عبارت »التطع« و نیز »اتّباع« و »تمّکن« مالک تحقیق قرار گرفته است که می توان 

از خالل آن ها، ویژگی های ایجابی و سلبی مدیر مورد تأیید قرآن کریم را استنباط نمود. 

1-2- ویـژگـی هـای مـدیــر قـرآنـی 

برای تبیین این ویژگی ها، چند سیاق از آیات قرآنی را مورد تدبر قرار می دهیم: 

1-1-2- سـیاق نخسـت: آیـات مبارکـه )القلـم/13-8( 

خداوند در آیۀ 10 سوره ی مبارکۀ قلم می فرماید: »َو الَُتِطْع ُكلَّ َحالٍَّف َمِهینٍ «؛ و از کسی که بسیار سوگند 
یاد می کند و پست است، اطاعت مکن، »َحالٍَّف« یعنی کسی که زیاد قسم به باطل می خورد و »َمِهینٍ « 
بر وزن فعیل از مهانت به معنی کسی است که کمی تمییز و تشخیص دارد )طبرسی،1360: 216/25(. 
از آیه می توان استنباط کرد که یکی از نشانه های انسان کوته فکر، قسم خوردن زیاد است و 
چون منظور از قسم خوردن در این آیه، قسم خوردن به مقدسات از جمله خداوند تعالی است، 
پس کسی که زیاد به خداوند قسم می خورد، به دلیل عدم درک صحیح از شأن واالی الهی این 
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کار را انجام می دهد و به این دلیل که هیچ احترازی از دروغ گفتن ندارد و ساحت ربوبی 
را محترم نمی شمارد )صادقی تهرانی،1365: 64/29(؛ از آنجا که این کوته فکری و کمی 
تمییز و تشخیص، موجب بروز عملکرد ناصحیح در عرصه های دیگر نیز می گردد، چنین 

فردی قابلیت مطاع شدن را ندارد. 
از خداوند و  باید درک صحیحی  این است که فرد مطاع  آیه  به عبارت دیگر، مفهوم 
مقدسات داشته باشد و از قوۀ تشخیص مناسب بهره مند باشد، پس قوۀ تشخیص مناسب و 

درک باال و پرهیز از دروغ و سخن لغو، یکی از ویژگی های مدیر قرآنی است. 
در بررسی آیات سیاق آیۀ مورد نظر )القلم/10-33( آیات بعدی مورد توّجه قرار می گیرد. 
اٍء بَِنِمیمٍ «؛ کسی که بسیار عیب جوست و به  اٍز َمشَّ در آیۀ )القلم/11( خداوند می فرماید: »َهمَّ
ازٍ« به معنی کسی است که از مردم غیبت و عیب جویی  سخن چینی آمد و شد کند. »َهمَّ
می کند )طبرسی،1360: 216/25( و این بدین معنی است که بر نهی از طریق حکمت و 
اٍء بَِنِمیٍم « یعنی آشوب گری  موعظه حسنه اهتمام ندارد )صادقی تهرانی،1365: 64/29( و »َمشَّ
که کوشش و جدیّت به سخن چینی میان مردم می کند )طبرسی،1360: 216/25(؛ پس اهل 
ایجاد فساد و افزایش عداوت هاست به جای اینکه دوستی، رفاقت و مدارا را ترویج کند؛ 
بنابراین مدیر مورد تأیید قرآن کسی است که اهل حکمت و موعظه حسنه بوده، از منکرات 
نهی کند و خود ترویج دهنده منکراتی نظیر غیبت و سخن چینی نباشد و دیگر اینکه اهل 
ایجاد اخوت و مهربانی و رفاقت و صداقت ودرنهایت اتحاد و وحدت وهمدلی باشد و 
از فساد و تباهی و عداوت جلوگیری نماید؛ زیرا حاکم شدن فضای غیبت، سخن چینی 
و عیب جویی، موجب تثبیت کدورت ها و روابط مبتنی بر رذایل اخالقی میان افراد شده 
و  بی انگیزگی  دلسردی،  موجب  اینکه  بر  عالوه  می کند؛  را سست  مجموعه  پایه های  و 

بی اعتمادی در میان زیردستان می گردد. 
در آیۀ 12 خداوند می فرماید: »َمنَّاٍع لِْلَخْیِر ُمْعَتٍد َأِثیمٍ «؛ و بسیار مانع کار خیر و متجاوز و 
گناهکار است. »َمنَّاٍع لِْلَخیِْر« یعنی کسی که از خیر ممانعت می کند. »خیر« ممکن است به 
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معنی مال و نعمت باشد و ممکن است به معنی دین اسالم باشد )آلوسی،1415ق: 31/15(؛ 
در این صورت منّاع یا به معنی بخیل است و یا به معنی بی دین. »ُمْعتٍَد« به معنی متجاوز از 
حق و ظالم و ستمکار است )طبرسی،1360: 216/25( و »أَثِیٍم« یعنی گناهکار فاسق و آن 

کسی است که بر هر خیر و ثوابی بی میل است )صادقی تهرانی،1365: 14/29(. 
از ویژگی های منفی یک مدیر، این است که خودخواه باشد و منافع ماّدی را برای خود 
بخواهد و از خیر رساندن به مجموعه خود پرهیز کند و یا اینکه اعتقادی به اسالم نداشته باشد 
و زیر مجموعۀ خود را از دین منع ساخته و آنان را به دوری از اوامر و نواهی دین فراخواند. 
پس می توان گفت یک مدیر قرآنی کسی است که خیرخواه زیر مجموعۀ خود باشد، هم 
در ارتقای ماّدی و تأمین اقتضائات معاش آن ها تالش کند و هم در اعتالی فکری و دینی 
آنان بکوشد و خود اهل دین باشد و به گناه و فسق آلوده نشود و به ظلم و ستم نپردازد 

که چنین اعمالی عواقب سوئی را متوجه افراد مجموعه اش می سازد. 
آیۀ بعدی در این سیاق آیۀ 13 است که می فرماید: »ُعتُلٍّ بَْعَد ذلَِک َزنِیمٍ «؛ عالوه بر این ها، کینه توز 
« به معنی بداخالق، خشن، درشت گو و فّحاش است.)فضل اله،1419ق  و خشن و بدنام است. »ُعتُلٍّ
45/23( و »َزنِیمٍ « کسی است که خود را منسوب به قومی می کند اّما از آنان نیست.)همان: 46( و نیز 

به معنی کسی است که به شّر و بدی معروف است )مراغی،بی تا: 32/29(؛ 
بر این اساس، مدیر قرآنی کسی است که اهل لینت گفتار باشد و صالبت او با بدخلقی و 
درشت گویی آمیخته نگردد و دیگر اینکه صادق باشد و برای کسب منافع، خود را منافقانه 
به گروه و یا جمعیتی منتسب نساخته و اهل شّر و بدی نیز نباشد؛ زیرا این خصوصیات 
منفی موجب ظهور و تثبیت رذائلی همچون نفاق و چاپلوسی شده و ترس، کینه، دلسردی 
و دشمنی را موجب می گردد. آیه پیشین این سیاق، آیۀ )القلم/8( که می فرماید: »َفاَل ُتِطِع 
بِینَ «؛ از تکذیب کنندگان اطاعت مکن«. این آیه به  صراحت از پیروی اهل تکذیب دین  الُْمَکذِّ

نهی فرموده است )خطیب، بی تا: 1083/15(؛ پس گمراهان از دین، استحقاق تبعیت و پیروی 
را ندارند و یک مدیر قرآنی باید فردی معتقد و مقید به دین اسالم باشد. 
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2-1-2- ســیاق دوم: آیات مبارکـه )االنسـان/27-23( 
خداوند در آیۀ 24 سوره مبارکه »االنسان« می فرماید: »َفاْصِبْر لُِحْکِم َربَِّک َو اَلُتِطْع ِمْنُهْم آِثمًا َأْو 
َكُفوراً«؛ پس در )تبلیغ و اجرای( حکم پروردگارت شکیبا )و با استقامت( باش و از هیچ 

گنه کار یا کافری از آنان اطاعت مکن«. 
یکی از مصادیق صبر در برابر حکم خداوند، صبر و ثبات قدم در اجرای نهی مذکور 
در همین آیه است که می فرماید: »اَلُتِطْع ِمْنُهْم آِثمًا َأْو َكُفوراً«. کلمه »آثم« به معنی گناهکار و 
»کفور« به معنی ناسپاس است )طبرسی، 1360: 188/26(. نهی از اطاعت از افراد گناهکار 
و ناسپاس به  دلیل تأثیرپذیری از آنان است )بیضاوی، 1418ق: 272/5(؛ زیرا به اطاعت 

از آنان در گناه و ناسپاسی و کفران نعمات الهی می انجامد )طبرسی، 1360: 138/29(.
بر اساس شأن نزول، منظور از »آثم«، عتبۀ بن ربیعه و منظور از »َكُفوراً«، ابوجهل است. آنان 
مال و مقام و زن را به پیامبر اکرم)ص( پیشنهاد می کردند که آن حضرت از دعوت حق خود 
دست بردارد )مغنیه، 1424ق: 486/7(؛ اّما می توان برداشت کرد که مفهوم آیه به این مورد 
خاص محدود نمی شود و هر اهل گناه و کفرانی را شامل می شود. پس نهی موجود در آیه 
عام است و از اطاعت از کسانی که انسان را به وادی کفران و گناه وارد می سازند نهی می کند؛
به عبارت دیگر می توان استنباط نمود که بر اساس فرهنگ قرآنی، فرد مطاع و مدیر 
مسیر  در  را  زیر مجموعۀ خود  افراد  و  بخواند  فرا  از حق  به طاعت و سپاس  بایستی 
اعتالی اعتقادی و ایمانی قرار دهد؛ همچنین شاید بتوان مفهوم »کفور« را به ناسپاسی در 
تعامالت اجتماعی نیز تعمیم داد، در این حالت نحوۀ تعامل مدیر و افراد زیر مجموعه اش 
را نیز دربر می گیرد؛ بدین معنی که مدیر باید قدرشناس بوده و در موقع مقتضی اهل 

تشویق و ترغیب زیردستان خود باشد. 
همچنین می توان افزود که برحسب عبارت »َفاْصِبْر لُِحْکِم َربَِّک« یکی از مصادیق حکم 
الهی، اطاعت و پیروی در برابر مدیر و مطاعی است که از گناه پرهیز کند و اهل تقوا و 
سپاس و شکر باشد و این مفهوم از آیه، قابل استنباط است که اطاعت از مدیر قدرشناس 
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که قدردانی اش به تشویق زیردستان می انجامد، از این جهت که موجب استمرار اعمال 
قاعده مند و اصالح امور می گردد، مورد رضایت خداوند می باشد. 

در آیات بعدی این سیاق یعنی آیات »25-26«، فرامین دیگری القاء شده است که مصداق های 
دیگری از فرمان »َفاْصِبْر لُِحْکِم َربَِّک« هستند. خداوند در این آیات می فرماید: »َواْذُكِر اْسَم َربَِّک 
ْحُه لَْیاًل َطِویاًل«؛ و نام پروردگارت را هر صبح و شام  بُْکَرًة َو َأِصیاًل« و »َو ِمَن اللَّْیِل َفاْسُجْد لَُه َو َسبِّ

به یاد آور و در شبانگاه برای او سجده کن و مقداری طوالنی از شب، او را تسبیح گوی. 
ذکر مداوم خداوند در جمیع اوقات با قلب و زبان و التزام بر عبادات مستحب و تسبیح 
خداوند )مراغی، بی تا: 175/29( از اوامر دیگری است که در این سیاق و در پی عبارت 
»اَلُتِطْع ِمْنُهْم آِثمًا َأْو َكُفوراً« صادر شده است و معطوف به آن است )خطیب، بی تا: 1383/15( 
و شاید بتوان چنین درک نمود که عدم اطاعت از مدیر و مطاعی که اهل گناه و کفران 
و نیز اطاعت از مدیر و مطاعی که اهل طاعت و بندگی و سپاس است، موجب راهیابی 
انسان به مسیر اطاعت خداوند و ذکر نام و یاد او می گردد؛ زیرا در آیۀ 27، دو ویژگی 

بارز اهل گناه و کفران را چنین بیان می فرماید: 
را دوست  دنیا  زندگی زودگذر  آن ها  َثِقیاًل«؛  َیْومًا  َوَراَءُهْم  َیَذُروَن  َو  الَْعاِجَلَۀ  ُیِحبُّوَن  هُؤاَلِء  »ِإنَّ 

دارند؛ در حالی که روز سختی را پشت سر خود رها می کنند. 
از این آیه متوجه می شویم که دنیادوستی، حجابی است که میان انسان و ایمان به آخرت حائل 
می شود )مدرسی، 1419ق:  194/17( و کسی که چنین ویژگی دارد استحقاق مطاع و مدیربودن 
را ندارد )سیّد قطب، بی تا:  3786/6(؛ زیرا ایمان را ترک کرده و تنها برای دنیا عمل می کند )ابن 
دارا  را  مدیریت  و  رهبری  استحقاق  فردی  دیگر،  عبارت  به  جوزی، 1422ق: 381/4(؛ 
می باشد که دنیاطلب و دنیاخواه نبوده و عاقبت اندیش و معادباور باشد تا بتواند اعمال 
خود را در حوزۀ ایمان، به اعمال صالح تبدیل نموده و به اموری فراتر از دنیا و دنیاداری 

اهتمام بورزد. این امر نتایجی عملی را در کردار مدیر به  بار می آورد که عبارتند از: 
برنامه های مدیریتی خود،  نداده و در  دنیا قرار  الف: مدیر تمام وجهۀ همت خود را 
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اهدافی فراتر از اهداف دنیوی را لحاظ می کند؛ 
ب: از آنجا که مدیر، معادباور و عاقبت اندیش است، در هدف گزاری های خود، تمام 
جنبه های قابل محاسبه و مؤاخذه را لحاظ کرده و در انجام احسن آن ها می کوشد؛ از 
جمله اینکه پیشرفت سازمانی، ارتقای کّمی و معاش، تأمین مصالح سازمان و زیردستان 
و نیز اعتالی معنوی و ارتقای کیفی معاش زیردستان را وجهه همت خود می سازد که 
این امور به رضایت مندی همه جانبه در سازمان انجامیده و سطح آرامش، طمأنینه و وقار 

شخصیتی و ایمانی آحاد جامعه را ارتقاء می بخشد. 
لَْنا َعَلْیَک الُْقْرآَن َتْنِزیاًل«  الزم به ذکر است که نخستین آیۀ این سیاق که می فرماید: »ِإنَّا نَْحُن نَزَّ
)االنسان/23(؛ مسلماً ما قرآن را بر تو نازل کردیم؛ در واقع این حقیقت را بیان می کند که 
قرآن و آموزه هایش راهنمای انسان در تمام جنبه های حیات فردی و اجتماعی اوست؛ 
چرا که می توان خطاب آیه را عام تلقی نمود و مخاطب آن را تمامی انسان های مکلف 
و عقل مدار دانست؛ بدین ترتیب و با این معنی، این آیه شریفه در ابتدای این سیاق، این 
مطلب را متذکر می شود که حتی درباره ی موضوع مدیریت و مؤلفه های آن، قرآن کریم 
تعالیم فراوانی را القاء می فرماید. به همین دلیل در انتهای این سیاق و در آیۀ 29 می فرماید: 
هر کس  و  است  یادآوری  و  تذکر  یک  این  َسِبیاًل«؛  ِه  َربِّ ِإلَی  اتََّخَذ  َشاَء  َفَمْن  َتْذِكَرٌة  هِذِه  »ِإنَّ 

بخواهد )با استفاده از آن( راهی به  سوی پروردگارش برمی گزیند. 

3-1-2- ســیاق ســوم: آیــات )الکهـف/31-27( 

آیه اصلی در این سیاق آیه 28 است که می فرماید: »َواْصِبْر نَْفَسَک َمعَ الَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّهْم بِالَْغَداِة 
ْنَیا َو اَلُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرنَا َواتََّبَع  َوالَْعِشيِّ ُیِریُدوَن َوْجَهُه َو اَلَتْعُد َعْیَناَک َعْنُهْم ُتِریُد ِزیَنَۀ الَْحَیاِة الدُّ

َهَواُه َو َكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا«؛ با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند و تنها 

رضای او را می طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا، چشمان خود را از آن ها برمگیر و 
از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن، همان ها که از هوای نفس 

پیروی کردند و کارهایشان افراطی است. 
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این آیه شریفه، به پایداری و ثبات قدم در اطاعت از اهل توحید و تقوا امر فرموده است و 
یکی از راه های حفظ این پایداری عدم توّجه به اهل دنیاست؛ زیرا آنان از یاد خدا در غفلتند 
و پیروی از هوی و افراط از آثار غفلت قلب است )طباطبایی، بی تا: 420/13(؛ پس کسی که 
دنیاطلب است، قلبش از یاد خدا غافل است و چون غفلت موجب پیروی از هوی و ظهور 
افراط و اسراف و زیاده روی در امور می گردد؛ چنین افرادی شایستگی مطاع بودن را ندارند؛ 
به عبارت دیگر مدیر قرآنی، مدیری است که دنیاخواه نبوده و قلبش از یاد خدا بیگانه نبوده و در 
غفلت نباشد و در نتیجه در گرداب هواهای نفسانی غرق نشده و امورش به افراط و زیاده روی 

دچار نمی باشد؛ یعنی اهل اعتدال در همۀ امور است. آیۀ 30 سوره مبارکه کهف می فرماید: 
ایمان  که  کسانی  مسلمًا  َعَماًل«؛  َأْحَسَن  َمْن  َأْجَر  نُِضیُع  اَل  ِإنَّا  الَِحاِت  الصَّ َعِمُلوا  َو  آَمُنوا  الَِّذیَن  »ِإنَّ 

آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد. 
از آن جا که این آیه در سیاق آیۀ 28 قرار گرفته است، می توان استنباط نمود که اطاعت از 
اهل توحید، ایمان و تقوا و پرهیز از تبعیّت اهل دنیا و پرهیز از پیروی از هواها و تمایالت 
نفسانی و افراط و تجاوز از حق در امور، مصداقی از عمل صالح است که در این آیه مطرح 
شده است و در واقع آیه شریفه اشعار دارد به این مطلب که ایمان بدون عمل، ظلم است 
)همان: 422(؛ زیرا اگر ایمان به دوری از اهل دنیا و پرهیز از تمایالت نفسانی نینجامد، به 

 واسطه ی ابتالء به افراط به ظلم بر خویشتن و جامعه بشری منجر خواهد شد. 

4-1-2- واژه های کلیـدی تمّکـن و اتّبـاع 

الف: تمّکن: تمّکن؛ به معنی قدرت بخشیدن، ابزار کار را در اختیار دیگری قراردادن و 
راهنمایی کردن بر انجام کار است )طبرسی، 1360:  222/16(. این واژه به عنوان توصیفی برای 
نوع مؤمنان )طباطبایی، بی تا: 546/14( در آیۀ 41 سوره مبارکه حج به کار رفته است: »الَِّذیَن ِإْن 
َكاَة َو َأَمُروا بِالَْمْعُروِف َو نََهْوا َعنِ الُْمْنَکِر َو هلِل َعاِقَبُۀاأْلُُمورِ«؛ همان  اَلَة َوآَتُواالزَّ نَّاُهْم ِفي اأْلَْرِض َأَقاُمواالصَّ َمکَّ

کسانی که هرگاه در زمین به آن ها قدرت بخشیدیم نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و 
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امر به معروف و نهی از منکر می کنند و پایان همۀ کارها از آن خداست. 
این آیۀ شریفه، یکی از مؤلفه های اساسی مدیریت را مطرح کرده است و آن مدیریت بر 
پایۀ رشد و اعتال و ارتقاء است و بیان می کند که یکی از مؤلفه های مدیریت بر پایۀ رشد، 
اقامۀ شعائر دین است. تردیدی نیست که اقامۀ شعائر دین، وظیفۀ مؤمنان است که به قدرت 
و امکانات دست یافته اند و میزان این مکنت، حّد وجوب اقامۀ این شعائر را تعیین می کند 
)صادقی تهرانی، 1365: 133/20(؛ به عبارت دیگر، هر مدیر و مطاعی به قدر مکنت و قدرت 
و امکانات خویش مکلف به اقامۀ شعائر دین است و این آیه در حقیقت عهد خداوند را با تمام 
کسانی که آنان را مکنت و قدرت بخشیده است، در اقامۀ شرایع به  قدر قوت و قدرت بیان 
می کند )ابن عطیه اندلسی، 1422ق: 126/4( و در تعبیری دیگر وصف حال کسانی است که 
قدرت و مکنت را فرصتی از جانب خداوند برای وصول به اهداف بزرگ الهی و اقامۀ حیات 

متعالی می دانند، نه فرصتی برای تحقق اهداف و اطماع ماّدی )فضل اله، 1419ق: 86/16(. 
از مصادیق مهم اقامۀ شرایع، امر به معروف و نهی از منکر است که در آیه شریفه مطرح 
شده است. منظور از »معروف« همۀ امور و شئون مقرر در دین است و منظور از منکر 
همۀ اموری است که در دین مورد انکار قرار گرفته است )ابن عاشور، بی تا: 203/17(؛ 
به عبارت دیگر، همۀ امور ایمانی و عقالنی که موجب ارتقاء و اعتالی واقعی حیات بشر 
می شود مصادیق معروفند و همۀ اموری که مورد انکار عقل و شرعند، مصادیق منکر در 
آیه شریفه هستند؛ بدین ترتیب می توان استنباط نمود که مدیر قرآنی در حیطۀ قدرت و 
مسئولیت خود مکلف به اقامۀ همۀ معروف هاست و بر او الزم است که زمینه را برای 
ظهور تثبیت معروف ها فراهم سازد؛ همان  گونه که مکلف است زمینه های ایجاد، بقاء و 

تثبیت منکرات را در معنای وسیع آن، از میان بردارد؛ 
ب: اتّباع: اتّباع، به معنی پیروی و تبعیت است. این واژه در ارتباط با فرعون و قومش 
در مقابل حضرت موسی)ع( به کار رفته است؛ آنجا که می فرماید: »ِإلَی ِفْرَعْوَن َو َمَلِئِه َفاتََّبُعوا 
َأْمَر ِفْرَعْوَن َو َما َأْمُر ِفْرَعْوَن بَِرِشیٍد« )هود/97(؛ به  سوی فرعون و اطرافیانش، اّما آن ها از فرمان 
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فرعون پیروی کردند؛ در حالی که فرمان فرعون مایه رشد و نجات نبود. 
کلمه »رشید«، صفت مشبهه از »رشد« است و رشد خالف غّی و گمراهی است؛ یعنی امر فرعون 
دارای رشد نیست تا بتواند به  سوی حق هدایت کند؛ بلکه دارای غّی و جهالت است )طباطبایی، بی 
تا: 572/10(. غّی و جهالت امر فرعون در این بود که او منکر توحید و معاد بود و رشد و کمال انسان 
را در ایمان به خدای یگانه و معرفت او و اطاعت از او نمی دانست )فخر رازی، 1420ق:  394/18(؛ 
بلکه مردم را به عبادت و اطاعت محض خویش فرا می خواند )کرمی حویزی، 1402ق:  280/4(. 
اقتضائات آن فرا نمی خواند.  ایمان و  به  سوی رشد؛ یعنی  پس فرعون مردم خود را 
از این مطلب می توان فهمید که مدیریت و نظام مطیع و مطاعی باید بر اساس رشد و 
ابعاد و عرصه های حیات بشر  یابد. رشد و کمال همۀ  استقرار  به  سوی کمال  هدایت 
را شامل می شود؛ پس هر مدیری در حوزۀ کار و تخصص خود به  قدر وسع و قدرت 
خویش، مکلف به مدیریت بر اساس رشد است. این معنی در آیۀ دیگری از قرآن کریم و 
باز هم در ارتباط با فرعون و قومش به  گونه ای دیگر بیان شده است، آنجا که می فرماید: 
َفاِسِقینَ «)الزخرف/54(؛ )فرعون( قوم خود را سبک  َقْومًا  ِإنَُّهْم َكانُوا  َفَأَطاُعوُه  َقْوَمُه  »َفاْسَتَخفَّ 

شمرد، در نتیجه از او اطاعت کردند، آنان قوم فاسق بودند.منظور از »َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه«، این 
و سطح   )383/9 )ابوحیان، 1420ق:  داشت  نگاه  در جهالت  را  آن ها  فرعون  که  است 
دریافت ها، ادراکات و آرزوهایشان را پایین آورد )ابن عجیبه، 1419ق: 256/5( این بدین 
معنی است که فرعون حقایق را از منظر فکر و عقل قوم خویش دور نگاه داشت و آنان را 
در امور عقلی و ایمانی در جهالت نگاه داشت و این مطلب در مقابل مدیریت بر اساس 
رشد است؛ یعنی فرعون مدیریتی بر اساس جهالت و غّی داشت و مردم خود را کوچک 
و حقیر ساخت. از این مطلب می توان استنباط نمود که مدیریت مورد تأیید قرآن کریم، 
مدیریت بر اساس رشد و کمال و هدایت است و مدیر قرآنی مکلف به فراهم ساختن 

شرایط رشد فکری، عقلی و اعتقادی زیر مجموعه خود است. 
به عبارت دیگر، یکی از تکالیف و وظایف مدیر، معرفت بخشی و معرفت افزایی و ایجاد 
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نظام سازمانی مبتنی بر ضوابطی فراتر از ضوابط، اقتضائات و الزامات و منافع ماّدی می باشد. 

2-2. ویژگی های مدیرجهــادی 

به منظور ارائه تعریف جامعی از مدیریت جهادی، الزم است که ویژگی های مدیر جهادی 
را مرور کنیم. ویژگی های مدیر و مطاع مورد تأیید قرآن کریم بدین قرار است: 

الف: ویـژگـی هـای فـردی: 

بهره مندی از درک باال و قوۀ تشخیص و تمییز مناسب، پرهیز از سخنان لغو اعم از دروغ، 
عیب جویی، غیبت، دشنام، سخن چینی و آشوب گری، اهل رأفت، صداقت و حکمت و موعظۀ 
حسنه، اهتمام بر ارتقای ماّدی و معنوی مجموعه، خیرخواه، عدالت محور، صالبت همراه 
با لینّت، پرهیز از درشت گویی و بدخلقی، پرهیز از نفاق و شّر و بدی، قدرشناس، عاقبت 

اندیشی و مسئولیت شناس. 

ب: ویـژگـی هـای دینـی: 

اهل ایمان، اهل طاعت و بندگی و تقوا، پرهیز از دنیاطلبی، معاد باور، اهل اخالص، اهل توکل و 
اعتصام به خداوند و اطاعت از فرامین الهی در قالب مناسک و نیز رعایت سلسله مراتب اطاعت که 
یکی از مصادیق بارز آن اطاعت از ولی امر مسلمین است، اهل خیر و ثواب، شاکر، داعی بر خیرات، 
ملتزم به ذکر و یاد خداوند، پرهیز از تمایالت نفسانی، عدم افراط و عدم تجاوز از حق، اهتمام بر اقامۀ 

شعائر دین، معرفت بخشی و معرفت افزایی و اهتمام بر رشد فکری، عقالنی و ایمانی. 

ج: ویـژگـی هـای سـازمـانـی: 

عدالت محوری، اعتماد سازی، تالش برای ایجاد رفاه افراد مجموعه، پرهیز از خودخواهی و 
منفعت طلبی شخصی، امید آفرینی، رفع ترس و کینه، ایجاد فضای رقابت سالم در سایه اهتمام 
بر تشویق و قدرشناسی، نظام مند ساختن امور، ارتقای سطح بینش و مطالبات افراد مجموعه 
و در نتیجه ارتقای کّمی و کیفی معاش که به آرامش و رضایت مندی منجر می شود، تالش 
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در چهارچوب وظایف و مسئولیت ها که می توان گفت تأثیرگذاری تمامی این ویژگی ها منوط 
به یک ویژگی اساسی در مدیر است که عبارت است از: اطاعت الهی که از طریق اطاعت از اوامر 
اولی االمر محقق می شود؛ به دیگر سخن مدیر باید خود مصداق اتّم اطاعت از مطاع حقیقی باشد.
حال با توّجه به شاخصه های جهاد در قرآن کریم می توان تعریفی از مدیریت جهادی ارائه 

نمود که تا حد زیادی منطبق بر تعالیم قرآن کریم باشد: 

3-2-تفسیر مدیریت جهادی

»جهاد«، به معنی بذل طاقت و تحّمل مشقت و صبر برای رسیدن به مطلوب است. صبر 
بر منازعات و مخالفت ها در راه رسیدن به هدف، بهره مندی از دو عنصر عقل و علم و 
تفکر و آگاهی در جهاد و التزام بر تقوا و جهت گیری الهی، دعوت به خداوند، بهره مندی 
از الگوهای دینی نظیر پیامبر اکرم)ص(، بهره مندی از هدایت قرآن کریم، اعتصام و تمسک 
به خداوند، تحّمل مشقات و سختی ها و هدف گزاری بر اساس سازندگی و اعتالء، برخی 

از شاخصه های جهاد در قرآن کریم است. 
از آنجا که مدیریت به معنی استفاده مطلوب از همۀ منابع موجود از طریق نظام مدیریت 
)برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت، کنترل و هماهنگی( برای رسیدن به هدفی 
و شاخصه های  مدیریت  با شاخصه های  تعریف  این  تلفیق  از  می توان  است،  مشخص 
جهاد در قرآن کریم تعریفی از مدیریت جهادی ارائه نمود که بر تعالیم قرآنی مبتنی باشد. 
بر این اساس می توان مدیریت جهادی را چنین تعریف نمود: مدیریت جهادی، فرایند 
مدیر  سازمانی  ویژگی های  و  دینی  بن مایه های  و  فردی  استعدادهای  همۀ  کارگیری  به  
جهادی در راه نیل به هدفی مشخص است. این مدیریت برخاسته از فرهنگ جهادی با 
شاخص های بذل طاقت، تحّمل مشقت و صبر بر موانع و مشکالت است و از دو عنصر 
عقل و علم به همراه الزامات ایمانی نظیر تقوا و اطاعت تقوا مدارانه مبتنی بر رعایت 
سلسله مراتب، اسوه پذیری دینی، تمسک به قرآن، توکل بر خدا و هدف گذاری مقدس بهره 

می گیرد که وابسته به شخصیّت فردی، دینی و سازمانی مدیر می باشد. 
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ویژگی های فردی نظیر بهره مندی از قوه تشخیص، صالبت همراه با لینّت و پرهیز از خشونت، 
مسئولیت شناسی و عاقبت اندیشی به همراه ویژگی های دینی نظیر تقوامداری، اخالص، توکل، 
اعتدال و اهتمام بر رشد و تعالی همراه با ویژگی های سازمانی نظیر عدالت محوری، اعتماد 
سازی، امیدآفرینی، ایجاد فضای رقابت و تشویق، ارتقای کّمی و کیفی معاش، ایجاد آرامش و 
رضایت مندی و رعایت حدود و چهارچوب های کاری و مسئولیتی، در تحقق مدیریت جهادی 

مبتنی بر تعالیم قرآن کریم تأثیری عمیق دارند. 

شاخصه های مدیریت جهادی

از تلفیق شاخصه های مدیریت وشاخصه های جهاد درقرآن کریم می توان شاخصه های 
مدیریت جهادی را ارائه نمود. این شاخصه ها عبارتند از:

ایمان و اخالص، بذل طاقت و تحمل مشقات، جّد و جهد و پرهیز از سستی و پیشگامی 
در تالش هدف مند، والیت مداری به معنی والیت پذیری در سلسله مراتب مدیریت الهی 
و سازمانی و نیز اعمال والیت قاعده مند بر زیردستان، قانون مداری و تعهد بر نظام سازمانی، 
تواضع و تقدم منافع عمومی بر منافع شخصی، عقل مداری و بهره مندی مناسب از علم و دانش و 
تخصص، وحدت بخشی و تحکیم روابط مبتنی بر اخوت دینی در چهارچوب قوانین و ضوابط 
سازمانی و مبتنی بر عدالت، تعلیم و تشویق هدفمند در جهت ارتقای فعالیت های سازمان و نیز 
تعالی سرمایه های فرهنگی و ارتقای وضعیت معیشت افراد سازمان، اتصاف به درایت و حکمت 

و بهره مندی از لینت گفتار در عین صالبت.

نتیجه مقاله 

مدیریت جهادی یکی از عوامل تقویت و اقتدار مؤمنان است. در این تحقیق با استفاده 
»تمّکن«  »طاعۀ«،  واژه های  کلید  قراردادن  قرآن و مالک  در  تحقیق موضوعی  از روش 
کریم  قرآن  تعالیم  از  مدیریت جهادی  مؤلفه ها و شاخصه های  تا  »اتّباع«، تالش شد  و 

استخراج گردد. 
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بر اساس این بررسی ها، مهم ترین شاخصۀ جهاد، بذل طاقت و طلب فراغت وسع در 
جهت نیل به هدفی مشخص است که بر اساس تعالیم قرآن کریم، این هدف مقدس ارتقای 
کّمی و کیفی حیات انسان است. در این مسیر یک مدیر جهادی بایستی همۀ استعدادهای 
فردی از جمله قوۀ درک و تشخیص، عاقبت اندیشی و مسئولیت پذیری خود را به  کار 
از  )اطاعت  تقوامداری  ایمان و  از جمله  با همۀ اختصاصات دینی خود  گرفته و همراه 
خداوند و ولی امر و رعایت سلسله مراتب(، اهتمام بر اقامه شعائر دینی. معاد باوری، توکل 
و شکر و...، ویژگی هایی را در سازمان خود به وجود آورده و مستقر سازد که به تحقق 

هدف واالی مدیریت جهادی کمک کند. 
برخی از این ویژگی های سازمانی عبارتند از: عدالت محوری، اعتمادسازی، امیدآفرینی، 
آرامش  برقراری  و  افراد مجموعه  کنش  و  بینش  ارتقای سطح  تشویق،  و  رقابت سازی 

روحی و روانی آنان در سایه ایجاد رفاه ماّدی و اعتالی ایمان و بینش آنان. 
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Jihadi Management from the Perspective of the Holy Quran

Delara Nemati Pirali 1

Abstracts
Management is one of the important and significant eras in Islamic lifestyle. Jihadi man-

agement originates from Jihadi culture, and signifies management on the basis of Islamic 
values. Any conceptual explanation and endeavor to define criteria and attributes of Jihadi 
management require an in-depth study and contemplation in the holy Quran. Since the 
word management and its derivatives are not used in the holy Quran, a suitable methodol-
ogy is to contemplate on words including "obedience", "submission", "subordination" and 
the word "Jihad" as well as the context of the verses containing those words. Based on the 
findings of this research, it can be indicate that the main characteristic of Jihad is extending 
efforts to achieve the desirables by practicing wisdom, science, piety, role model,  divine 
leadership orientation, attachment and reliance on God, and Jihadi management is directed 
toward using such criteria and attributes along talent, capability and individual and organi-
zational competence and faith of the manger in order to realize its transcendental objective 
i.e. qualitative and quantitative improvement in human life. Therefore it can be said that 
the manager plays a fundamental and valuable role in realization of Jihadi management

Keywords: : IslamIc lIfestyle, JIhadI management, Quran, obedIence, submIssIon, subordInatIon 
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