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 بنیان های نظری مدیریت و کارآفرینی در اسالم

 

 
 )نویسنده مسئول( فرج تالشان

 2و1مدرس دانشگاه های علمی و کاربردی گچساران 
  tel: 09164920836: asma13910@gmail.com 

 نرجس خاتون افتخاری
 علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچسارانعضو هیئت 

Hashemi2525@gmail.com. Tel: 09166729648 

 
 چکیده

با توجه به  این که مدیریت و کارآفرینی ،علم و هنر هماهنگی کوشش ها و مساعی  اعضای سازمان و استفاده صحیح و شایسته 

مادی،مالی و انسانی برای نیل به اهداف معین است  باید بر  اساس مبانی نظری و اصولی مبتنی بر ارزش های الهی و از منابع 

گزاره های دینی شکل بگیرد تا راه گشای اعمال مدیریت ارزش محور ، در سازمان ها  و نهاد های گوناگون باشد، لذا در همین 

نی و اصول نظری مدیریت  و کارآفرینی  را از دیدگاه اسالم بررسی نماید، تا مدیران راستا نویسنده سعی کرده است برخی از مبا

 اسالمی جهت پیشبرد  و رسیدن به اهداف خود، این اصول و مبانی را سر لوحه کار خویش قرار دهند.

 

 مبانی ، اصول ، کارآفرینی، مدیریت: واژگان کلیدی
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 مقدمه

طراحی و حفظ محیط و شرایطی است که  در آن افراد و گروه ها برای دستیابی به اهداف منتخب گروهی، به مدیریت ، فرآیند 

( به عبارتی دیگر مدیریت، یعنی فرآیند به کارگیری مؤثر و 27، ص1731طور مؤثر و با انگیزه ،فعالیت می کنند.) زارعی متین،

سازمان دهی، بسیج منابع و امکانات،رهبری و کنترل، برای دستیابی به کارآمد منابع انسانی و مادی از طریق برنامه ریزی، 

 (3،ص1731اهداف سازمانی و افزایش بهره وری بر اساس نظام ارزشی مورد قبول می باشد.)رضائیان،

و آداب  تئوری ها و نظریات مدیریت زمانی می تواند در اداره امور جامعه کارساز و مؤثر باشد که بر مبنای فرهنگ و سنت ها

جامعه شکل گرفته باشد و بر همین منوال در سازمان ها استقرار یافته و اجرا شوند. نظریه های کاربردی مدیریت، از ارزش 

های جامعه بوده و کامیابی و توفیق مجریان در به کارگیری آن ها  در گروی توجه دقیق به باورها ، سنت ها و اعتقادات جامعه 

 ه( .، مقدم1733است.) امیری،

اصول و مبانی مدیریتی و کارآفرینی و ابتناء آن ها بر مبنای ارزشی ، موضوعاتی است که مدیران جامعه اسالمی را یاری می 

دهد تا با بهره جویی از رهنمود های اعتقادی به کار خود بپردازند. آن چه در مبانی مدیریت اسالمی  مطرح می شود، 

شد که شامل: مباحث شناخت شناسی،هستی شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و مفروضات بنیادین و روش تحقیق می با

روش شناسی است که در واقع به آن ها مبانی عمومی اسالم گفته می شود. اما از آن جا که  واسطه بین مبانی مدیریت و 

های مدیریت  در واقع همان مباحث مدیریت اسالمی ،ورود به بحث اصول می باشد به نوعی می توان گفت  مبانی و بنیان 

اصول مدیریتی می باشند، لذا در همین راستا ، نویسنده سعی کرده است که برخی ازمبانی و اصول نظری مدیریت و کارآفرینی 

در اسالم را بیان نماید تا مدیران جامعه اسالمی با بهره گیری از این اصول  و مبانی به شیوه های درست و صحیح مدیریتی در 

 اسالمی دست یابند. جامعه

سؤال اصلی و کلیدی این مقاله آن است که مدیریت و کارآفرینی در اسالم برچه مبانی و اصولی استوار هست؟ و این اصول تا 

تحلیلی به این سؤاالت -چه اندازه می توانند در نحوه مدیریت  اسالمی مؤثر باشند؟ که نویسنده سعی می کند با روش توصیفی

 پاسخ دهد.

یت اسالمی و کارآفرینی ، یک دانش اسالمی است و از سبک ها و روش های عمومی علوم اسالمی پیروی می نماید و آیات مدیر

اند.  برای انجام با تأکید بر عناوین و مواضع مختلف، اهمیت اقتصاد و کار و کارآفرینی را مورد تأکید قرار داده  و روایات هم ،

نظری و اصولی مبتنی بر ارزش های الهی و گزاره های دینی می توان برشمرد که  موارد  مدیریت اسالمی و کارآفرینی،مبانی

 ذیل برخی از آن هاست : 

 مبانی و اصول مدیریتی آغازین -1

 مشروعیت -1-1

ل فرد در اصوالً امر و نهی کردن ،حق دستور دادن به دیگران و انتظار اجرای آن ،نیاز به دلیل و برهان قاطع دارد، که به چه دلی

موضع آمریت قرار گرفته و به چه دلیل دیگران باید حرف او را بپذیرند و این مطلب تحت عنوان مشروعیت معروف است.) 

این فرمانِ بنده «) هذا ما أمرَ بِهِ عَبدُاهللِ عَلِیُّ أمیرُ المُؤمنین، مالِکَ بنِ الحارِثِ»( در نهج البالغه آمده است: 13،ص1733امیری،

« امیر المؤمنین»، فراز اول( بیان کلمه 37، نامه /1731امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است.( ) سید رضی، خدا، علی

بیانگر آن است که امام جایگاه و مقام و منصب خویش را که امارت و والیت مؤنین است معرفی « عبداهلل و علی» بعد از کلمات
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امیر »کسی است. یعنی حکومتی بودن فرمان را بیان می کند در واقع با ذکر کلمه  چه« علی»کرده است ، تا بفهماند منظور از 

 (3،ص1731مشروعیت صدور فرمان توسط خود را ،تبیین نموده اند.)قوچانی،« المؤمنین

در مدیریت وقتی کسی به منصب خاصی برگزیده می شود، با این امر صاحب اختیاراتی می شود. اختیار در مدیریت یعنی 

ت اخذ تصمیم، امر و نهی، پاداش و تنبیه، که مشروعیت و جواز آن به پست سازمانی بر می گردد.معرفی امام علی )ع( به قدر

عنوان امیر المؤمنین، بیانگر همین امر است که وجود منصب خالفت و والیت در نظام اسالمی از اختیاراتی برخوردار است که 

 (13،ص1733آن ها خواهد شد.)امیری، هر کس در این جایگاه قرار گیرد، دارای

 معاهده -1-2

کسی که به کاری گمارده می شود، زمانی می توان از او انتظار داشت که وظایف محوله را به درستی انجام دهد که با رضایت 

قراردادی صورت  آن را پذیرفته و در رد یا قبول آن مختار باشد. بر همین اساس استخدام مدیران در سازمان ها،مبتنی بر امضاء

می گیرد که در آن شرایط و ظوابط پذیرش از یک طرف و وظایف و مسؤلیت ها از طرف دیگر مشخص شده است. امام علی 

، فراز 37،نامه/1731در عهدی که با او دارد(   ) سید رضی،«) فِی عَهدِهِ إلیه» )ع( بعد از معرفی آمر و مأمور ،می فرمایند:

یش از  اعزام مالک به مصر و قبل از نوشتن شرح وظایف او ، به نوعی امام )ع( او را در جریان این اول(که مبین آن است که پ

کار قرار داده است و مالک هم به این امر گردن نهاده است، به همین دلیالمام )ع( نامه را معطوف به معاهده متقابل خود  با 

( مالک را که در نصیبین بوده است، فرا می 61وسیله نامه ای ) نامه  مالک می نماید. کما اینکه پیش از آن امام علی )ع( به

 (11، ص1731خواند تا حکومت مصر را پس از شهادت محمد بن ابوبکر به او بسپارد.) صالحی مازندرانی،

 اصل انتصاب -1-3

موظف است فرآیند استخدام و یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی نیروی انسانی است که در ایفای آن،مدیر 

گزینش افراد راپی گیری نموده و ضمن انتصاب آن  ها و صدور حکم مربوطه، وظایف و مسؤلیت های محوله را تشریح 

نمایند.انتصاب در واقع عبارت است از به کار گماردن فردی در شغلی که بر مبنای ویژگی هایی،متناسب با آن می باشد. اینکه 

، 37،نامه/1731هنگامی که او را به فرمانداری مصر برمی گزیند.(  ) سید رضی،«) حِینَ وَلَّاهُ مِصرَ» فرمایندامام علی )ع( می 

فراز اول( دال برآن است که بعد از تعهدی که از مالک گرفته شده،این نامه در واقع حکم انتصاب اوست. یعنی امام زمانی این 

والیت و سرپرستی مصر گماشته است. در مدیریت، انتصاب به دو گونه موقت و دائمی نامه را خطاب به مالک نوشته که او را به 

 (231،ص1732صورت می گیرد.)میرسپاسی،

وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِکَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِینَ  »فرماید: آله میواهلل علیهخداوند در یادآوری جنگ احد خطاب به پیامبر اکرم صلی

 جنگیدن براى را مؤمنان[ تا] آمدى بیرون کسانت پیش از بامدادان[ احد درجنگ] که را زمانى[ یادکن] ) و؛«  قِتالِ ...مَقاعِدَ لِلْ

های استراتژیک و انتصاب افراد برای جایگاهبنابر این  (121عمران، )آلداناست(  ،شنواى خداوند ،و دهى جاى خود مواضع ،در

 (163: ،ص2،ج1737)قرائتی،باید مستقیماً در انتخاب ایشان، اعمال نظر نماید.حساس بر عهدة شخص مدیر است و 

 اصل شرح شغل و شرایط احراز آن -1-4

از جمله اصول و مبانی مدیریت منابع انسانی در اسالم ، تجزیه و تحلیل شغل و تعیین شرح شغل و شرایط احراز آن می  

 (31،ص1731باشد.)زارعی متین،

مطالعه عزل و نصب های حکام مصر و دقت در آن ها بیانگر آن است که امام علی )ع( دقیقاً بر اساس وضعیت مصر  و شرایط  

حاکم بر آن و اینکه اداره آن نیازمند چه جنبه ها ، اختیارات و مسؤلیت هایی است، اقدام به برگزیدن فردی متناسب با 

الغه آن گاه که محمد بن ابی بکر را به حکومت مصر بر می گزیند ، او را به عدالت بین نهج الب 23مقتضیات نموده اند. در نامه 

، بعد از عزل محمد بن ابی بکر از مصر  و انتصاب مالک  76( کما اینکه در نامه 333، ص1731مردم امر میکند.)فیض االسالم،
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( در قر آن  166،ص1731ه است.) فیض االسالم،به جای ایشان و شنیدن خبر دلگیریش،سبب مصلحت نصب مالک را بیان نمود

گواه و بشارت گر و [ به سِمَتِ] ؛ اى پیامبر،ماتورا«وَ نَذیرًایا أَیهَا النَّبِی إِنّا أَرْسَلْناكَ شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا »کریم در این مورد آمده است:

ه علیه و آله در جامعه بیان شده است که او  مردم دراین آیه ،نقش پیامبراکرم صلى اللَّ(63)احزاب،  هشدار دهنده فرستادیم  

 مردم بر حجّت نیز او عمل بلکه زبان، با فقط نه ى او در این دعوت،بشارت و انذاراست، امّاکند و شیوهرابه سوى خدا دعوت مى

 «یاأَیُّهَاالنَّبِیُّإِنَّاأَرْسَلْناكَ. »کند اعالم جامعه و آنان به  را افراد مسئولیّت و نقش همچنین  او  باید .است آنان براى الگویى و

مدیران باید شرح وظایف و حوزة مسؤولیت افراد را در سازمان، هم برای خود آنان و هم برای (پس 731: ،ص1،ج1737)قرائتی،.

 .دیگران مشخص و اعالم کنند

 شایسته ساالری-1-5

یکی دیگر از اصول و مبانی مهم مدیریت اسالمی، اصل شایسته ساالری است. منظور از این اصل آن است که وقتی مناصب 

سازمانی پر می شوند و افرادی برای تصدی آن ها  انتخاب می گردند،قبل از هر چیزی باید به شایستگی افراد توجه شود. 

می باشد، بدین معنی که تعریف شغل  و ویژگی های آن  از یک طرف،  شایستگی در واقع همان تناسب منطقی فرد با شغل

مهارت ها و توانایی های مختلفی که برای انجام آن ها ضروری است از طرف دیگر، به منزله استاندارد ها و شاخص هایی 

ها رعایت می شود  هستند که تناسب منطقی بین شغل و فرد را مشخص می نمایند. اصل شایسته ساالری زمانی در استخدام

که فرد، کامالً از عهده انجام وظایف و مسؤلیت هاش برآید و این هم زمانی ممکن است که بین ماهیت شغل  و توانایی های 

 فرد ،تناسبی وجود داشته باشد. 

قاعده و ضوابط، برای آشنایان و خواص اصل و مبنای شایسته ساالری نافی محوریت هر گونه اولویت بدون 

؛ «إِنَّ وَلِیی اللّهُ الَّذی نَزَّلَ الْکِتابَ وَ هُوَ یتَوَلَّى الصّالِحینَ» (  قرآن کریم در این بارهمی فرمایند:23-23،ص1733میری،است.)ا

(..رعایت اصل 111. )اعراف، است شایستگان دوستدار همو و فرستاده، فرو را قرآن که است خدایى آن من تردید،سروربى

و اصلی مورد  کنداست حتی در مورد زیردستان. )خداوند کسانی را که شایسته هستند، سرپرستی میشایسته ساالری الزم 

 (232: ،ص6،،ج1737تأیید قرآن می باشد.)قرائتی،

 

 اصول و مبانی کلی حاکم بر اداره نظام اسالمی -2

و هموار می نماید که خطوط کلی حاکم بر اصوالً انتصاب هر فرد به یک منصب زمانی فایده دارد و راه را برای انجام  وظیفه ا

و پس از بیان  37اداره سازمان مورد نظر از سوی مافوق ها کامالًترسیم گردد.به همین منظور امام علی )ع( در اولین فراز از نامه

 مقدمات و کلیات، چهار مبنا و اصل ار ارکان اداره یک نظام و سازمان را مطرح می نمایند  که عبارتند از:

 اصل درآمد زایی -2-1

هر سازمان برای اداره اش نیاز به این دارد که زمینه ها،ابزار، امکانات و لوازم فراهم کننده ایفای نقش ها، در آن تأمین گردد و 

 این هم فقط با در اختیار داشتن بودجه، اعتبارات و درآمد زایی متناسب با سازمان  ممکن می باشد.

درآمد زایی در سازمان های مختلف به طرق گوناگون ممکن است صورت بگیرد، که از جمله اصلی ترین و مهم ترین راه ها، 

قرار گرفتن در سیکلی است که درآمد زایی درآمد زایی متکی بر تالش و کوشش مردم بوده و با چرخش این فرآیند هم مردم 

آن ها به عنوان خراج یا مالیات به نظام حاکم برگردد.به همین دلیل است که در آسایش و رفاه باشند و هم بخشی از درآمد 

( امام علی )ع( در نهج البالغه این طور 21،ص1733امروزه یکی از منابع مهم درآمدی دولت ها، أخذ مالیات می باشد.)امیری،

ع آوری و تحصیل خراج آن دیار می فرمایند که مالک را به والیت و حکمرانی مصر گماشتیم تا اینکه :اقدام به جم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

5 
 

، فراز اول(  . منظور از خراج عبارت است از: 37،نامه/1731تا خراج آن دیار را جمع کند( )سید رضی،« ) جبِابةَ خَرَاجِها»بنماید.

 .(3،ص1731پرداخت مالیات و عوارض شهرداری و گمرکات و مشابه آن که کالً از آن ها به خراج تعبیر شده است.) قوچانی، 

نگاهی واقع بین به ماهیت سازمان مشخص می کند که سه عامل اصلی، قوام بخش یک سازمان می باشند؛ از یک طرف 

سازمان مجموعه ای از انسان هاست؛ از طرف دیگر مجموعه ای از روابط و ساختار است و از سوی دیگر انسان ها در درون 

 (716،ص1733مشغولند.)میرزایی،ساختار و مجموعاً در زمینه و محیطی خاص به فعالیت 

 اصل و مبنای امنیت -2-2

هر جامعه و سازمانی محصور در محیطی و دارای حد و مرزهایی است و دشمنان بیرونی و درونی دارد که موفقیت آن و شرط  

 بقاء و دوام آن ، منوط به به کیفیت برخورد با محدودیت هایی است که از طرف آن ها تحمیل می گردد.

جهاد و دفاع از حد و مرزهای یک کشور و سازمان که ثمره آن امنیت خاطر برای مردم و مسؤلین می باشد ،در واقع  مسأله

رافع تهدیدها و تأمین کننده شرایط و محیط مناسب برای عملکرد بهینه است. اصل امنیت ضامن کسب درآمد و کیفیت خرج 

،فرآیند تولید و سرمایه گذاری به هم خورده و جامعه دچار بحران می آن می باشد.اگر در جامعه و سازمانی ، امنیت نباشد

(  به همین خاطر امام علی )ع( جهاد و دفاع و جنگ با دشمنان نظام را از دیگر مأموریت های 77،ص1733گردد.)  امیری، 

 ، فراز اول(37،نامه/1731و با دشمنانش نبرد کند( )سید رضی،« ) وَ جهِادَ عَدُوَّهَا»مال دانسته و می فرمایند: 

 اصل اصالح افراد-2-3

یکی از کارآمد ترین راه های رهایی از تنگناها و دشواری های توسعه اقتصادی و اجتماعی،پرورش منابع انسانی و بهره گیری 

ندگی می شایسته از این منابع است. اهمیت ویژه منابع انسانی از آن جهت است که به عنوان بنیادی ترین عامل تولید و ساز

تواند دیگر منابع ضروری برای رشد و توسعه را تجهیز کند و از آن ها بیشترین بهره ممکن را به دست دهد. نیروی انسانی در 

نقش مدیر ، می تواند با درهم آمیختن  کارآمد و اثر بخش عوامل تولید  و ترکیب بهینه آن ها ، در مصرف عوامل کمیاب ، 

با فراهم آوردن انگیزه های به جا و مؤثر نیروی انسانی را در راه رسیدن به اهداف،هدایت و رهبری صرفه جویی کند  و سرانجام 

( در واقع وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی رسیدگی به امور کارکنان است  و هدف اصلی آن 1،ص1732نماید.)میرسپاسی،

به افزایش تولید و بهره وری،مؤثرترین کمکی است که  کمک به عملکرد بهتر سازمان برای نیل به اهداف سازمانی است.کمک

می توان به سازمان نمود و بهره وری عبارتست از استفاده مؤثر از منابع انسانی و به تبع آن منابع دیگر سازمان می 

هدیدها و ( . امام علی )ع( بعد از ضرورت توجه به مرزها  و محیط سازمان و جامعه  و ضرورت دفع ت3،ص1731باشد.)سعادت،

حصول امنیت ، یکی از مهم ترین مصادیق خرج بیت المال  و اعتبارات دولت را رسیدگی به وضع مردم  و اصالح حال آنان 

 ، فراز اول(37،نامه/1731و کار مردم آن را اصالح کند(  )سید رضی،« ) وَ اِستِصالحَ أهلِهَا» دانسته آن جایی که می فرمایند:

 اصل اصالح ساختار -2-4

عوامل انسانی و ساختاری دو روی سکه سازمان و هر نظامی هستند که الزمه تحقق اهداف، عالوه بر اصالح افراد، اصالح 

ساختار و روابطی که انسان ها در آن به کار می پردازند، نیز هست. اصالح افراد بدون اصالح ساختار و روابط، در عمل نتیجه 

 دور از واقع است.بخش نیست بلکه برخوردی انتزاعی و به 

در یک جامعه ، بهبود وضع مردم، منوط به بهبود و عمران  و آبادانی نهادها و ساختارهای اجتماعی است که در آن زندگی می 

کنند. نگاه به انسان و مردم به عنوان موجوداتی اجتماعی   که در ارتباط متقابل بوده و برای کار با هم نیازمند  فضایی مناسب 

،  1733اتگر این مطلب است که اصالح کار آن ها عالوه بر جنبه های فردی ،جنبه های اجتماعی هم دارد.) امیری، هستند،اثب

( در نهج البالغه  به عنوان آخرین مأموریت از مأموریت های چهر گانه برای مالک ، مسأله توجه به عمران و آبادانی 71ص
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الک عالوه بر درآمد زایی، ایجاد امنیت و اصالح وضع افراد، مأمور به اصالح شهرها و بالد ها مطرح شده است. بدین معنی که م

ساختار شهرها و وضعیت ظاهری و فیزیکی آن هم می باشد. به عبارت دیگر در کنار توجه به حال افراد، باید به شهر سازی، 

و شهرهای آن را آباد سازد( « ) عِمَارَةَ بِالدِهاوَ » عمران و آبادانی و غیره هم توجه و اقدام بنماید. آن جایی که می فرمایند: 

 ، فراز اول(37،نامه/1731)سید رضی،

 مبانی و اصول مدیریت اثر بخش -3

 اصل خدا محوری-3-1

های تولیدی انسان، مخلوق خدا و از دیدگاه قرآن کریم، تمام هستی و به ویژه انسان، منابع و ابزارهای تولید و تمامی فعالیت

 حَتَّى رَحْمَتِهِ یَدَیْ بَیْنَ بُشْراً الرِّیاحَ یُرْسِلُ الَّذِی هُوَ وَ .» دانداند و قرآن، همه آنها را آثار رحمت و فضل خدا می دینشان خداون

 «تَذَکَّرُون لَعَلَّکُمْ الْمَوْتى نُخْرِجُ کَذلِکَ الثَّمَراتِ کُلِّ مِنْ بِهِ فَأَخْرَجْنا الْماءَ بِهِ فَأَنْزَلْنا مَیِّتٍ لِبَلَدٍ سُقْناهُ ثِقاالً سَحاباً أَقَلَّتْ إِذا

 را آن بردارند، را گرانبار ابرهاى که گاه آن تا فرستد،مى رسانمژده رحمتش[ باران] پیشاپیش را بادها که اوست و ()33)اعراف/

 از نیز] را مردگان بدینسان. برآوریم[ خاك از] اىمیوه گونه هر از و آوریم فرود باران آن، از و برانیم، مرده سرزمینى سوى به

 پروردگار اراده تحت دارند، که نظمى و پیچیدگى همه با طبیعى قوانین  (.شوید  متذکر شما که باشد سازیم،مى خارج[ قبرها

 رویش و باران نزول و بادها حرکت و چون هدایت «الرِّیاحَ یُرْسِلُ الَّذِی هُوَ. »کند غافل هستى مبدأ از را انسان نباید واند 

 وَ اللَّیْلِ آیَةَ فَمَحَوْنا آیَتَیْنِ النَّهارَ وَ اللَّیْلَ جَعَلْنَا وَ»آیه: همچنین در  (33: ،ص6،ج1737است.) قرائتی، خداوند تدبیر گیاهان،با

 شب و( ؛ )12)اسراء/« تَفْصِیال فَصَّلْناهُ ءٍشَیْ کُلَّ وَ الْحِسابَ وَ السِّنِینَ عَدَدَ لِتَعْلَمُوا وَ رَبِّکُمْ مِنْ فَضْالً لِتَبْتَغُوا مُبْصِرَةً النَّهارِ آیَةَ جَعَلْنا

 پروردگارتان از فضلى[ آن، در] تا گردانیدیم بخشروشنى را روز نشانه و گونتیره را شب نشانه. دادیم قرار نشانه دو را روز و

 به زمین ( ؛  پس گردش.نمودیم باز روشنى به را چیزى هر و بدانید را[ رویدادها و عمرها] حساب و سالها شماره تا و بجویید،

و ( 23: ،ص3،ج1737قرائتی،تصادفى) است،نه الهى ى حکیمانه ىاراده ،طبق آن تغییرات و شب و روز پیدایش و خود دور

  .نو آفرین است اندرکار وگاه این ویژگی خدایند و هر روز، او دستکارآفرینان نیز تجلی

  توجه به معاد-3-2

و این .شود قیامت(، ارزیابی و محاسبه می(ورزد که تمامی اعمال آدمی در روز واپسین قرآن کریم در جاهای مختلف تأکید می

توزیع، مصرف، ای به عمل و همچنین رفتارهای اقتصادی دارد. قرآن کریم در این زمینه، اموری مانند تولید، مقوله، عنایت ویژه

. در قرآن کریم دهدانگیزه کار، تالش و فعالیت و در کنار آن، صله رحم، احسان، انفاق، بخشش و بذل را مورد تأکید قرار می

(؛ 1)فاطر/« النُّشُور کَذلِکَ مَوْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ فَأَحْیَیْنا مَیِّتٍ بَلَدٍ إِلى فَسُقْناهُ سَحاباً فَتُثِیرُ الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذِی اللَّهُ وَ  :»مده است آ

 مرده سرزمینى سوى به را آن[ ما] و انگیزند،برمى را ابرى[ بادها] پس کندمى روانه را بادها که است کسى همان خدا و)

 . (.است چنین[ نیز] رستاخیز بخشیدیم زندگى مرگش از پس ،[وسیله] بدان را زمین آن و راندیم،

 آن دنبال به ،و باران بخش حیات هاى قطره نزول آن از بعد و ابرها، حرکت سپس ،و بادها برحرکت که اىشده حساب نظام

 در حکیمى قدرت دست که است حقیقت این بر گواه بهترین خود و دلیل بهترین خود است، حاکم مرده هاى زمین شدن زنده

 زمین از حیات چهره شدن پدیدار نظر از ،و موجودات تکاملى سیر نظر از  .کندمى تدبیر را آن و دارد قرار دستگاه این پشت

 .است تو پاى زیر در و تو دربرابرچشم هرسال فصول در معاد صحنه انسان اى ،یعنى مرده

 بر بادها وزش اثر بر ابرها تولید به ااشاره اینج در ،و است پراکندن و ساختن منتشر معنى به« ارهثا »ازماده« فتثیر » جمله

 به همین خاطر این آیه.است  آمده( مَیِّتٍ بَلَدٍ إِلى فَسُقْناهُ) بعد جمله در ابرها حرکت مساله زیرا کند،مى ها اوقیانوس صفحه

 از یکى اسالم)ص( آمده است که پیامبر از ( . درحدیثى117: ،ص13،ج1736معاد می باشد. )مکارم شیرازی، مساله بر دلیل

 اللَّه یحیى کیف اللَّه یارسول»زنده کردن مردگان و نشانه  و نمو آن در جهان خلقت سوال کرد: در مورد چگونگی  اصحاب

 خلقت جهان در آن نمونه و ونشانه کندمى زنده را مردگان پروردگار چگونه! خدا )اىرسول:« خلقه؟  ذلکفى آیة ما و الموتى
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 کنى عبور جا آن از سپس ،و بوده مرده و خشک که حالى در اىنکرده گذر اتقبیله سرزمین از آیا :فرمود ( پیغمبر !؟"چیست

 یحیى فکذلک: قال.»پیامبر اىآری   گفتم ":اللَّه یارسول! نعم: ؟ قلت"درآمده حرکت به گویى سرسبزى و خرمى از که حالى در

است.  آفرینش در او نشانه و نمونه این و کندمى زنده را مردگان خداوند گونه این فرمود« خلقه فى آیته تلک و الموتى اللَّه

 ( 3611 ، ص3ق، ج1733)قرطبى،

 ظلم ستیزیعدالت و اصل -3-3

 آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا »عبارتند از. برخی از آیاتی که به این اصل  اشاره دارند اصل عدل و دادگری، از معارف مهم قرآن کریم است

 الْهَوى تَتَّبِعُوا فَال بِهِما أَوْلى فَاللَّهُ فَقِیراً أَوْ غَنِیًّا یَکُنْ إِنْ الْأَقْرَبِینَ وَ الْوالِدَیْنِ أَوِ أَنْفُسِکُمْ عَلى لَوْ وَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِینَ کُونُوا

 عدالت به پیوسته اید،آورده ایمان که کسانى اى( ؛  )173/نساء، «)خَبِیرا تَعْمَلُونَ بِما کانَ اللَّهَ فَإِنَّ تُعْرِضُوا أَوْ تَلْوُوا إِنْ وَ تَعْدِلُوا أَنْ

 از یکى] اگر. باشد[ شما] خویشاوندان و مادر و پدر[ زیان به] یا خودتان زیان به چند هر دهید، گواهى خدا براى و کنید قیام

[ حق از نتیجه در] که نروید هوس پىِ از پس، است سزاوارتر[ شما از] دو آن به خدا باز باشد، نیازمند یا توانگر[ دعوا طرفِ دو

 کُونُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»؛ ( است آگاه دهیدمى انجام آنچه به خدا قطعاً نمایید، اعراض یا گرایید انحراف به اگر و. کنید عدول

«  تَعْمَلُون بِما خَبِیرٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَالَّ عَلى قَوْمٍ شَنَآنُ یَجْرِمَنَّکُمْ ال وَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ قَوَّامِینَ

 دشمنىِ نباید البتّه و دهید، شهادت عدالت به[ و] برخیزید داد به خدا براى اید،آورده ایمان که کسانى اى(   ؛  )3 /مائده) 

 انجام آنچه به خدا که دارید، پروا خدا از و است، نزدیکتر تقوا به آن که کنید عدالت. نکنید عدالت که دارد آن بر را شما گروهى

 ( به این موضوع اشاره کرده اند.21 /آل عمران ؛  33/ ؛ نساء، 11 /؛نمل13 /عمرانآل( و آیات: )است  آگاه دهیدمى

رعایت اصل انصاف و عدالت و پرهیز از ظلم و تعدی ازجمله مهم ترین مبانی و اصولی است که که می تواند منشأ نفوذ در دل 

های دیگران گردد. عدالت خواهی امری فطری و نزد هر انسانی مطلوب و پسندیده است، کما اینکه قباهت ظلم و تبعیض هم 

ی توان یافت که آشکارا تبلیغ ظلم و نفی عدل را بکند؛ حتی ظالم ترین افراد عمل امری فطری است، چرا که هیچ انسانی را نم

خود را با توجیهی در قالب عدل انجام می دهند. فطری بودن عدالت باعث می شود که مدیر بتواند با توسل به آن راهی به 

ه مصداقی از عدالت را منعکس سازد، به سوی دل ها باز کند. منشأ امور فطری ، دل و جان آدمی است  و هر نوع رفتاری ک

( امام علی )ع( در فراز دهم ، مالک را به رفتار مبتنی بر فطرت یعنی انصاف و 116،ص1733همدلی می انجامد. ) امیری، 

اع ارتباط عدالت فرا می خواند . اما از آن جا که رفتار منصفانه و توأم با عدالت، نیازمند صرف انصاف است ، با اشاره ضمنی به انو

أنصِفِ اهلل و أنصِفِ النَّاسَ، مِن » انسان  در سازمان خدا محور، به تبع آن رعایت انصاف در این روابط هم مطرح، می فرمایند: 

خویشاوندان نزدیک  )با خدا و با مردم و با« نَفسِکَ وَ مِن خَاصَّةِ أهلِکَ و مَن لَکَ فیه هَوًی مِن رَعِیَّتِک، فَإنَّکَ  إلَّا تَفعَل تَظلِم.....

و با افرادی از رعیت خود که آنان را دوست داری،انصاف را رعایت کن، که اگر چنین نکنی ستم روا داشتی و کسی که به 

بندگان خدا ستم روا دارد، خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود، و آن را که خدا دشمن شود، دلیل او را نپذیرد، که با 

، قسمت التجنب من الغرور و 13و 11، فراز 37،نامه/1731آن گاه که بازگردد یا توبه کند....( )سید رضی، خدا سر جنگ دارد تا

االنانیه(.عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش  و جای هر چیزی هم بر مبنای قوانین حق و حقیقت تعیین می 

 از این (111،ص1733) امیری،در غیر موضع خود می باشد. گردد. تحقق هر مصداقی از ظلم هم ، یعنی قرار گرفتن چیزی 

منظر، کارآفرین نیز دقت و خالقیت الزم را جهت انجام درست کار و کار درست، در زمان مطلوب و جایگاه مناسب کار، از خود 

 .دهدبروز می

 جلب رضایت توده مردم -3-4

تصمیمات عدالت محور و برقراری عدالت، در خأل صورت نمی گیرد،بلکه در بیین مردم جامعه می باشد که عمدتاً موضوعیت 

)و در جلب خشنودی مردم ، « وَ أَجمَعُها لِرضِی الرَعیه» می یابد به همین دلیل امام علی )ع( در نهج البالغه می فرمایند: 

 ، قسمت کیفیه جلب الرضا العامه او الرضا الخاصه(   21، فراز 37نامه/،1731گسترده ترین باشد(  )سید رضی،
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امام علی )ع( علت جلب رضایت  توده مردم را ،دو دستگی مردم و جامعه براساس ماهیت وجودی، صفات و ویژگی های آن ها 

ف: عوام: عده ای که اکثریت عظیم بیان می کند و می فرماید: در هر جامعه دو دسته از افراد وجود دارند که عبارتند از : ال

جامعه را تشکیل می دهند  و از امکانات رفاهی کمتری برخوردارند. ب: خواص: گروه کوچک و اقلیتی هستند که از امکانات 

مادی فراوانی برخوردارند ، به همین جهت خود را برگزیدگان و خواص جامعه می پندارند و برای خود شخصیت و امتیازی  

 مه مردم قائلند.بیش از عا

اصوالً هیچ مدیر و رهبری نمی تواند در مقام زمامداری به طور صد در صد رضایت اکثریت  و اقلیت جامعه را کسب نمایند، زیرا 

اگر به سود مردم ضعیف جهت گیری کند،اقلیست ناراضی می شوند و اگر در جهت منافع اقلیت قدم بردارد، توده مردم 

است که در مقام مقایسه ، تالش در جهت تقویت پایگاه مردمی و جلب رضایت اکثریت عظیم مردم  ناخشنود می شوند. بدیهی

 (133-131،صص1733، به سود مدیر و حاکم می باشد و نارضایتی عده ای قلیل کاری از پیش نخواهد برد.) امیری،

 خود سازی و مبارزه با نفس -3-5

هواهای نفسانی و امیال حیوانی باشد هرگز نمی تواند افراد زیر دست خود را طبق یک اصل علمی و منطقی ، اگر مدیر گرفتار 

هدایت و ارشاد نماید ؛ چرا که  انسان هدایت گر، اولین برخورد و اولین ارتباطش در رابطه با تبلیغ، ارتباط با خویشتن است. 

قرار دهد و از هوا های نفسانی اجتناب کند و بر  اگر انسان بتواند غرایز نفسانی خود را تحت کنترل جهات عقالنی و معنوی خود

خود تسلط کامل داشته باشد، می تواند فردی را هدایت کند و با این حرکت است که می تواند در خارج از وجود خود هم اثر 

واهای نفسانی و داشته باشد و آن ها را به سوی خیر و صالح راهنمایی سازد، و برعکس اگر در ارتباط با خود و خویشتن، تابع ه

امیال شیطانی گردد و در ارشاد خود موقعیتی به دست نیاورد، در ارشاد دیگران هم قطعاً موفق نخواهد بود و حتی ممکن است 

(  امام علی )ع( در نهج البالغه مالک را به شناخت واقعیت 11،ص1731جامعه را در مسیر فساد سوق دهد.) فاضل لنکرانی،

می خواند و او را به مبارزه با نفس و مقاومت در برابر خواسته های آن سفارش می نماید.  آن جایی که وجود خود )انسان( فرا 

او و به « ) رَحِمَ اهلَلُ وَ أمَرَهُ أن یکسِرَ نَفسَهُ مِنَ اَلشَّهَوَاتِ وَ یزَعَهَا عِندَ اَلجَمَحَاتِ فَإنَّ اَلنَّفس أمَّارَةُ بِالسُّوءِ إلَّا مَا» می فرمایند: 

فرمان می دهد تا نفس خود را از پیروی آرزوها باز دارد و به هنگام سرکشی رامش کند، چرا که همانا نفس اماره همواره به 

، قسمت ضروره بناء الذات ( در واقع  6و 7، فراز 37،نامه/1731بدی وا می دارد جزء آن که خدا رحمت آورد.( )  سید رضی،

ی از انسان  و درك ماهیت وجودی و نفس انسان ، او را به توجه به خویش و مدیریت و کنترل امام )ع(  با توجه به شناخت واقع

آن فرا می خواند و از او می خواهد که به شدت مواظب نفس و خواهش های او باشد و در هنگام سرکشی آن را کنترل نموده و 

 از آن پیروی ننماید.

 اصل نظارت  و قضاوت مردمی -3-6

ت هر سازمان و هر جامعه ای آن است که مردم نسبت به عملکر د مسؤلین،حساسیت داشته و همه اعمال آن ها یکی از واقعیا

را مستقیم و غیر مستقیم زیر نظر دارند. امام علی )ع(  با بیان جمله ای در توصیف نحوه نظارت مردمی برای مالک، این مسئله 

وَ أنَّ النَّاسَ یَنظُرُونَ مِن أُمُورِكَ فِی مِثلِ مَا » .آن جا که می فرمایند:  را به صورت علمی حضوری و یقینی ترسیم فرموده اند

و مردم در کارهای تو چنان می نگرند که تو در کارهای حاکمان پیش از خود می « ) کُنتَ تَنظُرُ فِیهِ مِن أُمُورِ الواُلةِ قَبلَکَ

ره بناء الذات(هر مدیری به خوبی می تواند به گذشته خود و قبل ، قسمت ضرو 1و 3، فراز 37،نامه/1731نگری.(   )سید رضی،

از ریاست خود  که جزء مردم عادی بوده ، مراجعه کرده  و ببیند ، چه انتظاراتی ا.ز مسؤلین داشته و چگونه به عملکرد و رفتار 

مردم نباشد و او بتواند عملکردی آن  ها ، حساس بوده است،  و به این طریق شاید چندان نیازی به طرح خواسته ها از طرف 

در راستای اهداف مردم از خود بروز دهد. عالوه بر این ، توچه به به این نکته هم ضروری است که مقتضیات زمان و مکان 

تعیین کننده تکلیف و وظیفه مدیران و مسؤالن است. لذا چه بسا عملی که قبل از پذیرش مسؤلیت برای مسؤولی مورد انتقاد و 

ند  نباشد ولی بعد از پذیرش مسؤلیت و به دلیل حساسیت جامعه و مردم باید از انجام آن خود داری نمایند.) قوچانی، ناپس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

9 
 

( امام )ع( همچنین بعد از اصل نظارت مردمی به مالک هشدار می دهد که نظارت آن ها به صرف دیدن محدود 17، ص1731

وَ یَقُولُونَ فِیکَ ما کُنتَ »  ه تو به بحث و گفتگو پرداخته و قضاوت نمایند.نمی شود بلکه مقدمه ای می شود برای اینکه دربار

،  1، فراز 37،نامه/1731و در باره تو آن می گویند که تو نسبت به زمامداران گذشته می گویی(.  )سید رضی،«) تَقُولُ فیهِم

تو زیر ذره بین می رود و در مجالس عمومی و  قسمت ضروره بناء الذات( ، به محض اینکه در صدر کار قرار گرفتی، کارهای

خصوصی، نقل و قول مجالس می شود. البته این که مردم تا چه حدی بتوانند حاصل ارزیابی و قضاوت خود را به مدیر و کسی 

نگ که عهده دار سرپرستی آن هاست، انعکاس دهند، به فرهنگ حاکم بر سازمان و جامعه بستگی دارد. اگر در جامعه ای فره

امر به معروف و نهی از منکر جاری باشد و مسؤلین قدرت انتقاد پذیری داشته باشند، انعکاس قضاوت مردم و باز خورد آن ، می 

تواند در تعدیل رفتارهای سوء مؤثر افتد، در غیر این صورت، علی رغم اینکه مردم نظارت و قضاوت خویش را دارند، مسؤولین یا 

ی تفاوت ، که در هر حال باعث می شود مردم به مرور زمان از اصالح امور ناامید گردند و نتیجه این از آن ها بی خبرند و یا ب

 ( 116-117،ص1733امر در بلند مدت رواج ظلم و فروپاشی مدیریت ها می باشد.) امیری،

 عدم ریاست طلبی -3-7

حالت و صفت ریاست طلبی در مدیر می شود یکی از آفات عملکرد مدیران، ریاست طلبی به جای مدیریت است که منجر به 

که به واسطه آن دوست دارد دائم دستور بدهد و دیگران هم بدون چون و چرا آن را اطاعت نمایند . این  گونه ا فراد به دلیل 

و به خصلت استکباری و برتری طلبی، تحمل هیچ نوع مخالفت را ندارند.به همین دلیل امام علی )ع( در بخش از فراز هفتم  

وَ لَا » عنوان مصداقی از رفتار های خشونت آمیز و غیر انسانی، مالک را از چنین رفتاری برحذر می دارد. آن جا که می فرماید: 

رمان دادند و من نیز فرمان به مردم نگو، به من ف«) تَقُولَنَّ إنِّی مُؤَثَّرٌ آمُرُ فَاُطَاعُ إدغَالٌ فِی القَلبِ وَ مَنکَهةٌ لِلدِّینِوَ تَقَرُّبٌ مِنَ الغِیَرِ

می دهم،پس باید اطاعت شود؛ که این گونه خود بزرگ بینی،دل را فاسد و دین را پژمرده و موجب زوال نعمت هاست(  )سید 

 ، قسمت اخالق القیاده( 17و12، فراز 37،نامه/1731رضی،

 اصل اقتدار و بقاء مدیریت -3-8

داند، ه ارتباط دارد. در راستای اصل توحید که حق حاکمیت را از آن خدا میاصل مدیریت با مسئله حکومت و رهبری در جامع

گذاری و مسئولیت دارند تا در امور اجتماعی، سیاست -گیرند اداره و مدیریت جامعه را بر عهده می -افرادی هم که از جانب او 

مان و مکان، تدبیر کنند و کارآفرینان را مجال ای در سطح کالن، متناسب با شرایط و مقتضیات زتنظیم امور اقتصادی و حرفه

، انجام کارهای نیک و پاینده (بروز استعداد دهند و محوریت عدالت را بر اساس سه مقوله آبادانی، کشف استعداد )کارآفرینان

رگاه آفرینش را شود؛ مگر با شناخت و داشتن برنامه که خداوند کریم ارسال پیامبران از کاقرار دهند و این مهم، میسر نمی

؛ 36-33؛ مریم، آیه 32؛ انبیاء، آیه 3؛ حشر، آیه 13شوری، آیه )آورد؛ مانند ابراهیم، لوط، اسحاق و یعقوبمثال و شاهد می

(پس از این که 3)اسراء،  :...بَعَثْنا عَلَیکُمْ عِبادًا لَنا أُولی بَأْسٍ شَدیدٍ فَجاسُوا خِاللَ الدِّیارِ »( از باب نمونه می توان به : 117 /توبه

گونه وعده داده است که گروهی از بندگان توانا و سلحشور را شوند، خدای متعال ایناسرائیل مرتکب اولین فساد قوم بنی

 از امنیّت سلب گران وبنابراین، فراهم آوردن قدرت براى سرکوبى فتنه ها بپردازند. گران به سرکوب آنانگیزد تا با یافتن فتنهبر

مدیران سازمان باید ( پس طبق این آیه ، 21 ،ص3،ج1737)قرائتی،. طریق گشت خانه به خانه،کارى نیکو است حتّى از آنان،

در موقع لزوم با اعمال  کنند، را داشته باشند تاقدرت الزم برای کنار گذاردن کسانی که علیه اهداف سازمان فساد و فتنه می

وَ مِنْهُمْ مَنْ یلْمِزُكَ فِی »بنابر مفاد آیه: ه و سازمان را از خطر آشوبگران نجات دهند.قدرت، اهداف سازمان را حفظ نمود

مدیران نظام اسالمی نباید تحت ( گیرند.(ای پیامبر! بعضی از منافقان در تقسیم صدقات به تو عیب می33) توبه،  «الصَّدَقاتِ ...

اند از هیچ چیز واهمه نداشته  ، بلکه اگر روش درستی در پیش گرفتههای منافقان و معاندان قرار گیرندتأثیر عیب جویی

 (36 ،ص3،ج1737)قرائتی،باشند

 اصل اعتدال و میانه روی -3-9
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اولین ظابطه و مالك برای انتخاب کا خوب ، آن است که در آن از افراط و تفریط پرهیز شده و حالت میانه اخذ شود. اما از آن 

سلبی بدون ضابطه امکان ندارد ، این نفی قطعاً مبتنی بر ایجابی است، یعنی نفی افراط و تفریط و حالت جا که هر گونه نفی و 

امکان پذیر می باشد. البته « حق» میانه در هر کار، خود باید مبتنی بر مالکی عمیق تر تعریف و تبین شود و آن فقط با کلمه 

خاصی قابل تبیین می باشد. امام علی )ع( هم ضمن سفارش به میانه روی  در رابطه با هر کاری و متناسب با آن ، حق به طور

قرار می دهد که در مفهوم کلی اشاره با قوانین و مقررات، باید ها و نبایدها  و « حق»در کارها ، مبنای درك میانه روی را کلمه 

ون و مصادیق مختلف قابل تبیین می ارزش های مبتنی بر نظام  فکری خدا محور دارد و در مواضع مختلف به صور گوناگ

باشد.بنابراین مالك اول در کارها و اعمال، آن است که بر اساس ضوابط و عدالت انتخاب شود  به همین خاطر امام )ع( در نهج 

دوست «  ) عُهَا لِرِضَیِ الرَّعِیةِوَلیَکُن أحَبَّ االُمُورِ إِلَیکَ : أَوسَطُها فِی الحقِّ وَ أعَمُّها فی العَدلِ ، وَ أجمَ» البالغه می فرمایند:

داشتنی ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه ترین  و در عدل فراگیر ترین و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد( 

اصل و بناء   در قرآن کریم هم در مورد، قسمت کیفیه جلب الرضا العامه او الرضا الخاصه( 21، فراز 37،نامه/1731)سید رضی،

 رابه ؛ )ودستت(21)اسراء،  « تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا وَال عُنُقِکَمَغْلُولَةًإِلى یدَكَ وَالتَجْعَلْ»یانهرویآمده است:م

بر طبق این آیه ، دین مبین  مانى  ( برجاى زدهحسرت و شدهمالمت تا منما دستىگشاده[ هم] وبسیار زنجیرمکن گردنت

 به را آنان که ازهرعملى و نیست راضى مسلمانان خوارى و ذلّت به و هرگز  انفاق است در حتّى روىومیانه اعتدال مکتب اسالم

در جبران خدمات ( بنابراین ،61: ،ص3است.)قرائتی، پیشین،ج پسندیده  شیوه ای روىمیانه پس. است کرده کشاند،نهى ذلّت

کارکنان و نیروهای تحت امر، باید اعتدال داشت، نه آنقدر که ایشان در مضیقه قرار گیرند و مایوس و ناراضی شوند و نه آنقدر 

 بذل و بخشش که به ورشکستگی و شرمندگی مدیر و سازمان کشیده شود.

 خالقیت، ریسک پذیریاصل  -3-11

 غالمان به[ یوسف] ؛  و«  أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یرْجِعُونَ وَ قالَ لِفِتْیانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فی رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى»

 که ،امید یابند باز را آن دندگرمى بر خود خانواده سوى به وقتى شاید شان بگذارید،بارها ی در آنان را هاى سرمایه: »خودگفت

 (12. )یوسف، گردند باز آنان

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

با توجه به نکات و پیام این  مصر بازگردند.امید تکرار دوبارة این اتفاق به  گشایند آن را بازشناسند و بهگردند و بارها را میبرمی

بکارگیری قوة خالقیت باعث ایجاد با  های ابتکاری استفاده نمایند. در هر موقعیت و شرایطی مدیران و رهبران باید از طرحآیه، 

به مطلوب کافی است قوی برای رسیدن  ها، گمان و ظنّبرای اجرایی کردن طرحو درآمد زایی شوند.  از طرفی  نوآوری و ابتکار 

شاید  «لعلهم یرجعون»پذیری الزم است، چنان که یوسف گفت: و نباید دست روی دست گذاشت تا یقین کامل شود. ریسک

  (111: ،ص1. )همان،جبازگردند

 اصل عیب پوشی و عیب زدائی -3-11

در نظام خدامحور، مادون را بر مافوق، حقوقی است که از جمله مهمترین آن ها، اصل رازداری و عیب پوشی است. فلسفه 

چرخش امور در این نظام و جو سالم، ایجاب می کند که راز داری و عیب پوشی یکی از وظایف مهم مدیر و حاکم مافوق باشد 

مؤثر در سازمان تلقی گردد. به همین دلیل امام علی )ع( در نهج البالغه می  و هم به عنوان یکی از اصول و مبانی حیاتی و

زیرا مردم عیوبی دارند که رهبر  و مدیر در پنهان داشتن آن از همه «) فَإنَّ فِی النَّاسِ عُیوباً أَلوَالِی أَحَقُّ مَن سَتَرَهَا» فرمایند: 

 مت  ضروره حفظ السر( ، قس 26، فراز 37،نامه/1731سزاوارتر است( )سید رضی،

آن دسته از مدیرانی که عیوب دیگران را بدون رعایت هیچ گونه ضوابطی بر مال می سازند یا خصلت زیبای خویشتن داری 

ندارند و یا این که از تقوای الزم برخوردار نیستند  و گاه می خواهند با بیان عیب ها و اشاعه ضعف های دیگران، عیوب خود را 

آنان « ) ذوو العیوب یُِِحبون اَشاعه مَعایبَ الناس لِیتبعَ لهم العُذر فی معایبهم» ر این باره امام علی )ع( می فرمایند:بپوشانند.  د

که خود دارزای عیوبی هستند ، دوست دارند عیب های دیگران را شایع کنند تا راه عذرشان برای زشتی ها توسعه یابد و با این 
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( به همین خاطر امام علی )ع( به استتار زشتی ها 233،ص1733به خود بکاهند.( ) آمدی،کار از شدت اعتراض ها نسبت 

پس چندان «  : ) فاستُرِ العَورَةَ ما أستَطَعتَ  یَستُرِ اهللُ مِنکَ ما تُحِبُّ سَترَهُ مِن رَعیََّتِکَ» سفارش می کند آن جا که می فرمایند: 

ه دوست داری بر رعیت پوشیده ماند  خدا بر تو بپوشاند.( )سید که می توانی زشتی ها را بپوشان تا آن را ک

 ، قسمت  ضروره حفظ السر( 23، فراز 37،نامه/1731رضی،

 اصل مشورت -7-12

 داشت نیرومندى فکر چنان آن آسمانى وحى از نظر قطع که این با ص اکرم پیغمبر شده، تلقى خاصى اهمیت با اسالم در مشاوره موضوع

 خود زندگى اساسى هاىبرنامه جزء را آن تا سازد متوجه مشورت اهمیت به را مسلمانان سو یک از اینکه براى نداشت مشاوره به نیازى که

 نه) داشت الهى قوانین اجراى جنبه که مسلمانان عمومى امور در دهد، پرورش افراد در را اندیشه و فکر نیروى دیگر، سوى از و دهند، قرار

 براى خود رأى از گاهى که آنجا تا بود، قائل خاصى ارزش نظر صاحب افراد رأى براى مخصوصا و داد،مى تشکیل مشاوره جلسه( قانونگذارى

 در ص پیامبر موفقیت عوامل از یکى: گفت توانمى  و آمده است. "احد "جنگ در را آن نمونه که چنان مینمود صرفنظر آنها، احترام

 .بود موضوع همین اسالمى اهداف پیشبرد

 کمتر نشینند،مى مشورت به آنها نظرانصاحب و میدهند انجام یکدیگر اندیشىصالح و مشورت با را خود مهم کارهاى که مردمى اصوال

 فکرى نظر از چند هر -دانندمى دیگران افکار از نیاز بى را خود و هستند راى استبداد گرفتار که افرادى عکسه ب .شوندمى لغزش گرفتار

 و کشدمى مردم توده در را شخصیت راى، استبداد گذشته این از .شوندمى دردناکى و خطرناك اشتباهات گرفتار غالبا -باشند العاده فوق

 .رودمى دست از ملت یک انسانى هاىسرمایه بزرگترین ترتیب این به و کند،مى نابود را آماده استعدادهاى و سازد،مى متوقف را افکار

 دیگران زیرا گردد،مى واقع حسد مورد کمتر شود پیروزى با مواجه اگر کند،مى مشورت دیگران با خود کارهاى انجام در که کسى عالوهه ب

 شکست با مواجه احیانا اگر و ورزدنمى حسد داده انجام خودش که کارى به نسبت انسان معموال و دانندمى خودشان از را وى پیروزى

 کرد نخواهد اعتراض تنها نه کند،نمى اعتراض خودش کار نتیجه به کسى زیرا است، بسته او بر مردم شماتت و مالمت و اعتراض زبان گردد

 آنها دشمنى و دوستى میزان و افراد شخصیت ارزش انسان که است این مشورت فوائد از دیگر یکى .کندمى نیز غمخوارى و دلسوزى بلکه

 فوق و فکرى قدرت آن با ص پیامبر مشورتهاى شاید و کندمى هموار او پیروزى براى را راه شناسایى این و کرد خواهد درك خود با را

 (163: ،ص7،ج1736مکارم شیرازی، ).است بوده جهات این  مجموع بخاطر داشت، وجود حضرتش در که اىالعاده

 برأیه استبد من » :آمده است(  ع) علىامام   از جمله:درسخنان ::است شده مشاوره روى مسأله  زیادى تاکید اسالمى هم  اخبار در 

( )هرکس خود رأی شد به هالکت رسید 111،کلمات قصار،حکمت1731سید رضی، «)عقولهم فى شارکها الرجال شاور من و هلک

رُ مَن ال یَستَشیِ» و هر کس با دیگران مشورت کرد، در عقل های آن ها شریک شد.( همین طور از امام باقر)ع( نقل شده که: 

) کسی که مشورت نکند، پشیمان می شود.( . در آیات قرآن هم به این اصل و بناء  (626،ص3ق،ج1617حر عاملی،« ) یَندِمُ

«   یُنْفِقُونَ رَزَقْناهُمْ مِمَّا وَ بَیْنَهُمْ شُورى أَمْرُهُمْ وَ الصَّالةَ أَقامُوا وَ لِرَبِّهِمْ اسْتَجابُوا الَّذِینَ وَ »اسالمی اشاره شده است از جمله:

 و است مشورت میانشان در کارشان و اندکرده برپا ازنم و داده[ مثبت] پاسخ را پروردگارشان[ نداى] که کسانى و(؛ 73)شوری/

 که است «شورى »اصل همان اجتماعى مساله مهمتریند این آیه شریفه، اطبق مف  (.ندکنمى انفاق ایمداده روزیشان آنچه از

 بعد چند یا یک از تنها مختلف مسائل به نسبت باشد نیرومند فکرى نظر از قدر هر انسان یک است، ناقص کارها همه آن بدون

 دیدگاههاى و تجارب و عقلها و گردد مطرح شورى در مسائل که هنگامى اما ماند،مى مجهول او بر دیگر ابعاد لذا و نگرد،مى

 در تعبیر: اینکه توجه قابل .است دورتر لغزش از و گردد،مى نقص و عیب کم و پخته کامال مسائل بشتابند هم کمک به مختلف

 کارهاى همه گویدمى موقت، و زودگذر کار یک در تنها نه شمرد،مى مؤمنان مستمر برنامه یک را آن که است صورتى به اینجا

 در داشت ارتباط وحى مبدء با و بود کل عقل اینکه با ص پیامبر خود اینکه جالب و است، شورى صورت به میانشان در آنها

 را آنها نظر گاه حتى و نشست،مى یاران با مشورت به دیگر، مهم امور و صلح و جنگ در اجرایى، و اجتماعى مختلف مسائل

 از مشورت برکات که چرا باشد، مردم براى اىاسوه و الگو تا شد،مى حاصل ناحیه این از مشکالتى اینکه با دادمى ترجیح

 در نه است موضوعات شناسایى و اجرایى کارهاى مورد در منحصرا شورىز طرفی ا .است بیشتر تبمرا به آن احتمالى زیانهاى

 معنى همین به ناظر نیز( کارهایشان) "امرهم "به تعبیر شود گرفته سنت و کتاب از و وحى مبدء از باید تنها که احکام باره
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 مِنَ رَحْمَةٍ فَبِما  »آیه مبارکه، یا  (617: ،ص21)مکارم شیرازی،پیشین،ج  .است خدا کار نیست مردم کار احکام که چرا است

 عَلَى فَتَوَکَّلْ عَزَمْتَ فَإِذا الْأَمْرِ فِی شاوِرْهُمْ وَ لَهُمْ اسْتَغْفِرْ وَ عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلِکَ مِنْ النْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِیظَ فَظًّا کُنْتَ لَوْ وَ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ

 تندخو اگر و شدى،[ مِهر پُر و] نرمخو آنان با الهى، رحمت[ برکتِ] به پس  ( ؛ )131آل عمران/« ) الْمُتَوَکِّلِین یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ

 آنان با[ ها] کار در و بخواه، آمرزش برایشان و درگذر آنان از پس،. شدندمى پراکنده تو پیرامون از قطعاً بودى سختدل و

که به این اصل اسالمی  .( .داردمى دوست را کنندگان توکل خداوند زیرا کن، توکل خدا بر گرفتى تصمیم چون و کن، مشورت

 پیامبر که است مسلم ولى شودمى شامل را کارها همه و دارد وسیعى مفهوم « الْأَمْرِ فِی شاوِرْهُمْ » در « االمر» کلمه گرچه هم اشاره دارد.

 و دستورات اجراى طرز تنها مشورت، مورد این بر بنا  .بود وحى تابع صرفا آنها در بلکه کردنمى مشورت مردم با الهى احکام در هرگز ص

 نظر قانون اجراى طرز در تنها و کردنمى مشورت هیچوقت گذارى،قانون در ص پیامبر دیگر بعبارت و بود الهى احکام کردن پیاده نحوه

 الهى حکم یک این آیا که کردندمى سؤال نخست مسلمانان کردمى طرح را پیشنهادى ص پیامبر که گاهى لذا و خواستمى را مسلمانان

 کردندمى نظر اظهار بود دوم قبیل از اگر باشدمى قوانین تطبیق چگونگى به مربوط یا و نباشد نظر اظهار قابل که است قانون یک و است؟

 خواستندمى ص پیغمبر فرمان طبق اسالم لشکر بدر جنگ در که چنان  (167: ،ص7)همان،ج. .شدندمى تسلیم بود اول قبیل از اگر و

 ایدکرده انتخاب لشگرگاه براى که را محلى این ص خدا رسول اى کرد عرض «منذر بن حباب »بنام یاران از یکى بزنند اردو اىنقطه در

 عرض نیست، آن در خاصى فرمان: فرمود (ص) پیامبر .باشدمى شما خود صالحدید یا و نباشد جایز آن تغییر که است خدا فرمان طبق

 براى آب نزدیکى در و کند حرکت محل این از لشکر دهید دستور نیست اردوگاه براى مناسبى جاى دلیل آن و دلیل این به اینجا: کرد

 (211 ص 6 ،ج1616.)رشید رضا،کرد عمل او رأى مطابق و پسندید را او نظر ص اکرم پیغمبر نماید انتخاب محلى خود

 ارزیابی افراد بر اساس عملکرد آن ها -3-13

 

یکی دیگر از اصول و مبانی ای که می تواند بر اثر بخشی مدیر و نفوذ او در دل کارکنان بسیار مؤثر باشد ، دقت در مسأله 

 ارزیابی عملکرد افراد تحت نظر است.

نظر، امروزه یکی از وظایف مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می شود که نقش آن را می توان در ارزیابی عملکرد مجموعه تحت 

انجام درست سایر وظایف به خوبی مالحظه نمود.، شناسایی استعداد های بالقوه کارکنان، طرح نظریه های مختلف 

رفع نقاط ضعف کارکنان ،پرداخت حقوق و  ارزیابی،تأمین منابع درونی نیرو، بررسی اعتبار و روایی آزمون هایس گزینشی،

( همگی وظایفی هستند که بدون 232،ص 1732؛ میر سپاسی، 213-213،ص 1731مزایای متناسب با عملکرد.) سعادت،

داشتن ارزیابی مناسبی از عملکرد افراد در سازمان، نمی توان آن ها را به درستی انجام داد و کل عملکرد سازمان را منفعل می 

به همین خاطر امام علی )ع( در نهج البالغه، مالک را به رعایت این اصل مهم  در ارزیابی عملکرد افراد تحت مجموعه سازد. 

وَلَا یَکُونَنَّ المُحسِنُ وَ المُسِی ءُ عِندَكَ بِمَنزِلَةٍ سَوَاءٍ، فَإنَّ فی ذلِکَ تَزهِیداً لِأهلِ » سفارش می نماید آن جا که می فرماید: 

و هرگز نیکوکار  و بدکار در نظرت یکسان نباشد، زیرا نیکوکاران در « )  فی اإلحسان وَ تَدریباً لِاهلِ اإلسَاءَةِ عَلَی اإلسَاءَةِاإلحسانِ 

سید نیکوکاری بی رغبت، و بدکاران در بدکاری تشویق می گردند پس هرکدام از آنان را بر اساس کردارشان پاداش ده( )

 ، قسمت  القیاده و الروابط االجتماعیه( 76، فراز 37،نامه/1731رضی،

 

 نتیجه گیریبحث و  

در کیفیت برقراری ارتباط با انسان های دیگر ،هر چه مدیر درك بهتری از حقیقت وجودی انسان ها،حساسیت ها، ادراکات و 

بهتر و بیشتر در آن ها و  در رفتارهای آن ها داشته باشد، قطعاً رفتاری مناسب تر با آن ها در پیش می گیرد و نتیجه آن نفوذ 

نتیجه همراهی فعال تر آن ها در راستای تحقق اهداف مورد نظر مدیریت اسالمی می باشد و کارآیی و اثر بخشی این مطلب 

 هم تنها در راستای شناخت و عمل به  اصول و مبانی نظری مدیرت و کارآفرینی در اسالم می باشد.
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 منابع و مأخذ 

 ه فوالدوندقرآن کریم ، ترجم

  ، بی ناتهرانفهرست غررالحکم،  ،1733آمدی، عبدالواحد،

  ع( به مالک اشتر ، قم، فجر والیتمدیریت اسالمی، تحلیلی مدیریتی بر فرمان امام علی ) ،1733امیری، علی نقی،

 ، کتابفروشی اسالمیوسائل الشیعه،تهرانق، 1617حر العاملی، محمد بن حسن، 

  دار المعرفه ،بیروت،چاپ اول  ، تفسیر المنارق، 1616، رشید رضا،محمد

 کتب علوم انسانی )سمت( سازمان مطالعه و تدوین ، هرانت چاپ دوم، مبانی سازمان و مدیریت، ، 1731رضائیان، علی،

 ر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قممرکز انتشارات دفت، مدیریت منابع انسانی، قم ، 1731زارعی متین،، حسن،

  کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(سازمان مطالعه و تدوین  ، مدیریت منابع انسانی،تهران، 1731سعادت، اسفندیار، 

 ، محمد دشتی، قم، انتشارات دیوان، ترجمهنهج البالغه، 1731 سید رضی، محمدبن حسین،

  ، انتشارات صالحاندولت جاوید، قم ،1731صالحی مازندرانی،محمد علی،

 دفتر نشر فرهنگ اسالمی  ، آئین کشور داری از دیدگاه امام علی )ع( ، بی جا، 1731فاضل لنکرانی، محمد ، 

  فه کامله سجادیه، بی جا ، بی نا ترجمه و شرح صحی ،1731فیض االسالم، سید علی،

 مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، ، تهرانتفسیر نور ، 1737قرائتی، محسن،

 الجامع الحکام القرآن،قاهره،دارالکاتب العربی، 1733، قرطبی،محمدبن احمد

 مرکز آموزش مدیریت دولتی، فرمان حکومتی پیرامون مدیریت ،تهران ، 1731قوچانی، محمود،

دارالکتب االسالمیه ، تهران،،چاپ اول تفسیر نمونه ، 1736 مکارم شیرازی، ناصر،  

 بی نا ،تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی در سازمان ، تهران ،1733میرزایی اهرنجانی، حسن، 

 بی نا  ، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، بی جا، 1732 میرسپاسی، ناصر،
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