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 چکیده

 مطیرح  بشیری  تمدن و تاریخ طول در کلیدی و مهم عناصر از یکی عنوانبه همواره مدیریت بحث

 و است بوده روروبه مدیریتی مختلف هایروش و هاشیوه با تاریخ طول در همواره انسان .است بوده
 دارد بستگی جامعه آن موجود هایارزش و فرهنگ به مدیریت نوع ،اگرچه .است کرده تجربه را آن
 بیر  میدیریت  اسالم در .باشد مختلف جوامع همه برای فراگیر اینسخه تواندنمی روش یک قطعاً و

 ،اسیالم  دیدگاه از .است دهش گذاریپایه «بودن الهی امانت» رویکرد با معنوی و الهی اندیشه اساس

 بیه  نسیبت  خاصیی  نگیاه  همیواره  اسالم .است واگذارشده مدیر به که است امانتی مدیریت درواقع
 اولییای  و امامان ،پیامبران .داندمی خداوند آن از مطلق طوربه را حاکمیت و مدیریت و دارد مدیریت

 بشیر  هیدایت  در را ایارزنده نقش الهی هایفرمان و دستورات ،احکام اساس بر هم صالحان و خدا

 عملیک  ان و» :نویسدمی آذربایجان والی «قیس بن اشعث» به خطاب )ع(علی حضرت .نمایندمی ایفا

 فیی  و بوثیقه اي تخاطر ي و رعیه فی تفتات ان لک لیس ...امانه عنقک فی لکنه و یطعمه لک لیس

 برای حکمرانی و مدیریت»( 5نامه ، ابالغهنهج ) «خزانه من انت و ج  و عز اب مال من مال یدیک

 و مییل  به ،مردم کار در نداری وظیفه ...است امانت تو گردن در مسئولیت آن بلکه ،نیست طعمه تو
 اموالی .بزنی دست بزر  کار به ،قانونی فرمان و معتبر مالک بدون یا و کنی عمل شخصی خواسته

 ایین  اهیداف  بیه  عناییت  بیا  «.هسیتی  آن دارانیه خز تیو  و باشدمی خداوند آن از توست دست در که

 
 .است شده ارائه «)ع(اطهار ائمه سیره در جامعه معنوی مدیریت» همایش در مقاله این 1
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 )ع(علیی  امیرالملمنین مدیریتی واالی هایاندیشه و اسالمی مدیریت مبانی از هاییگوشه ،پژوهش

 اسیالمی  مدیریت برتری نتیجه در و کردیم بازشناسی البالغهنهج جوشان سرچشمه از استفاده با را

  .ساختیم نمایان مدیریت اقسام دیگر بر است الهی وحی بر مبتنی که را

 . کرامت انسانی، امانت الهی، مدیریت علوی، اسالمی مدیریت: کلیدواژه

 مقدمه

بیدون شیک   . تواند سازمان یا جامعه را به اهداف مطلوب خود برساندمدیریت ازجمله عواملی است که می
هیا دارای  امور در پیشرفت جوامع و ملتاین مهم بر کسی پوشیده نیست که مدیریت کارآمد و تدبیر اداره 

شود که تمام با نگاهی به تاریخ و بررسی سرگذشت جوامع روشن می. اهمیت فراوان و نقش بسزایی است
همیه از رهبرانیی کارآمید برخیوردار     ، های مهمی در جهت رشد و کمال بردارنداند گامجوامعی که توانسته

( ره) سالمی ایران به رهبری و مدیریت توانای حضرت امام خمینیی پیروزی انقالب ا، برای نمونه. اندبوده
تیرین دیین الهیی نقیش     عنیوان کامیل  اسالم به( 1386، آذردشتی) .ترین شواهد این مدعاستیکی از بزر 

ای در این راستا موضوع مدیریت اسالمی از جایگاه ویژه. سرنوشت سازی در تاریخ حیات بشری دارا است
عنیوان امانیت الهیی مطیرح اسیت و میدیران بایسیتی        چراکه مدیریت از دیدگاه اسالم به، برخوردار است

آن چیزی که مدیریت اسالمی را از میدیریت  ، الزم به ذکر است. اهلل به انجام امور بپردازندعنوان خلیفهبه
ام مأموریت و رسیالت اصیلی در چیارچوب احکی    ، دهی مجموعه اهدافجهت، سازدغیر اسالمی متمایز می

گونه التزامی در رابطه با اجرای قوانین الهی اسالمی و قرب الی اهلل است که در مدیریت غیر اسالمی هیچ
 با توجه به پیشرفت علیوم و ، های موجود جامعهها و سازماندر مدیریت اسالمی همه سیستم. وجود ندارد

نیازهیا و خیدمت بیه بشیر در      فنّاوری تمام تالش و توان خود را برای تولید کاال و خیدمات جهیت رفیع   
 ،)ع(نییز امامیان معصیوم    )ص(پس از پییامبر اکیرم  ( 1390، احمدی) .گیرندچارچوب قوانین اسالمی به کار می
، اند و با سیره گفتیاری و کرداریشیان  دار شدهسوی خیر و کمال عهدهرسالت هدایت و رهبری جامعه را به

 )ع(امیام علیی  ، سیره موالی متقییان ، در این میان. ارائه دادندالگوهایی شایسته از مدیران و رهبران موفق 

هیای میدیریت و رهبیری را از    تیرین و راهگشیاترین روش  ای که ظریفگونهبه، زبانزد خاص و عام است
در ایین  ( 1386، آذردشیتی ) .دسیت آورد  تیوان بیه  البالغه میی های امام در کتاب ستر  نهجها و نامهخطبه
 ،)ع(پس از بررسی معنای لغوی و اصطالحی میدیریت و سییمای میدیریت از دییدگاه امیام علیی       پژوهش
 هیای میدیریت اسیالمی   ایم و پس از شناخت شاخصیه را بیان کرده( علوی) های مدیریت اسالمیویژگی

 . ایمهای مدیریت علوی را مورد مداقه و توجه قرار دادهبایسته (،علوی)

 پژوهشهدف 

، خصوص مدیریت اسالمی صورت گرفتههای متعددی درزمینه مدیریت و بهنظر به اینکه امروزه پژوهش 
هیا و پنیدهای نهیج   حکمت، هاها تنها اشاره اندکی به مجموعه خطبهاما متأسفانه در اغلب این پژوهش
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تیوان  جید میی   بهبدون شک و ، است شده )ع(طورکلی بیانات وافر موالی متقیان حضرت علیالبالغه و به
ترین منابع و سرچشمه جوشان علم مدیریت و یکی از اصلی )ع(بیان نمود که مجموعه بیانات امیرالملمنین

 میدیریت  مبیانی  از هیایی گوشیه هدف از این پیژوهش آن اسیت تیا    . خصوص مدیریت اسالمی استبه

 جوشیان  سرچشیمه  از اسیتفاده  بیا  را )ع(علیی  نینمامیرالمیو  میدیریتی  واالی هیای اندیشیه  و اسالمی

   .نماییم بازشناسی البالغهنهج

 شناسی تحقیقروش

صیورت  در این پژوهش اسناد به آوری اطالعات مبتنی بر تحلیل اسناد است کهروش تحقیق و شیوه جمع
 . اندشدهبرداری فیش، هانامهمقاالت و پایان، ایبا مراجعه به منابع کتابخانه، ایکتابخانه–توصیفی

 معنای لغوی و اصطالحی مدیریت. 1

اداره . اسیت  «کنندهاداره»به معنی  «اداره»مدیریت ازنظر لغت یعنی اداره کردن و مدیر اسم فاعل از مصدر 

پیس میدیر یعنیی گرداننیده و     . اسیت  «گردیدن»به معنی  «دوران»شده که مصدر آن گرفته «دور»از ماده 

به نقیل   15 ص، 1386، احمدی) .ازمان در جهت هدف خاص خودش استمدیریت به معنای گرداندن یک س

میدیریت اسیالمی   ، در یک تعریف که برگرفته از مفهوم رشد استاد مطهری است( 46 ص، 1390، از احمدی
هیایی کیه در   برداری و توسعه سرمایهبهره، نگهداری، لیاقت و شایستگی شناخت»: شده استچنین تعریف

هیای  عیالوه بیر ایین تعرییف    ( 12 ص، 1392 به نقیل از اعظمیی   1383، عابدی و ازگلی) .«قرار دارداختیار انسان 
 : شودها اشاره میای از آنمتنوعی درباره مدیریت اسالمی وجود دارد که به پاره

 تعریف نظرصاحب

اهلل مکییییارم آیییییت
 شیرازی

قرار دارد و این میدیریت اهلل  عالم هستی تحت مدیریت واحدی : اندکردهتعریفاینگونه
میدیریت صیحیح   ، گویید این الگو به ما می... اهلل و عالم اصغر استانسان خلیفه، است

مستقیم با معاونان محدود و مورد اعتمیاد اسیت و میدیر نبایید بیا       تنها در پرتو ارتباط
 . تمامی نفرات ارتباط مستقیم برقرار سازد

اهلل مصیییباح آییییت
 یزدی

 :عنوان مدیریت اسالمی بر این باور اسیت کیه  به، ریت مدیران مسلمانبا شمردن مدی
دهید و در  میدیریت میدیران مسیلمان را تحیت تیأثیر قیرار میی       ، نظام ارزشی اسیالم 

 . اسالمی است مدیریت گذارد و این معنای صحیحها اثر میآن های عملیروش
اکبیییر سیییید علیییی

 ایافجه
دانید و وظیفیه مکتیب نییز ازنظیر او ارائیه       مکتبیی میی  ای مدیریت اسالمی را مقوله

 . خواهی سازگاراستهایی است که با مفهوم عدالتحلراه

 محمدحسن نبوی
افیراد و امکانیات در جهیت وصیول اهیداف       کیارگیری صیحیح  مدیریت هنر و علم به

 . باشد نداشته مغایرت که با موازین شرعنحویبه، سازمانی است
 ( 12 ص، 1392، یبرگرفته از اعظم) 
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  )ع(سیمای مدیریت از دیدگاه امام علی. 2

انسیان اسیت و   ، نگرد؛ زیرا آنچه در افق مدیریت مطرح استبا نگرشی انسانی به مدیریت می )ع(امام علی
بیه  ، روازاین. داند که هدفی واال داردرا چون سیستم منظمی می( جامعه) سازمان، امام. انسان ابزار نیست

تمیام اجیزا بیا یکیدیگر تعامیل دارنید و       ، در این سیستم. دهی و رهبری نیازمند استسازمان، ریزیبرنامه
بیاوجود فراوانیی   . اند و برای رسیدن به مقصد متعیالی در تیالش هسیتند   طور متقابل به یکدیگر وابستهبه

شود و جیای  سخنان ایشان دیده نمیواژه مدیریت در  )ع(های مدیریتی امام علیها و شیوهآموزه، هااندیشه
هیا  شیده اسیت کیه بیه توضییح آن     سییادت و سیاسیت اسیتفاده   ، فرمانیدهی ، هایی چون تدبیرآن از واژه

 ( 12 ص، 1386، آذردشتی) :پردازیممی

 تدبیر . 1. 2

گیری درست و تصمیمبررسی پیامدهای مثبت یا منفی کارها و سپس ، به معنای اندیشیدن به فرجام امور
رییزی  برنامیه ، یکی از مفاهیم بنیادین مدیریت است؛ زیرا مدیریت در معنیای فراگییر  ، تدبیر. معقول است

مدیر موفیق کسیی اسیت کیه بیه      . ها پیش از انجام کار استبرای اجرای درست کارها و برآورد نتایج آن
بدتیدبیری را عامیل    )ع(امیام علیی   (.12 ص ،1386، آذردشتی) .تدبیر شهرت داشته و بدین صفت آراسته باشد

، آمیدی ) «.سوء التدبیر سبب التدمیر؛ بدتدبیری عامل نابودی اسیت »: فرمایدو می داندها مینابودی مدیریت

: فرمایید کنید و میی  همچنین حسن تدبیر را عامل توسعه اقتصادی و مانع فقر معرفی میی  (.126 ص، 1378

  (.437 ص، 1378، آمدی) «.تدبیر نیکو فقری نخواهد ماندالفقر مع حسن التدبیر؛ با »

 فرماندهی 2. 2

ایین واژه بیه معنیای    ، گیردامرونهی صورت می، گرفته شده است و چون در مدیریت «امر»از  «امره»واژه 

، 1386، آذردشتی) .شودفراوان دیده می )ع(این واژه در سخنان امام علی. رودفرماندهی و حکمرانی به کار می

شخص کریم در عین قیدرت   الکریم یعفو مع القدره و یعدل فی ایمره؛»: فرمایدازجمله حضرت می( 13 ص

زیبیایی   جمال السیاسه العدل فی ايمره و العفو مع القیدره؛ »یا  «ورزدبخشد و در حکم رانی عدالت میمی

  (.375 ص، 3 و ج. 126 ص، 2 ج، آمدی) «.عدالت در حکم رانی و بخشش عین قدرت است، سیاست

 قدرت. 3. 2

ای از انیواع قیدرت   گونه، بنابراین مدیریت بایسته. به معنای سیطره و چیرگی بر نیروهای زیر فرمان است
این معنا وقتی به بهتیرین  . دهداست؛ زیرا شکلی از اشکال اعمال نفوذ بر نیروهای زیر فرمان را نشان می
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( 14 ص، 1386، آذردشیتی ) .کنییم بررسی می )ع(شود که کاربردهای آن را در بیان امام علیصورت روشن می

عند کمال »یا  «رعایت انصاف است، اينصاف؛ زکات قدرت، زکاة القدرة»: حضرت در این زمینه فرموده است

، 4 و ج 105 ص، 3 ج، آمیدی ) «.شیود برتری بخشش نمایان می، تظهر فضیله العفو؛ هنگام اوج قدرت، القدرة

بلکه ، غرور و خودپسندی و سرکشی نیست، نمودهای قدرت ،)ع(اساس بیان امیرالملمنین علی بر( 324 ص
هیا  ایین ویژگیی  . فروخوردن خشم و گذشتن از حق به سود دیگیران اسیت  ، شکیبایی، نیکوکاری، گذشت

 ( 14 ص، 1386، آذردشتی) .شایسته استهای مدیریت همان ویژگی

 سیادت. 4. 2

کنید؛ میدیری   فرمایی میی مدیری است که به شیوه منطقی بر زیردستان حکم )ع(سید یا سرور ازنظر امام علی
هیا و نیه مخیدوم ایشیان     خود را خادم آن راند وها فرمان نمیاجبار بر آنها تحمیل نشده است و بهکه بر آن

آقیا و  السیدُ مِن تحم ِ المؤنه و جا َ بالعونه؛ »: فرمایدباره میدراین )ع(امام علی (.14 ص، 1386، آذردشتی) .داندمی

 ( 839 ص، 2 ج، آمدی) «.رساندکشد و به آنان یاری میسرور کسی است که زحمت دیگران را به دوش می

 سیاست. 5. 2

بیه کسیی گوینید کیه بیه       «السائس الخییل ». فراگیر استمفهومی ، به معنای فن هدایت و رهبری مردم

معنایی مطابق با ، بنابراین تعریف سیاست سازد؛پرورش اسب مشغول است و اسبان را به میل خود رام می
بیه   )ع(واژه سیاسیت در سیخنان امیام علیی    . معنای مدیریت دارد؛ زیرا مدیریت نیز فن رهبری مردم است

کیه  چنیان ( 15 ص، 1386، آذردشیتی ) .میردم بیرای هیدفی مشیخص اسیت     معنای مدیریت بیر گروهیی از   
 ( 116 ص، 6 ج، آمدی) .عدالت ورزی است، مالک سیاست مال ُ السیاسةِ العدل؛»: فرمایندمی

، میدیریت » چنیین ترسییم کیرد    )ع(توان سیمای مدیریت اسالمی را از منظر امیام علیی  ازآنچه گذشت می

متعامل است کیه بیر پاییه تعیالی و      اهدافی واال و مشخص در سیستمی منظم وسوی ها بههدایت انسان
هیا باتیدبیر و   گیریهای مطلق و ثابتی استوار است؛ سیستمی که در آن تصمیمکرامت انسانی و نیز ارزش

شیوند و قیدرت در مجیرای معقیول و     هیا و دسیتورها عادالنیه صیادر میی     گیرد؛ فرمانفراست انجام می
دانید  می معاون و پشتیبان همکارانش، خود را خادم، مدیر، گردد؛ سیستمی که در آنال میاش اعممنطقی

 ( 16 و 15 ص، 1386، آذردشتی) .«کندو بر قلب و روح آنان حکومت می

 بینش اسالم راجع به مدیریت. 3

جامعیه تلقیی   عنوان خدمتگزاران میردم و  به، مدیران اسالمی. اسالم دیدگاه خاصی پیرامون مدیریت دارد
نردبیان ترقیی و    منصب مدیریت نباید وسییله تیأمین امییال و هیوای نفسیانی و ابیزار فخیر و       . شوندمی
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، امانیت »این اسیت کیه میدیریت     بینش اسالم راجع به مدیریت، بر این اساس. اندوزی مطرح شودثروت

 ( 53 ص، 1390، احمدی) .باشدمی «خدمت و هدایت، تکلیف

 مدیریتامانت بودن . 1. 3

شیود و او بایید از   امانتی است که به مدیر سپرده میی ، مسند مدیریت از دیدگاه اسالم. مدیریت یک امانت است
 .دار باشید شدیداً مراقبت نماید و امانت را بر طبق معیارهیایش امانیت  ، عنوان امانت در دست دارداین مقام که به

پیشینهاد قبیول    )ع(روزی که از طرف عزیز مصر به حضرت یوسیف ، عنوان نمونه و الگوبه( 53 ص، 1390، احمدی)
داری و پس از پذیرش ایین مسیئولیت بیر امانیت    ، حضرت یوسف، مسئولیت و پذیرفتن پست مدیریت داده شد

هیای مملکیت   مرا بر خزائن و دارایی اجعلنی علی خزائن ايرض انی حفی  علیم؛»: آگاهی خود تکیه کرد و گفت

 (  39 ص، تقوی دامغانی) «.داری و دانش الزم برخوردارمز دو ویژگی؛ امانتمدیر کن زیرا من ا

 تکلیف بودن مدیریت. 2. 3

، منیدی حق بیه معنیای بهیره   . بلکه یک تکلیف است، شودعنوان یک حق برای فرد تلقی نمیمدیریت به
خیدمت در منصیب   ، اسالممدیران مکتب . اما تکلیف ادای دین و وظیفه است، استفاده و سود بردن است

دانند و معتقدند که مدیریت وسیله سودجویی نیست بلکه یک وظیفیه  مدیریت را انجام تکلیف شرعی می
 ( 39و40 ص، تقوی دامغانی) .است

 خدمتگزار بودن مدیریت. 3. 3

بیرای  میدیر بایید میدیریت را    . شیود عنوان خدمتگزار بودن مردم مطرح میمدیریت به، در بینش اسالمی
اقامیه  ، میدیریت در جهیت خیدمتگزاری   . وسیله حاکمیت بر دیگران باشد، خدمت بخواهد و نباید مدیریت

کفش پاره خود را  )ع(که حضرت علی زمانی( 54 ص، 1390، احمیدی ) .کندحق و عدل و دفع باطل و ظلم می

اب لهی احب الیی   و»: فرمودقیمت این چقدر است ، در جواب عبداهلل بن عباس که سلال کرد، دوختمی

کهنه پر از وصله نزد من از حکومت بر  به خدا سوگند این کفشمن امرتکم اي ان اقیم حقا او ادفع باطال؛ 
به خاطر این است که حقیی را ثابیت کینم و    ، امولی من که این حکومت را پذیرفته، تر استشما محبوب

 ( 42 ص، 1372، دامغانیتقوی ) «.باطلی را از میان بردارم

 هدایت محور بودن مدیریت. 4. 3

جهت رشد و بالندگی و تکامل و حرکت به سیمت الیی   ، عنوان هدایت جامعه و افرادمدیریت در جامعه به
چون قیدرت هیدایت نداشیتند و ییا شیرایط هیدایت را در خیود        ، های ظالمانهحکومت. شوداهلل تلقی می
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موجبات سقوط ، کردند و از این طریقظلم و استبداد اعمال می، مدیریت خویش را با ستمگری، دیدندنمی
برعکس مدیران جامعیه اسیالمی رشید و سیعادت میردم      . ساختندها را فراهم میو انحطاط جامعه و ملت

 ( 55 ص، 1390، احمدی) .دهندمی جامعه را در دستور کار قرار

 اسالمی  مدیریتهای ویژگی. 4

هیا را از امتییاز خیاص میدیریت اسیالمی      ها دارد کیه آن مدیریت اسالمی تمایز آشکاری با دیگر مدیریت
 ( 17 ص، 1386، آذردشتی) :کنیماشاره می( علوی) های مدیریت اسالمیویژگی توان دانست؛ در ذیل بهمی

 مدیریت مبتنی بر قوانین الهی. 1. 4

میدیر در  . عرصه اجرایی مدیریت تا جایی است که با احکام الهی تضادی نداشته باشید ، در بینش اسالمی
هایی بهره گیرد که با قوانین و احکام الهی ناسازگار از شیوه، تواند در اعمال مدیریتاین ساختار هرگز نمی

خیوبی بشناسید و تمیامی دسیتورهایش را بیا      بیه  ن و احکام الهی رامدیر در نظام اسالمی باید قوانی. باشد
اطاعت نخواهید  االجرا و قابلهایش الزمامرونهی، در غیر این صورت. قوانین و حدود الهی هماهنگ سازد

اطیاعتی  ، اگر نافرمانی خالق در میان باشد»: فرمایدمی )ص(چنانکه پیامبر اکرم (،17 ص، 1386، آذردشتی) .بود

 ( 422 ص، 1378، آمدی) .«از مخلوق نخواهد شد

هیای  حیذف میدیریت  ، کند که یکی از علل بعثت پییامبران بررسی بعثت انبیا نیز این حقیقت را روشن می
علت بعثیت پییامبر   ، دریکی از سخنانش )ع(حضرت علی. طاغوتی و استقرار مدیریت و والیت خدایی است

حق و راستی برانگیخت تا بنیدگان خیدا را از   را به )ص(حضرت محمد، خداوند :کردندرا چنین بیان  )ص(اکرم
برداری بندگانش بندگی کسانی همانند خودشان برهاند و به پرستش و بندگی خدا رهنمون سازد؛ از فرمان

، کاشیانی فیض ) .به حوزه مدیریت و والیت خود بکشاند، حوزه مدیریت بندگان برداری خویش و ازبه فرمان

 ( 22 ص، ه ق 1406

 مدیریت؛ امانت الهی. 2. 4

شیود و او بایید از ایین مقیام کیه      امانتی است که به مدیر سیپرده میی  ، مسند مدیریت، از دیدگاه اسالمی
داری صیالح و شایسیته باشید و آن را بیه     شیدت مراقبیت کنید و امانیت    به، عنوان امانت در اختیار داردبه

امانیت را  ، در تفسییر المییزان  ( ره) عالمه طباطبیایی ( 20 ص، 1386، آذردشتی) .بسپاردشایستگی به دیگری 

شود تا بر آن محافظ داری به دیگری سپرده میامانت چیزی است که برای نگه»: چنین تعریف کرده است

همیه  ، اسیالمی در نظیام  ( 370 ص، 16 ج، 1366، طباطبایی) .گذار بازگرداندبه امانت، باشد و پس از محافظت
ها از گیرند و حفظ آنهای الهی هستند که به ودیعه در اختیار مسئوالن قرار میامانت، هاها و منصبمقام
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همچنین احترام به امانت و پاسداری آن از آسییب  . هاستاز وظایف حتمی صاحبان آن، وتفریطگزند افراط
مدیر جامعیه اسیالمی بایید    ( 20 ص، 1386، یآذردشت) .از دستورهای ضروری دین مبین اسالم است، چپاول

خیانیت بیه خداونید و گنیاهی     ، یک ودیعه الهی است که خیانت بیه آن ، بداند منصبی که در اختیار اوست
ایین حقیقیت را در کیالم     )ع(علیی . نابخشودنی است و سرانجام باید روزی این امانت را به دیگری بسپارد

 ( 54 ص، 11 ج، 1368، حرعاملی) «.رسیدبه تو نمی، مقام ماندنی بوداگر »: کندزیبایی چنین بیان می

 مدیریت و خدمت. 3. 4

باید با تیغ تیز مدیریت ، خدمتگزاری است و مدیر در این مقام، پیش از اینکه ریاست باشد، مدیریت در اسالم
میردی در خیدمت   . عدالتی قیام کندبیاقامه عدل و داد و زدودن ستم و تبعیض و ، برای خدمت به خلق خدا

سخنی بیه مییان آورد و   ، دانستهای خویش میدرباره شخصی که مدیریت را وسیله خودخواهی )ع(امام رضا
زیان وجود چنین مدیرانی را ، در تمثیلی زیبا )ع(امام رضا. نه خدمت به مردم را، او ریاست را دوست دارد: گفت

بارتر از ایین اسیت کیه دو    زیان، چنین ریاستی برای دیانت و اعتقاد مسلمان»: فرمودبرای جامعه بیان کرد و 

، در حکومیت علیوی  ( 1358، کلینیی رازی ) «.گر  گرسنه در میان گله گوسفندی بیفتند که چوپان نداشته باشد

دفیع باطیل   زدودن ستم و ، احقاق حق، ای برای خدمت به خلقجهت ارزش دارد که وسیلهمدیریت تنها ازآن

این کفش کهنه پر ، به خدا سوگند»: فرمایدخطاب به عبداهلل بن عباس می )ع(چنانکه امیرالملمنین علی، باشد

تنهیا بیه خیاطر    ، اممن اگر این حکومت را پذیرفته. تر استداشتنیاز وصله نزد من از حکومت بر شما دوست

 ( 33 خطبه، البالغهنهج) «.این است که حقی را ثابت کنم و باطلی را از میان بردارم

 مدیریت و تکلیف 4. 4

درواقیع  . تکلیف است نه حیق ، گونه که در مبحث بینش اسالم نسبت به مدیریت بیان شد مدیریتهمان
هاست ای برای آندانند که وظیفهیافته در مکتب اسالم مدیریت را تکلیف شرعی خود میمدیران پرورش

 : کنددر ادامه شرایط حق و تکلیف را بیان می. سودجوییای برای نه وسیله

 شرایط ح  1. 4. 4

  (.چه صاحب حق بر احقاق آن توانا باشد و چه نباشد) حق امری ثابت و پابرجاست −
 .  بلکه همگانی است، بالغ و نابالغ و بزر  و کوچک ندارد، حق −
 . شناسد و برای هردو یکسان استعاقل و مجنون نمی، حق −
 . آگاهی در حق تأثیری نداردعلم و  −
 . اختیار و آزادی یا اجبار و اکراه در حق ملثر نیست −
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 شرایط تکلیف 2. 4. 4

 رشد الزم جسمی: بلوغ −
 رشد عقلی الزم: عقل −
 . آگاهی به موضوع و موارد تکلیف: علم −
 . داشتن توانایی بر انجام دادن تکلیف: قدرت −
 (  40 ص، 1377، و تقوی دامغانی 24 ص، 1386، آذردشتی) .انجام تکلیفزمینه مناسب و آزادی الزم برای : اختیار −

 مدیریت و کرامت انسانی. 5. 4

، الیوانی ) .انید تعریف کرده «هاهنرکار کردن با انسان»آن را به ، ها از علم مدیریتدریکی از زیباترین تعریف

های خاصی است و تابع چارچوب، مرامیها در هر مسلک و کردن با انسان طبیعی است کار (.18 ص، 1379
کند مدیریت می، های انسانیها و منزلتمدیر با توجه به کرامت، در نظام اسالمی. شرایط و ضوابطی دارد
آن دیگیر  ، های مدیریت بیه شخصییت و حیثییت انسیانی افیراد آسییب وارد کنید       و هرگاه اصول و شیوه

 ( 25 ص ،1386، آذردشتی) .اسالمی نخواهد بود، مدیریت

 ( علوی) های مدیریت اسالمیشاخصه. 5

نیز اصول و ضوابط جیامعی وجیود دارد کیه از سرچشیمه زالل وحیی الهیی       ( علوی) در مدیریت اسالمی
تنها به سیه اصیل از   ، ها برای مدیر جامعه اسالمی الزم است که برای نمونهشده است و رعایت آنگرفته
 : شوداشاره میترین اصول مدیریت اسالمی مهم

 اص  عدالت و انصاف. 1. 5

ها زمینه افزایش وفاداری ای از رفتارها و گفتارهای عادالنه است که اعمال آنناظر به مجموعه، این اصل
به سازمان و افزایش روح اعتماد و اطمینان میان کارکنان و پای بندی افراد به تحقق اهیداف سیازمان را   

آن را  )ع(حتی امیام علیی  . شده استبه این اصل اهمیت بسیاری داده، مدیریت اسالمیدر . سازدفراهم می

بیاالترین  ، هیا بر پای داشتن عدل و داد در سرزمین»: فرمایدداند و میمایه روشنایی چشم فرمانروایان می

شیرط  ، رعاییت عیدالت  در دییدگاه اسیالمی؛   ( 53 نامیه ، البالغهنهج) «.مایه روشنایی چشم فرمانروایان است

از جانب  :فرمایداش به مالک اشتر میامام در نامه. های کلیدی مثل رهبری و مدیریت جامعه استمنصب
زییرا  ، انصاف را از دسیت میده  ، خود درباره خویشان نزدیک و هر رعیتی که دوستش داری و درباره مردم

آشیکار سیاختن    دادگیری در شیهرها و  برپاداشتن عیدل و  ، سازدنیکوترین چیزی که رعیت را خشنود می
 ( 53 نامه، البالغهنهج) .دوستی با آنان است
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 اص  تمرکززدایی. 2. 5

معموالً تمرکزگرایی و تمرکززدایی با توجه به مییزان تفیویض اختییاری کیه در     ، های مدیریتیدر سیستم
سازمانی را که در آن بیشتر ، بدین ترتیب. شودتعریف می، گیردهای مختلف یک سازمان صورت میسطح

 ص، 1375، عالقیه بنید  ) .نامنید سازمان نامتمرکز می، گیری در سطوح مختلف پراکنده استاختیارات تصمیم

تواند معییار  اند که این معیار نمیبردهعنوان معیار تمرکززدایی ناماز پراکندگی جغرافیایی سازمان نیز به( 69
شوند صورت متمرکز اداره میبه، اندهایی که ازنظر جغرافیایی پراکندهسازماندرستی باشد؛ زیرا بسیاری از 

تمرکزگراییی و  ، درهرصیورت . نه به پراکندگی جغرافییایی ، و این امر به میزان تفویض اختیار بستگی دارد
های نسبی هستند؛ یعنی هر سازمانی به درجاتی متمرکیز ییا نیامتمرکز اسیت؛ زییرا      گرایش، تمرکززدایی

از دییدگاه  ( 70 ص، 1375، عالقیه بنید  ) .نیاممکن اسیت  ، مرکزگرایی یا تمرکززدایی مطلق در یک سیازمان ت
شود و به پیامبران بزرگیوار و  مراتب اختیار به ترتیب از خداوند که خالق متعال است آغاز میسلسله، اسالم

فقیهیان  ، در عصیر غیبیت   افتد کهرسد و سپس به دست جانشینان خاص و عام آنان میمی )ع(ائمه اطهار
 رسید و نوعی تمرکز به ذهن میی ، گذاری اسالمدر نظام حکم رانی و قانون، بنابراین. الشرایط هستندجامع

 ( 36 ص، 1378، قبادی) «ان الحکم اي ب»: انجامدها به خالق عالم میتمام فرمان

 اص  تشوی  و تنبیه. 3. 5

هیای سیازمان و   مدیریت است که استفاده درست و بجا موجب رشد فعالییت ابزار مهم  دو، تشویق و تنبیه
خوبی استفاده کنند میدیران میوفقی محسیوب    مدیرانی که از این دو به. شودافزایش انگیزه کارمندان می

ها در عرصیه  رغبتی آنتنگی و بیموجب دل، خالق. توجهی و عدم تشویق کارکنان پرتالشبی، شوندمی
سازوکاری که هر سازمان برای بیرانگیختن ییا قیدردانی از    ( 102 ص، 1387، سیدقریشی) .گرددها میفعالیت

هیای بیزر    در ایین نظیام کیه در بیشیتر سیازمان     . شودنظام پاداش نامیده می، کندکارکنانش ایجاد می
پیشیرفت  شود سیپس در صیورت   دقت ارزیابی میعملکرد هر فرد مشخص است و به، امروزی وجود دارد

ترفییع  ، شامل جبران خدمات، هاها در سازمانبیشتر پاداش. گردداز سوی مدیر تشویق و تقدیر می، کاری
هیای افیراد اثیر    رفتارها و انگییزه ، هاتواند برنگرشها میکه هریک از این پاداش است ...و ارتقای رتبه و

است که خوب و بید یکسیان نیسیتند و بایید      کردهخداوند متعال در قرآن بارها به این نکته اشاره. بگذارد
 ( 42 ص، 1386، آذردشتی) :ها تفاوت قائل شد ازجمله درآیاتمیان آن

 1. پلید و پاکیزه یکسان نیستند: بگو −

 2. دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند −

 
 100 سوره مبارکه مائده، آیه 1
 20 شر، آیهسوره مبارکه ح 2
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 1؟ دانیآیا تاریکی و روشنایی را برابر می −

: فرمایید آورد و میی تربیتی را در فرمان معروف خود به مالک اشتر میی نیز این نکته دقیق مدیریتی و  )ع(امام علی
نیکوکاران را در نیکیی  ، گمان چنین حرکتیهرگز نباید نیکوکار و بدکار در نزد تو یکسان باشند که بی، ای مالک
هایشیان  ردهبلکه با هرکدام از آنیان متناسیب بیا کی    ، داردکاران را به بدکاری وامیکند و تبهرغبت میبی، کردن

 :  آیدچند نکته مهم مدیریتی به دست می، از این رهنمود امام( 53 نامه، البالغهنهج) .برخورد کن

 الزمه مدیریت و زمامداری است؛، تشویق و تنبیه −
 ولی تبعیض جایز نیست؛، اصل است، تفاوت گذاشتن در مدیریت −
 (  42 ص، 1386، آذردشتی) .گرددبدکاران میرغبتی نیکوکاران و جسور شدن ترک تشویق و تنبیه سبب بی −

 های مدیریت علویبایسته. 6

ها رسییدن بیه پیشیرفت در سیازمان     بایدهایی دارد که بدون رعایت آن، مدیریت همانند هر علم دیگری
گیری کامیل  مدیری است که کامالً به این بایدها آشنا باشد و با بهره، مدیر موفق. پذیر نخواهد بودامکان
هیای میدیریت   تیرین بایسیته  ازجملیه مهیم  . امکانات کشتی سازمان را به ساحل نجات رهنمون گیردد از 

 ( 62 ص، 1386، آذردشتی) :اند ازعبارت

 اختیار. 1. 6

توانیایی و  ، از اختییار ، باید برای انجام دادن تعهد و مسئولیت خیویش ، پذیردهر کس که مسئولیتی را می
 بر. مسئولیت با اختیار رابطه مستقیم دارد، روازاین. حیطه مسئولیتش برخوردار باشداقتدار الزم و کافی در 

مدار اختیار است و تکلیف بدون اختییار   هدایر، تکلیف و مسئولیت، اساس معیارهای عقلی و ضوابط شرعی

کیارگزاران و فرمانرواییان   در مدیریت علوی امیام بیه   . 2«ال یکلف اهلل نفسا اال وسعها»: و اقتدار معنا ندارد

به همین دلیل بود که حق ترسییم  . بخشیددر حیطه مسئولیتشان اختیار تام و کامل می، سرزمین اسالمی
و به او  سپردمالک اشتر نخعی می، سیاست خارجی در هنگام جنگ و صلح را نیز به کارگزار الیق خویش

، البالغهنهج) «.رد مکن، آن رضایت خداوند است صلحی را که دشمن پیشنهاد کرده و در»: کردپیشنهاد می

، افزون بر رشد و شکوفایی اندیشیه آنیان  ، ای به مدیران و کارگزاراناعطای چنین اختیارات ویژه ؛( 53 نامه
مدیر و مدبر بیار  ، هایی خالقکند و آنان را انسانشان را نیز تقویت و تحکیم میتدبیر و عزم و اراده، توان
 ( 62 ص، 1386، آذردشتی) .آوردمی

 
 16 سوره مبارکه رعد، آیه 1
 286 سوره مبارکه بقره، آیه 2
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 مالک نفس. 2. 6

بیه قفیل هواهیای    ، کیه گیوش دل او   تواند دردهای جامعه را بفهمد و سخنان مردم را بشینود مدیری می
هیر  . آقایی نمایید ، گاه او نگردد و بر نفس سرکش خودقبله، طلبینفسانی بسته نباشد و زراندوزی و قدرت

. بیا درد میردم بیگانیه خواهید شید     ، های مالی خود دیید برای افزایش اندوختهکس که مقام را فرصتی آن
بیا  ، کنید دهد و با دستوری عزل میبافرمانی مقام می. گشایددرهای بسیاری را برای انسان می، مسئولیت

هیا همیان   ایین . گییرد چنانی میی مجوزهای آن، کند و با سفارشیامضایی قراردادهای میلیاردی منعقد می
 .هایی است که پهلوانیان بسییاری را لغزانیده و امییران فراوانیی را اسییر و ذلییل سیاخته اسیت         گاهلغزش
 ( 43 ص، 1387، سیدقریشی)

 شناخت دو نوع مدیریت. 3. 6

، حضیرت بیا تعبییری تنید    ، طغیان خواهید کیرد  ، قدرت آور است و در صورت مهار نکردن، ازآنجاکه مقام

نسبت به میردم همچیون گیر     »: فرمایدشمارد و میمدیران فرض میمراقبت از این موقعیت را بر همه 

حسیاب  آمیده را غنیمیت بیه   های پییش و استفاده از موقعیت مباشید که ضایع کردن حقوق آنان را زرنگی
بلکه مقیام را فرصیتی   ، تنها شعار رحمت و محبت نداردنه، انسان رشدنیافته در هنگام کسب قدرت، آورید

محبت او به ثروت و قدرت اسیت و لطیف او   . بینداموال مردم و رسیدن به آرزوهای خود میبرای چپاول 

: نیوع اول : کنید حضرت با این سخن دو نوع مدیریت را معرفی می «.شودکیشان آزمندش میمشمول هم

نیوع دوم  ، گیر و خیادم  طلب و عاشق قیدرت؛ نیوع اول اصیالح   فرصت نوع دوم، خیرخواه و عاشق خدمت
 ( 46 ص، 1387، سیدقریشی) .و خائن غارتگر

 ایجاد روابط صمیمانه انسانی. 4. 6

بنیاد جامعیه  . تنیده از ارتباطات استای درهمآید و اجتماع نیز شبکهانسان موجودی اجتماعی به شمار می
، روازایین . پیونیدهای خاصیی پدییدار گیردد    ، زمانی بر پا خواهد شد که میان عناصیر و عوامیل گونیاگون   

ایین ارتبیاط تنهیا در حید رفیع نیازهیای       . دهید رکن اساسی هر اجتماعی را تشکیل می، ارتباطات انسانی
تکامیل در  ، رسید و ایین  می «محبت»رود و به مرتبه گسترده بلکه از آن فراتر می، ماندجسمانی باقی نمی

عالقه ، طلبد تا نشانه درکهایی را میپاسخارتباطات ملثر ( 217 ص، 1379، رضاییان) .ماهیت ارتباطات است
جیو افیزون بیر درک    میدیر موفیق و کمیال   ، روازایین . و توجه مدیر به زیردستان و نیز نیازهای آنان باشد

در ایین   )ع(امیام علیی  . ها را برطرف سیازد آن، کارکنان باید به مشکالت آنان نیز توجه کند و در حد توان
همواره در فکر مشکالت مردم محیروم و نیازمنید بیاش و از آنیان روی     »: فرمایدزمینه به مالک اشتر می

، آینید و دیگیران  ویژه امور کسانی از آنان را بیشتر رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نمیبرمگردان؛ به
 ( 53 نامه، البالغهنهج) «.شمارند و کمتر به تو دسترسی دارندآنان را کوچک می
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 نگرینگری و آیندهگذشته. 5. 6

درس ، کسی است که از تاریخ گذشتگان که منبیع ارزشیمند علیم و تجربیه اسیت     ، مدیر با درایت و مدبر
توان در زندگی ای را میفراراه آینده خویش قرار دهد؛ زیرا کمترین حادثه، همچون چراغی بیاموزد و آن را

: فرماینید میی  )ع(موالی متقیان امیام علیی  . رخ نداده باشد، درگذشتههایی از آن بشر امروز یافت که نمونه

، البالغیه نهیج ) «.یابد که در مورد گذشتگان جریان داشیت گونه جریان میمورد بازماندگان همان روزگار در»

آموزی بیرای آینیده اسیت؛ میدیر     عبرت، هدف اصلی از مطالعه تاریخ گذشتگان، از سوی دیگر( 156 خطبه
های گذشتگان برای حرکت آینده خویش بهره گیرد و برای لحظیه لحظیه   کسی است که از تجربهموفق 

هیای  یکیی از ویژگیی   )ع(امیام علیی  ( 66و 65 ص، 156 خطبه، نهج البالغه) .ریزی کندحرکتش در آینده برنامه

 «.شناسیند ملمنان کسانی هسیتند کیه آینیده خیویش را میی     »: فرمایدداند و مینگری میملمنان را آینده
 ( 25 ص، 78 ج، مجلسی)

 صدرسعه. 6. 6

در سیخن نغیزی    )ع(چنانکه موالی متقییان امیام علیی   . صدر استسعه، های مدیریتیکی دیگر از بایسته

کسی که ظرفیت الزم را در برخیورد بیا   ( 176 حکمت، البالغهنهج) «.صدر ابزار مدیریت استسعه»: فرمایدمی

، خود را نبازد، های دنیاییها و مقامصدر دارد؛ یعنی کسی که در موفقیتسعه، باشدمسائل گوناگون داشته 
هیا را داشیته و تیوان    هیا و رنیج  گنجایش پذیرش سیختی ، ها در حوزه مسئولیتشهنگام هجوم گرفتاری

صدر است که قیرآن از آن بیه شیرح    دارای سعه سرپیچی از باطل و تسلیم شدن در برابر حق را دارا باشد؛
 ( 66 ص، 78 ج، مجلسی) .صدر تعبیر کرده است

 گیرینتیجه

بر ایین اسیاس موضیوع    . عنوان دینی کامل نقش سرنوشت سازی را در تاریخ حیات بشری دارداسالم به
عنوان امانیت الهیی   چراکه مدیریت از دیدگاه اسالم به، ای برخوردار استمدیریت اسالمی از جایگاه ویژه

میدیریت در اسیالم بیرخالف    . عنوان خلیفه خداوند به انجام امور بپردازندمدیران بایستی بهمطرح است و 
هدف صرفاً رشید  ، کنندهای غیر اسالمی که همه زندگی بشر را در کسب سود و مادیات خالصه مینظام
تیر از  مهیم بلکه ، پل و جاده و نظایر آن نبوده، وری مادی و توسعه ابزارهای مصنوعی مثل ماشینو بهره

وجیدان کیاری و   ، دوسیتی نوع، ایثار، درستکاری، آن رشد و تکامل معنوی و فضائل اخالقی چون صداقت
ای از البالغیه کیه مجموعیه   بدون شک نهیج . بسیار ضروری و جزء الینفک اهداف اصلی است، آن نظایر

هیای میدیریتی   ر از اندیشیه است کتابی سرشیا  )ع(ها و گفتارهای موالی متقیان امام علینامه، هاسخنرانی
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هیای میدیریت و فنیون اداره    مبانی و روش، توان بسیاری از اصولرود و میاسالمی و علوی به شمار می
بیه  ، عنوان دینی کامل که در بردارنده همیه علیوم اسیت   اسالم به. جامعه و رهبری را از آن استخراج کرد

هیایی بیرای آن بییان    ه کرده و اصول و شاخصیه عنوان یکی از مباحث کلیدی و مهم خود نگامدیریت به
هیای میدیریت   که ایین اصیول و مبیانی و شاخصیه    نکته حائز اهمیت این است که درصورتی. کرده است

تواند جامعه و یا سازمان تحت امر خیود را بیا شیکوفایی و    بسا میاسالمی توسط یک مدیر به کار رود چه
روبه رو سازد و جامعه و سیازمان را عیالوه بیر     (...سیاسی و، فرهنگی، اقتصادی) های فراوان ازجملهرونق
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