
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت در قرآن یر یشناختی مدهستی یمبان

 1جعفر رحمانی
 
 

 چکیده 
ترین منبع اسالمی عنوان اصلیهب ،نشناختی مدیریت از منظر قرآمبانی هستی موضوع تحقیق،

ست. صیفی و بر ،ا العات یگردآور ق با توجه به روشین تحقیا ا ساس هدت از نوع تو از نوع  ،ا
ای کتابخانه ،ا العات یروش گردآوربرداری و فیش ،ای اســـت. ابزار تحقیقو توســعه یکاربرد

 قرآن، تفاســیر،)به منابع موجود  ،قیتحق ایکتابخانها العات در بخش  یگردآور یرااســـت. ب
در تحقیق فوق سعی شده . رجوع شده است مرتبط با موضوع( یهاهیو نشرت رساله، مقاالکتاب، 

ــای مبانی  ــیری از آنها، به تبیین و احص ــت تفس ــی و تحلیل آیات و برداش ــت با توجه به بررس اس
ستی شودشناختی علم مه سالم پرداخته  شان دیریت از نگاه ا های دهنده تفاوتکه نتایج تحقیق ن

 ن با مبانی مدیریت غربی است.شناختی از منظر قرآنی هستیاساسی در مبا
 شناختی، مدیریت،  مدیریت اسالمی. مبانی، هستی گان کلیدی:واژه

 

                                                      
 العالمیة. عضو هیات علمی جامعة المصطفی .1
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 مقدمه
که در  برخوردار است زین هاییانگارهمبانی و پیشاز عوامل  ی،و شناخت یعلم تیافزون بر ماه یهر علم و دانش

صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر دارد. بنابراین، هسته مرکزی هر علم، دهی هویت دینی یا سکوالری علم، بهشکل
توان مبانی اولیه نظری و فلسفی آن است که در نوع نگاه به جهان، انسان، ارزش و اخالق ریشه دارد. این مبانی را می

ربوط های نظری درباره چگونگی دســتیابی به شــناخت منی به دیدگاهدر چند دســته تقســیم کرد: برخی از این مبا
ستی مربوط شناختی نامیده میشود که مبانی معرفتمی م به جهان ه شود. برخی دیگر از این مبانی به نوع  نگاه عال 
 ).99، ص15و14، ش1384، . یعقوبی( 1شود.شناختی تعبیر میشود که از آن به مبانی هستیمی

عنوان یکی از علوم بشــری، از مبانی و هســته اولیه نظری تشــکیل گردیده و متأثر از نوع نگاه به ز بهمدیریت نی
گیری شناختی این دانش از منابع اسالمی، موجب شکلاستخراج مبانی هستی ،. بنابرایناستجهان، انسان و ارزش 

سالمی گردیده و هویت این دانش را دینی می ستیسازد. جهت ادانش مدیریت ا شناختی در میان ستخراج مبانی ه
سالمی، قرآن کریم از اهمیت ویژه ستمنابع ا ستی  ؛ای برخوردار ا ستبه این دلیل که کالم آفریدگار ه و بهترین و  ا

 دهد. ترین رویکرد را به هستی ارائه میصحیح

 مبانی و چارچوب نظری 
   مبانی

دهخدا، ) هاست.ها، مبناها و شالودهاساسها و بنیادها و بنیانها و بناها و عمارت مبانی جمع مبنا به معنی جای
صول و پیمراد از مبان( .236. و ص214، ص 43علی اکبر، ج  ست که علوم، نظر ییهافرضشی، ا سائل هیا ها و م

، 76ش 1394تبار، علی) .ردیگیها در علم بر اساس آن شکل میریگموضع  و هایو داور هستند بر آن ی، مبتنیعلم
گیرد، در تکّون و فرض هر علم قرار میصورت آشکار یا نهان پیشبه که مبانی هر علم، تمام ادراکاتی است( .32ص

ــت.تکامل آن علم، مدخلیت بی ــطه دارد و با روش تحقیق خاص آن علم، قابل نفی و اثبات نیس ــطه یا با واس به  واس
 یاست که فهم و قبول علم و امهات مسائل آن، متوقف و مبتن یقاتیتصورات و تصد ی، تمامیگر، مراد از مبانیان دیب

ست. ا ش یمباد و یو نظر یهیبد ی، اعم از مبادین مبانیبر آن ا سئله یفرادان ست یاو فرام مبانی مدیریت، همان  .ا
 . که مسائل مدیریت مبتنی بر آن است است ایاصول موضوعه

 شناختیهستی
و  در جهان وجود دارند ییهاا جوهرهی ییزهاینکه چه نوع چیا هعام دربار یاهیارت است از نظرعب یشناسیهست

 از که داندمی یعلم» راشناسی هستی ارسطو( 83ص1390راد، صادقی و ناصری) .چه روابطی بر آنها حاکم است
ست ست که جهت آن از یه ست یه ست به که یاحوال و ا ست متعلق عتشی ب موجب به یه  گاهآن و «کندیم بحث ،ا

شر دانش یهاشاخه ریسا و این علم انیم یممکن اختالط هرگونه از آنکه یبرا : دیافزایم دقت با کند، یریجلوگ یب
 درباره ی ورکلهب گر،ید علوم از کیچیه رایز ؛ســـتین خاص اصــطالحه ب علوم از کیچیه همانند علم نیا اما و»

 و قیتحق مورد را آن اوصات و کرده جدا را یهست از یبخش آنها. کندینم بحث ،است یهست که جهت آن از یهست
 (.35ص 1389طالب زادب.ژیلسون،  )..«دهندیم قرار یبررس



 

 

82 

 5سال
اره 

شم
/

13  /
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

13
99

 

8
2 

 

هش ژپو
 انمه

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
   

ماره 
ش

 
چهار

هم، د
  

تان
مس ز و ز

یی پا
  

139
9

  

82 

 مدیریت 
ــدر مدیریت واژه ــه از و اداره جعلی مص ــت گرداندن و چرخاندن معنای به «دور» ریش معجم  ابن فارس، .)اس

ــده متعددی تعاریف مدیریت برای (.210، ص 2، ج المقایس اللغه ــت ش  قرار به تعاریف ترینمهم از برخی که اس
 :است زیر
 «ستیابی به اهدات ازپیش سط تعیینمدیریت یعنی د صوص( تو شده )معموال تولید کاال یا ارائه خدمات مخ

 (.46 ،ص،بی تاکاونتری، آرمان و رئوفی ) «.هدایت افراد و سایر منابع در دسترس برای رسیدن به پایان کار

 «های کنترل و اداره امور فعالیت ،مدیریت عبارت اســـت از عمل و هنر متشــکل کردن، هماهنگی، رهبری
ــته ــرورتجمعی بهدس ــب هدت با حداکثر کارآیی بر مبنای ض ــید جوادین،  ) «.های اجتماعیمنظور کس س
 (.28ص 1388

 «شامل برنامهای از فعالیتمدیریت، مجموعه صمیمها ) سازماندهی، رهبری و کنترل( بر روی ریزی، ت گیری، 
ــیوه کارا و  ــازمان به ش ــد س ــتیابی به مقاص ــانی، مالی، فیزیکی و ا العات( با هدت دس ــازمان )انس منابع س

 (.3ص 1392پیروز، و دیگران،  )«.اثربخش است

 نگهداری و  شایستگی و لیاقت برای از است عبارت رشد اند.دانسته رشد  مساوی را  مدیریت  مطهری استاد
فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن  را مدیریت ایشان   .هال و سرمایهیبرداری صحیح از وسااستفاده و بهره

 (23،ص1357,یمطهر ) دانند.می و بهتر سازمان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و به کار بردن آنها 

هر ســازمان و اجتماع اســت؛ چرا که در نبود آن، رشــته کارها از هم  یر برایناپذاجتناب یت ضــرورتیریمد
ر یالبد للناس من ام»د: یفرمایان مین بیت را چنیردیضــرورت م یتیدر روا یر مؤمنان علیرو امنیگســلد. ازایم

ــت براین یاچاره( .40، خطبه  نهج البالغه ؛)«بر او فاجر ــند؛ ن یر یمردم که ام یس ــته باش ــد یداش ا یکوکار باش
ضرورت مدین امبر اکرمیپ تبهکار. ؛ «ؤمروا أحدهمیسفر، فل یاکا کان ثالثة ف» ند:یفرمایان مین بیت را چنیریز 

ــفر  یهنگام(.17550، ج 717، ص 6جبی تا.،  یهند یالمتق) ــه نفر در س ــان ید از یبودند، با یکه س ک نفرش
سه نفر ن ییدر جافرمان ببرند.  ساب مجموعهر یاز به مدیکه  شند، ح شته با ست. یهادا شن ا ن یبنابرا بزرف کامال رو

ضروری، وجود مدیاهر مجموعه یبرا ست یر  ضرت عل .ا شتر چن یدر کلمات ح و »م: یخوانین میبه مالک ا
سا منهم، ال  شتت علیرها و ال یقهره کبیاجعل لرأس کل امر من امورک رأ د یبا( .53، نامه  نهج البالغه ؛)«رهایه کبیت

سازد و کثرت  یمهم، و یکه کارها یسی؛ رئی  انتااب کنیک رئی یرأس هر کار  یبرا را مغلوب و درمانده ن
سته نکند.یکارها او را پر  سالمی را باید در  شان و خ سالمی با مدیریت غیرا که هایی گزاره)ی مبانتفاوت مدیریت ا

ــ ــت یفیجنبة توص ــته و ناظر به هس ــت که در حوزة ا یواقع یهاتیو موقعها داش ــولند(، دار ییکارامدیریت س  اص
(، ندهســتمدیریت ند یعمل و فرآ یراهنما ی،هنجار یهاکه در قالب قواعد و گزاره مدیریتامر  یهادیو نباها دیبا)

ــد و مطلوب) اهدات ــط یانی، میی، اعم از: غامدیریتی یهااهدات، مقاص ــب با  یاهو واس گوناگون  هایحوزهمتناس
 جستجو  نمود. در مدیریت(دن به اهدات یو  رق رسها عام و خاص، راه یهاروشها )روشمدیریت( و 
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 قیتحق نهیشیپ
 تیریدر خصوص مد اما منتشر شده است. یمتنوع و متعدد اریمنابع بس ،از منظر اسالم تیریخصوص مد در

سلتوان به کتاب یصورت محض( مه)ب در قرآن شته دکتر محمدعل در قرآن( تیریاز مد ییها)جلوب مانیملک   ینو
صار س یان شاره  ،( پرداخته 44تا  14 اتیسوره نمل )آ  یکه تنها به برر قرآن و توان به کتاب یمنابع م گرید ازد. کرا

شگاه )در یقرآن یهاپژوهش ادیبن تیریمد سال  افتیحوزه و دان شاره نمود که  در   نیتدو 1389مجموعه مقاالت( ا
به کتاب یمدر حوزه موضــوع تحقیق  گریکتب د از شـــده اســـت. مؤلف:  از منظر کتاب و ساانت تیریمدتوان 

 یرهبر ،یجامعه اسالم رانیمد،  یخاتم داحمدیثر س،ا ثیقرآن و حد دگابیاز د تیریمد ، یقوام نیالددصمصامیس
سالم صاری،  ت در قرآنیریمد و عانیمحمدرضا مط ،یآبادیعل رضایثر علا ،در ا ت در قر یریمدنوشته محمدعلی ان
 از اخالق کارگزاران در قرآن و علیرضا سویزی هنوشت ت در قرآن و سنتیریمدنوشته سیداحمد خاتمی،  ثیآن و حد

با  نهاآ شــتریاما ب ؛وجود دارد زینهایی و مقالهنامه انیو قرآن پا تیریدر حوزه مد د.کراشــاره  یآمل یالله جوادیتآ
تألیف  اصول مدیریت از دیدگاه قرآن کریمآنها از جمله  که قرآن میمستقبه  ور نگاشته شده است تا  اتیروا کردیرو

سین شد  مقطع نامهپایان ( و1386) اتصفرمراد ح «  میدر قرآن کر یت فرهنگیریمد یشناختارزش یمبان»با نام ار
 .است1395ی در سال اکبر رحمانیعلاثر 

یت مبانی هستی  در قرآن شناختی مدیر
 اند از:شناختی مدیریت در قران عبارتبا توجه به بررسی آیات، مبانی هستی

 ت انسان و موجودات  خاص خداوند است یر یمد .1
شود؛ اگر بینی قرآنی و اسالمی، جهان یک آفریده است و با عنایت و مشّیت الهی نگهداری میاز نظر جهان

جهان آغازی دارد و  (.19ص1389مطهری، ) .گردد.نیست و نابود میای عنایت الهی از جهان گرفته شود، لحظه
ن، شکر او و خضوع یدست اوست، بنابراه ر همه امور بیو تدب پروردگار همه عالم استآغازگر جهان خداوند است. او 
خلقت و آفرینش موجودات را به  ،انبوهی از آیات قرآن (147ص تا،بی ،8جالمیزان ). در برابرش بر همه واجب است

دهند؛ نظیر های خاصی را محل توجه قرار میدهند، که برخی از آنها خلقت موجودات و پدیدهخداوند نسبت می
و منحصر به خداوند بیان کرده  ورکلی مطرح ولی آیاتی نیز هستند که خلقت را به .انسان و ها، زمینخلقت آسمان

ُکُم  (.108، ص1387کیاشمشکی،  )کنندمی هُ  ذل  ُکمأ  اللَّ بُّ له   ال ر  الَّ  إ  ُق  ُهو   إ  ی ُکلِّ  خال  ُبُدوهُ ٍء ش  اعأ لی ف  ُکلِّ  و  ُهو  ع 
ی کیٌل ش  پ   ،ز استیننده همه چیست، آفر ین است خدا پروردگار شما، جز او معبودی نیا (102نعاما ٍء و 

 ز است.ید و او نگهبان و کارساز هر چیتنها او را بپرست
هُ  ُقل   ُق  اللَّ ی ُکلِّ  خال  ُد  ُهو   و   ٍء ش  واح  اُر  الأ هَّ ق  ز فقط خداست و تنها یننده همه چیبگو: آفر (16؛)رعد :الأ

 روز است.یکتای پیاو 
هُ  ُق  اللَّ ی ُکلِّ  خال  لی ُهو   و   ٍء ش  ی ُکلِّ  ع  کیٌل  ٍء ش  زی است و او بر هر یننده هر چیخدا آفر  و 

 کارساز است. زی نگهبان ویچ
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ــمان موردهمچنین قرآن در   رأ   ﴿فرماید: ها و زمین میخلقت آس
ماوات  و  اْلأ  ــَّ ق  الس ل  ذی خ  ُه الَّ ُکُم اللَّ بَّ نَّ ر  إ 

وی فی ت  سأ یاٍم ُثمَّ ا
 
ة  أ تَّ ر  و  ال س  م  ق  مأ   و  الأ شَّ ثیثاا و  ال ُلُبُه ح  هار  یطأ یل  النَّ ی اللَّ ش  ش  یغأ رأ ع  ی الأ ل  راٍت ع  اَّ س  ُووم  ُم نُّ

مین   عال  بُّ الأ ُه ر  ك  اللَّ بار  ُر ت  مأ
ُق و  اْلأ  لأ ا  ُه الأ ال ل 

 
ر ه  أ

مأ
 
أ ــمانیقیبه  (54) ؛﴾ب  ــت که آس ــما خداس ها و ن پروردگار ش

شش روز آفر یزم سپ  بر تات ]فرمانرواین را در  شب را در ی[ چنشیر امور آفر یی و تدبید،  شد،  سلط  ره و م
شتابأ روز را میحالی که هموار  سّار فرمان یپوشاند، و خورشد بر روز مییجو ه با  ستارگان را که ُم د و ماه و 

گاه باشیند ]پدیاو  شه یهم ،[ ماصوص اوستدن و فرمان ]نافذ نسبت به همه موجوداتید که آفر ید آورد[ آ
 ان.یبرکت است پروردگار عالمسودمند و با 

ْمُر »ن، و منظور از ینش نخستیآفر« اْلَخْلُق »منظور از در این آیه 
َ
ن و نظاماتی است که به فرمان پروردگار یقوان« اأْل

 ور که جهان در حدوثش همان ،بنابراین د.ینمار خود رهبری مییکند و آنها را در مسبر عالم هستی حکومت می
 ،ای لطف خدا از آن گرفته شودو اگر لحظه ستز وابسته به اویاش نات و ادارهیر و ادامه حیدر تدب ،ازمند به اوستین

آیات متعدد  (.206-207، ص6، جتفسیر نمونهمکارم شیرازی،  )د.گردکلی از هم گسسته و نابود میهنظامش ب
رأ   ﴿همچون:  ؛دیگری در قرآن کریم نیز به وابستگی جهان به خداوند اشاره دارند

ماوات  و  اْلأ  ُك السَّ ه  ُملأ
لَّ  ؛﴾و  ل 

 ت.طره خداسین فقط در سیها و زمی آسمانیت و فرمانروایو مالک (189:عمرانآل)
ُتون  ﴿ ُه قان  رأ   ُکل  ل 

ماوات  و  اْلأ  ی السَّ نأ ف  ُه م  ن است، فقط در یها و زمو هر ]که در آسمان (26:روم )؛﴾و  ل 
 .اند[ برای او فروتن و خاضعی اوست ]و همهیت و فرمانروایطره مالکیس

 با توجه به نکات فوق : 
  آن.مدیریت انسان در چارچوب مدیریت الهی است و نه در عرض 

 دار و مورد قبول است.انسان در چارچوب تدبیر الهی معنا تدبیر 
 مدیریت انسان در چارچوب اهدات الهی است و نه در عرض آن. 
 عقالنیت ابزاری فطرت الهی و عقل است و نه فقط در راستای ،یمدیریت انسان  بر اساس  وح. 
 مندی از مخلوقات الهی است و نه در جهت حفظ نسل و نوع و مدیریت انسان در جهت حفظ و بهره

 .اهدات مادی خود

 ــت چون نظارت  و قدرت مطلق  ؛مدیریت و تدبیر تنها با وجود نکات فوق قابل تحقق و اثربخش اس
 خداوند مانع از اثربخشی هرگونه فعالیت غیرهمسو خواهد شد.

   شودیت میر ین  و مدییله خداوند  تعیوسهانسان  ب یت  کالن زندگیمور أاهداف و م. 2
های آن برای رسیدن به غایتی آفریده شده و پیوسته به سوی مقصد نهایی خویش در از نگاه قرآن، جهان و پدیده

ا ال  حرکت هسـتند:  م  ینه  ا ب  رأ   و  م 
ات  و  اْلأ  او  م  سَّ ا ال ن  قأ ل  ا خ  یو  م  ب  سمان؛(44:دخان نع  ن و یها و زمو ما آ

جهان به با ل و بازی و عبث آفریده نشده است و اهدات حکیمانه . میادهیافر یان آن دو است، به بازی نیآنچه را م
کار بوده و هیچ هان در  قت ج ـــت؛ در خل ـــده اس یده نش یده آفر فا مت و  خالی از حک جا و  ناب مطهری،  )چیزی 

ا ما و  ﴿. (19ص1389 ن  قأ ل  ماء   خ  رأ    و   السَّ
ُهما ما و   اْلأ  ین  الا  ب  ن و آنچه یو ما آسمان و زم؛(38صهمان ، باط 
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ست، بیرا که م  دنبال را یاهژیت ویهدت و غاشده بوده و یک واقعیت هدایتعالم  ههممیادهیافر یهوده نیان آنها
ست حاکم عالم همه بر تیغا آن سمت به حرکت و کندیم ش یزیهر چ . هدتا سب آن  ست و کمال  ئیکمال منا ا

ستیجهان خلقت، ن یوجود سبیو ره یل به مقام برتر ه سیب قیو ع یدن از نقص ن سالمت یو رس یا دن به تمامت و 
 ؛عنوان سرگرمی برای آفریدگار مطرح نیستبنابراین خلقت جهان، به (.509ص، 4ج ،1386جوادی آملی،  )است.

ست. ساس اغراض حکیمانه ا سکندری،  )بلکه دقیقًا هدفمند و بر ا ساس آموزه ( .146ص 1393ا و « از اویی»بر ا
. بنابراین تاوســ به تقرب و خداوند به بازگشــت ن،انســا ژهویجهان، مخلوقات و به غایتهدت و ، «به ســوی اویی»

ــط نگرش توحیدی»دســتیابی به قرب الهی و کمال انســانی اســت. قرارگیری  ،هدت غایی در مدیریت عنوان به« بس
صلی و  صه به« قرب الهی»هدت ا شاخ میزان تأثیر در تحقق توحیدمحوری »عنوان هدت غایی در مدیریت، معیار و 

 دهد.ار میها در اختیار مدیر قرمشیها و خطدر تعیین دیگر اهدات، سیاست را« الهیو رسیدن به قرب 
 ست یخود ماتار و آزاد ن یدر زندگ ین هدف  اصلییانسان در تع. 3

بینی توحیدی، خداوند اولین مدیر و معمار جهان خلقت و مالک زمین و آســمان و تدبیرکننده از دیدگاه جهان
ست. بر مبنای توحید افعالی، م ضاع و احوال و پروردگار همه جهانیان ا دیریت از افعال شب و روز و تغییردهنده او

اساس، مدیر  ور اخص خواهد رسید. براین ور اعم و به مدیر به خداوند متعال است که در نظام  ولی به انسان به 
گیرد، شده عدول کند. هرکس در مسند مدیریت قرار میتواند از مدار تعییندر نظام توحیدی تحت هیچ شرایطی نمی
صفات الهی شتر  شد تا هرچه بی ضور در زنجیره مدیریت نظام  باید بکو شارکت و ح را در خود متجلی نماید؛ زیرا م

شتر از دیگران  شند و در این میان، هرکس بی ست که عالم و عارت و عامل به حدود الهی با سانی ا سته ک شای سالمی  ا
 خود را به صــفات الهی متصــف نماید، از شـــایســتگی بیشــتری برای رهبری و مدیریت برخوردار خواهد بود.)

 (21، ص1390نیا، ساجدی
انسان است  یزندگ یت اصلیمور، همان مأن اهداتیاو  له خداوند انجام شدهیوسهانسان بی اهدات کالن زندگ

ــان در مدیو جا ــتاییتع ت،یریگاه انس  یت اصــلیمور، مأگریبه عبارت د .اســت یاهدات اله ین اهدات ُخرد در راس
سهب ستایبا یاتین و اهدات عملیله خداوند تدویو سان  راحی و اجراآن اهدات به ید در را سیله ان توحید در گردد.  و

ستورالعمل زندگی را تنها از خدا بگیرد، حق قانون سان د ضا دارد که ان شد و ربوبیت اقت گذاری را تنها برای او قائل با
ستقل کی هیچ موجود دیگری را به ضع قانون نداند؛ یعنی قانونی برای او معت ور م شد که به اکن الهی حق در و بر با

جهان  خداوند بر بر اسـاس توحید افعالی، تنها ربوبیت تشـریع شـده و مسـتند به اکن تشـریعی خدای متعال باشـد.
در  باید ،ینابنابر. اردنهایی ند شکست جز یانتیجه ،لهیا تشریعیو  تکوینی ربوبیت با جوییهستیزو  ستا حاکم

و  تکوینیاراده  ،جزئی یهاروش لعمادر ا حتیو  مشیهاخطو  اتهدا تعیین ،هاییزربرنامهفرهنگ ســـازمانی، 
ــهبازی،  ).دکر عایتر قیقاًد را لهیا تشریعی ــخص و  مدیریتگاهی اهدات  (.68، ص 1382زارعی متین و ش مش

ست و گاهی دارای مراتب  ست؛معین ا سیله ا ست و اهدات دیگر و ستند یعنی یک هدت عالی و نهایی منظور ا ای ه
، اهدات دنیوی و مادی مثل آزادی، امنیت، های مدیریتینظامســیدن به آن هدت نهایی. لیکن امروزه بیشــتر برای ر

نوعی به که بهو آرمانی های همه مردم یا الاقل اکثریت آنها و هر هدفی رفاه، بهداشــت، آموزش، ارضــای خواســته
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سایش زندگی دنیوی آنها برگردد را دنبال می  ست که بتواند امنیت داخلی و از نظر مردم ایدهنظامی اداری کنند و آ آل ا
که رسول  مدیریتیاند و که انبیا مطرح کرده نظام مدیریتی اما در .های اکثریت مردم را برآورده سازدخارجی و خواسته

وجه است و همه هدفی فراتر از این اهدات مورد ت ،گذاری فرمودبنیان های وحیانیبر اساس آموزه گرامی اسالم
غایی، و آرمان  آن هدت .شــودغایی لحا  می عنوان اهدات متوســط و میانی برای رســیدن به آن هدتاین اهدات به
مان هدت عال می و آرمان ه قت انســـان اســـت، خداوند مت ُلوا  فرماید:خل م 

ع  نُکمأ و  ُنوا م  ین  آم  ذ 
لَّ ُه ا لَّ د  ال ع  و 

ُه  نَّ ف  ل 
اأ ت  یسـأ ات  ل  ح  ال  ُهمأ الصـَّ ی ل  ضـ  ت  ی ارأ ذ 

ُهُم الَّ ین  ُهمأ د  نَّ ل  ن  کِّ یم  ل  مأ و  ه  ل  بأ ن ق  ین  م  ذ 
ف  الَّ ل  اأ ت  ا اسـأ م  رأ   ک 

 
ی اْل م ف 

ا یلا ش  ی   ب 
ر ُکون 

شأ ی ال ی ن 
ُبُدون  ا یعأ نا مأ

 
مأ أ ه  ف  وأ د  خ  عأ ن ب  ُهم مِّ نَّ ل  دِّ یب  ل  شما که ایمان کخداوند به  (55نور: )؛و  سانی از 

سته کردهآورده و  شای شین خود قرار دهد ،اندکارهای  سرزمین جان ست که حتماا آنها را در این   ؛وعده داده ا
 ،جانشین خود قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است ،گونه که کسانی را که پیش از آنان بودندهمان

ــان را به ایمنی مبدل گرداند تا مرا عبادت ــتقر کند و بیمش ــان مس ــودش یک  به س ــر کنند و چیزی را با من ش
تا جایی  ؛تحقق هدت نهایی خلقت اســت ،هدت نهایی از زندگی اجتماعی ،های قرآنبنابراین  بق آموزه نگردانند.
سان ها بدانند. منتها ها و ارزشرا مالک همه چیز و واجد همه فضیلت ها خودشان را فقط بنده خدا ببینند و خداکه ان

سیلهاهدات دیگر مثل عدالت  شمنان و... همگی مقدمه و و سرکوبی د سیدن به آن هدت و رفاه و امنیت و  ای برای ر
ستند. صلی ه سالم تیریبرای مدکربم در قرآن  ا ست که در ایهاهدت یا شده ا شاره  آنها نیترنجا به مهمیی ککر  ا

 :شودمی
ـا م. 1 ن لأ ْـز  ن ـات  و  ا  َـین ب ِـالأ ـا ب ن ُـل  ـا ُرس ن َـلأ س رأ َـدأ ا  ق ّـال  ُـوم  الن َـق ی  ل 

ـزان  ـی م الأ ـاب  و  ِـت ک ُـُم الأ َـه  سَـع
ط   سأ ق 

الأ ـ (26:دید)ح؛ب  ـا پ ـا دال یم ـود را ب ـران خ ـب ـادیـام ـت ـرس ـن ف زان یـم و با آنان کتاب و میـل روش
 ام کنند.یم، تا مردم به عدالت قیله سنوش حق و باطل[ نازل کردی]وس

نا فی ُکلِّ . 2 ثأ ع  دأ ب  ق  ُبُدوا الّله  و  ل  ن  اعأ
ُسوالا ا  ٍة ر  م که خدای یاتیما در هر امتی رسولی برانگ (36)نحل:ُامَّ

  د.یکتا را بپرستی
 شود.دو نوع اهدات در مدیریت اسالمی وجود دارد که در کیل به تفکیک ککر می ،بنابراین

 اهداف عام
شده،ات یبا توجه به آ سهیریمدعام های هدت توانصورت عام و کلی میبه یاد سالمی را در محورهای  گانه ت ا

 :برشمرد ریز
 های خدانگرهدف 

ست که یمنظور ا    ستیریمدن ا ست امور بندگان خدا، برای ای، حکومت و  ست که آنان به معرفت الهی، یا ن ا
بندگی ی از یاش، آزادی از ا اعت  اغوت و رهاابند، که ثمرهیت پروردگار عالم دست یمحبت خداوند و عــــبــــود

جلب و  (57انعام:)ن و حدود الهیاجرای قوان (18،)مائده:ت به ســوی خدایدعوت و هدا که شــامل  ،َنْفس اســت
  .است  (162)انعام:ت پروردگاریرضا
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 نگرهای انسانهدف
مـــدیریت اسالمی، توجه به شکوفایی استعدادهای انسان در ابعاد مختلف است، که  عام دومـــیـــن هـــدت    

 انجامد. انسان در مدیریت اسالمی جایگاهی ویژه دارد که شامل امور زیر است:بـه کـمـال و سـعادت می سـرانـجـام
ـ» د:یفرماامبران مییدرباره فلسفه بعثت پ امام علی کهی استعدادهای انسان؛ چنانیشکوفا  - َـَث ف َـع َـب ْم یف ه 

لَ  َلُه َو واَتَر ا  ْم َاْنب  یُرســُ َتاْءُدوُهْم میاَئُه، ل  یه  ه  َو یســْ ْطَرت  ... َو یثاَق ف  ه  ْعَمت  یَّ ن  ُروُهْم َمْنســ  َن اْلُعُقول  یثیَذک  نهج البالغه،  «)ُروا َلُهْم َدفائ 
ــد، پ (1خطبه ــداونـ پی در مامبران خود را پییخـ ــان مانیات تا پیان مردم برانگیدر های الهی را که فطری آنـ

ـعـمـت ـد و ن ـن ـان ـسـت ـود، ب ـرامـوشب ـه هـای ف ـد... و عقلیشـده را ب رون یهای پنهان را بـادشـان آورن
 .آورند و به کار اندازند

 (151بقره: )ه نفوس؛یاخالق و تزک -
 (151)بقره:ها.م و ارتقای سطح آگاهی انسانیتعل -

 نگر های جامعههدف
 ر است :یشامل امور ز این اهدات    
  (15و شوری/ 26:حدید )اجرای عدالت و تحقق قسط؛ -
ة  » د:یفرمامی ومرج؛ امام علیجاد نظم و مبارزه با هرجیا - مَّ ُِ اْل ظامًا ل  ماَمَة ن   ِ شــرح  )؛َو َجَعَل الّلُه... ااْل

ــ (457ص ،4ج غررالحکم ودررالکلم، ــتیخداوند امامت و رهبری را وس  همچنین. له نظام امت قرار داده اس
ــا ــت:یان مقام و موقعیدر ب امام رض ماُم الّد ا  » ت امامت فرموده اس ماَمَة ز   ِ مینَّ ااْل ل  ــْ ظاُم اْلُمس ــ («َن ین  َو ن  خ یش

  .ن و نظام مسلمانان استیامامت، اساس د )227، ص2ج بی تا برسی، 
  (55نور/ )ت و آرامش در جامعه.یتحقق امن -

 اهداف خاص
سالمی بودن این     ضاینظام مدیریت خیزد و برمی مدیریت در نظام اداریاهدات از ا س به اقت  ،المیت خویشا

ست. حذت این اهدات یا بی سالمیبه دنبال آنها صبغه ا همان اهدافی که  ؛بردرا از بین می مدیریت اعتنایی به آنها، 
دینی و اســالمی دیگری نیز  مدیریت و هر و مهدوی علوی، حکومت نبویهای قرآنی، آموزهنظر  مّد 

های بیگانه با اسالم نیز با مشاهده تحقق نسبی آن و کشورها و دولت، رفاه و ثل برقراری عدالت، امنیتم ؛بوده است
 رسند.به شناخت صحیحی از دین می ،اهدات
سالمی، همان پایهها و برترین آرمانواالترین هدت    ساوات و برادری و برپایی عدل و به های مدیریت ا ریزی م

ستمگری از یکعبارت دیگر، نابودی پا سرنگونی تخت  سترش امنیت و آرامش و یه ظلم و  سوی دیگر، گ سو و از 
ــرافتمندانه، به جای زندگی همراه  ــانی و ش ــتی با ا مینان بین مردم و جایگزین کردن زندگی انس ــتی و تهیدس تنگدس

 (73، صبی تاشریف القرشی،   )است.
قاُموا فرماید: اسالم میقرآن کریم در مقام بیان بعضی از اهدات نظام مدیریت 

 
رأ   أ

ی اْلأ  اُهمأ ف  نَّ کَّ نأ م   إ 
ذین  الَّ

ر ک  ُمنأ ن  الأ ا ع  وأ ه  ُروف  و  ن  عأ م  الأ ُروا ب  م 
 
کاة  و  أ ُوا الزَّ الة  و  آت   (41حج/ ).الصَّ
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 است یت ابزار یر یمد ت خداوند،یر یسه با مدیت انسان در مقایر یجن  مد. 1

ت یاست  و خالق یاتیت عملیریمد نقش انسان در ارتباط با مدیر اصلی )خالق( نقششده، با توجه به نکات بیان
 ی)در راستا یاتین اهدات عملییو ابتکار او در تع یت، نوآوریخالق .ستین یاو در خلق اهدات کالن زندگ یو نوآور

 است. اری( در اختیو منابع انسان یمنابع ماد )عقل، یهاتیبا توجه به ظرف یکار یندهایو فرای( اهدات اله
یت انسان و موجودات  از آن خداست  . 2  نظارت  بر مدیر

ست و  ضر الهی ا ستی در مح ستهمه عالم ه شاهد و ناظر بر همه ه و از جمله رفتار، گفتار و  یخداوند متعال 
او از ترین نوع نظارت بر عملکرد افراد در جامعه الهی اســت. نظارت الهی واالترین و کاملهاســت. افکار انســان

گاه  یو روان یها و حاالت روحشهیاند شگاه پروردگار یهد، در پدیکه انجام مرا  ین، انسان هر کاری. بنابرااستافراد آ
مبنا، انسان موّحد و مؤمن به حضور و نظارت . بر این ستین یاو از خداوند مخف بوده و چیزی از اعمال و حتی نیات

های خود کند و خداوند را ناظر و حاضــر بر فعالیتالهی، همواره نظارت او را بر اعمال و کردار خود احســاس می
 داند. قرآن کریم در آیات مختلف به این مطلب اشاره نموده است:می

ُن ﴿ ل  عأ ُن ا  م  ی و   ف  ُا ن ا  م  ُم  ل  عأ ت  ك   نَّ ا إ 
ن  بَّ یر  ف  ا  ی ا  م  ن شـــی     و   م  ه  

لَّ ل لی  ا فی  ع  رأ   و  ال  
فی  اْلأ  ٍء 

اء   م  چ یدانی و هم، مییکنم و آنچه را آشکار مییدار ناا تو آنچه را ما پنهان مییقیپروردگارا!  (14)ابراهیم:؛السَّ
کند که خداوند به آشکار و اعترات می میابراهدر این آیه حضرت  ست.ین و آسمان بر خدا پنهان نیز در زمیچ

 (491.)  برسی، همان، صستیده نیز بر او پوشیچ چینهان مردم عالم است و ه

افتد و به آنچه در بین این دو خداوند به آنچه در زمین و آنچه در آســمان با آن وســعتش وجود دارد و اتفاق می
قرآن دربارة وسـعت علم ( .301، ص6، جبی تا وسـی،  )علم کاتی اسـت. ،اسـت، علم دارد، و علم او به همه چیز

ُهمأ و  ﴿ :دیفرمایم له اعمال انســان و رازهای درون اواز جم ،یبه تمام عالم هســت یاله رَّ ُم ســ  ل  ه  یعأ نَّ اللَّ
 
ُمواأ أ ل  مأ یعأ ل 

 
أ

ُغیوب   ُم الأ لَّ ه  ع  نَّ اللَّ
 
ئُهمأ و  أ و  گوشــی آنان را خدا اســرار و ســانان در  ندانســتند که  ]منافقان[ا یآ(9)توبه: ؛ن وأ

ُه فی  ﴿:ســوره انعام آمده اســت 3همچنین در آیه  ســت !داناها د خدا به همه نهانیتردداند و بیمی و  ُهو  اللَّ
ُبون   ســ  کأ ا ت  ُم م  ل  ُکمأ و  یعأ ر  هأ ُکمأ و  ج  رَّ ُم ســ  ل  رأ    یعأ

ات  و  فی  اْلأ  او  م  ن یو در زم هاو او در آســمان ؛الســَّ
گاه است.یآور ر و شر[ به دست مییز به آنچه ]از خیداند، و نخداست که نهان و آشکار شما را می   د، آ

های با نظارت در نظام ،های اســاســی مدیریت اســت. مفهوم نظارت در منطق قرآننظارت و کنترل از مؤلفه
شتر اعمال می سود بی شود. این نظارت بیرونی غیرالهی تفاوت بنیادین دارد. از دیدگاه غرب، نظارت و کنترل با هدت 

که از دیدگاه مدیریت قرآنی، نظارت با هدت رشد و کمال انسان درصورتی ؛گردداست و بر افراد سازمان تحمیل می
سیدن به مقام قرب الهی اع ست؛ یعنی فرد عالوه بر اینکه خدا را در زندگی مال میو ر شود و در درجه اول، درونی ا

ناظر و حاضــر می به نظارت و کنترل خویش میخود  ند، خود نیز  پردازد. این شــیوه، مؤثرترین عامل کنترل در دا
یت قرآنی، بخشــی از در واقع در مدیر ســـازمان و جامعه بوده و در مدیریت قرآنی جایگاهی بســیار متعالی دارد.

ــود، در راه ارتقای فکریهای دیگر صــرت کنترل و بازرســی میها و نیروهایی که در نظامهزینه فرهنگی و رشــد  -ش
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وجود  کننده درونی در افراد بهشــود تا با تقویت روحیه دینی و تقوای الهی، عامل کنترلمعنوی افراد به کار گرفته می
در ســایه مدیریت  ، رشــد و ترقی و تعالی معنوی افراد نیز حاصــل شــود. بنابراینآید و ضــمن تأمین اهدات ســازمان

یابد و از ســوی دیگر، ســطح فرهنگ و معنویت های کنترل و نظارت ســازمان کاهش میهزینه ســوقرآنی، از یک
هی و تکامل پذیرد و هدت اصــلی از آفرینش انســان، یعنی قرب الها ارتقا یافته و انســانیت ایشــان تکامل میانســان

گاهانه  (.122-123ص 1379 ّیب،  )یابد.بیشتر و بهتر تحقق می ،روحی و معنوی آزادانه و آ
یت  انسان در جهان مادی؛ رس. 3  دن به رشد و کمال یهدف مدیر

 یدرون یهاق به فعلیت رساندن ظرفیتیدن به رشد و کمال از  ریرس ،هدت از مدیریت  انسان در جهان مادی
بینی الهی، نظام موجود نظام احسـن و اصـلح بوده و در جهان ار او گذاشـته شـده اسـت.یدر اختاسـت که  یرونیو ب

ــلح از این نظام، ممتنع و جهان موجود کامل ــن و اص ــعی دیگر و نظامی دیگر احس ــت و وض ترین جهان ممکن اس
ست. سالم ینیبر جهان ب یامقدمهمطهری،  )ناممکن ا ست  (.89، صیدیتوح ینیجهان ب :(2) یا سن ا نظامی اح

موجودات  یهانظامی که در آن استعدادها و توانایی ؛که در آن هر چیز در جای خویش قرار گرفته و نهادینه شده است
سبب فراهم بودن زمینه شکوفا میبه  سیده و  صه ها به فعلیت ر شوند و نیز کمال مطلق خدا در میان موجودات به من

سیده و کامل شکل میترین و بهترظهور ر ك  ﴿فرماید: که قرآن میچنان ؛گیردین نظام  بار  ت  هُ  ف  ُن  اللَّ س  حأ
 
قین   أ اال 

 ﴾الأ

ست خدا که نیپ  هم؛ (23:مؤمنون) در نظام احسن، همه نندگان است.ین آفر یکوتر یشه سودمند و بابرکت ا
به سوی خیر و کمال پیش  تعالیموجودات در یک زمینه و بستر مناسب و مساعد، بر اساس علم، اراده و رضایت حق

  (122ص1391)الهی نژاد.روند.می
ا﴿فرماید: روســت که قرآن کریم میازاین ن  بُّ ذی ر  طی الَّ عأ

 
ی ُکلَّ  أ ــ  هُ  ٍء ش ق  لأ دی ُثمَّ  خ  پروردگار ما ه 

ــت که به هر موجودی، آفر  ــی اس ــپ [ او را ]آنژهینش ]و یکس ــزاوارش بود[ به وی عطا کرده، س  گونه که س
  ت نمود.یهدا

ك  ﴿ بار  ت  هُ  ف  ُن  اللَّ سـ  حأ
 
قین   أ اال 

ن یکوتر یشـه سـودمند و بابرکت اسـت خدا که نیپ  هم ؛(23:مؤمنون الأ
 نندگان است.یآفر 

یت متوازن: توجه هم. 4 ــتی گیری از همه ظرفیتزمان به بهرهمدیر دوری از و ها و منابع در اختیار در هس
یط در ب  کارگیری منابع هافراط و تفر

ستره ست؛ غایتدر هر گ سه امر ا صول  صورت یک کل ای که بهگونهمداری؛ پیوند اجزا با یکدیگر، بهای نظام، مح
سجام اجزا با یکدیگر با قانون مندی را در قالب شده. قرآن کریم این ویژگی نظاممندی در جهت غایت تعییندرآیند؛ و ان
ــتی  ــده، برای جهان هس ــه رکن یادش ــیم کند. قرآن کریم غایتبیان میس ــاس حکمت الهی ترس مداری جهان را بر اس

ا ما و  ﴿کند.کند؛ بدین صورت که فاعلیت خدا، فاعلیتی حکیمانه است و چنین فاعلی کار بیهوده نمیمی ن  قأ ل  ماء   خ   السَّ
رأ    و  

ُهما ما و   اْلأ  ین  الا  ب  ــمان و زمین و آنچه را که ؛باط  یدهو ما آس ــت، بیهوده نیافر . ایممیان آنهاس
ــتفاده می ــوره ملک اس ــوم س ــت میان آنها نیز از آیه س ــس ــتی و عدم گس تعالی در این آیه گردد. حقپیوند بین اجزای هس

ذی﴿فرماید: می ق   الَّ ل  ع   خ  بأ ــ  ماواٍت  س ــ  باقاا  س ری فی ریت   ما ط  لأ ت  ر  ه  ــ  ص ب  ع  الأ ج 
ارأ فاُوٍت ف  نأ ت  من  م  حأ ق  الرَّ لأ نأ  خ  م 
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ــی  آن... ؛(67﴾)ملک:ُفُطورٍ   ینش ]خدایکس ید. در آفر ــمان را بر فراز یکدیگر آفر [ رحمان، خلل و که هفت آس
ــامانی و ناهمگونی نمی ــامانی و ناهمگون !پ  بار دیگر بنگر ،بینینابس  کلمه بینی ی میآیا هیچ خلل و نابس

گویا  ؛است، به معنای اختالت دو چیز در اوصات و خصوصیات است «فوت» از ماده تفاعل که مصدر باب «تفاوت»
آیه مورد این کلمه در  .خصوصیات این در آن نیست و خصوصیات آن در این نیست ؛این از آن دور و آن از این دور است

ری﴿ فرماید:میو آمده  بحث فاُوٍت خ   فی ما ت  نأ ت  من  م  حأ ق  الرَّ در خلقت خدا چیزی که از مقتضــای حکمت  ؛لأ
پس منظور از نبودن تفاوت در خلق، این اســت که تدبیر .(350، ص19ج بی تا.)  با بایی، وجود ندارد ،خارج باشــد

به این معنا که نتایج  ؛ندادیگر مرتبط یالهی در سراسر جهان زنجیروار متصل به هم است، و موجودات بعضی به بعض
صله از هر موجودی عاید موجود دیگر می ست. ،شود، و در نتیجه دادنش به موجوداتی دیگرحا سته و نیازمند ا پس  واب

ــتمنظور از نبودن تفاوت در خلق این   وری آفریده که هر موجودی بتواند  که خدای عزوجل اجزای عالم خلقت را اس
ضی که برای آن خل شود، و یا باعث فوت آن به آن هدت و غر سیدن آن دیگری مانع ن صد ر سد، و این از به مق شده بر ق 

ست ستلزم قانوننگردد ،صفتی که برای رسیدنش به هدت نیازمند ا سجام و ارتباط موجودات، م ست. . ان مندی جهان ا
مندی را موجب قانون آید که قوانین هستی بر چه اساسی استوار است؟ قرآن کریم نظام تقدیریحال این پرسش پیش می

 فرماید. کند. خداوند در آیات بسیاری بر نظام تقدیر در عالم تأکید میجهان معرفی می
ُق ﴿فرماید: ای میبرای نمونه، در آیه باح   فال  صأ  

ل   و   اإلأ ع  یل   ج  ناا  اللَّ ک  مأ    و   س  شَّ ر   و   ال م  ق  باناا  الأ سأ ك   ُح دیُر  ذل  قأ  ت 
زیز   ع  لیم   الأ ع  ــبح ]از پرده تار ؛الأ ــکافنده ص ــتیش ــب اس ــب را برای آرامش قرار داد، و ك ش [ و ش

ری آن توانای یگن اســت اندازهیا .ری زمان مقّرر فرمودیگای برای محاســبه و اندازهلهید و ماه را وســیخورشــ
ر ودانا.یناپذشکست

ضاُهنَّ ﴿فرماید: همچنین می ق  ع   ف  بأ ماواٍت  س  ین   فی س  م  حی و   یوأ وأ
 
ماٍء  ُکلِّ  فی أ ها س  ر  مأ

 
ا و   أ ینَّ ماء   ز  یا السَّ نأ  الدُّ

صابیح   م  ظاا  و   ب  فأ ك   ح  دیُر  ذل  قأ زیز   ت  ع  لیم   الأ ع  سمان به پ  آنها را در دو روز به؛الأ صورت هفت آ
سمان یانوام رسان سمانی کار آن را وحی کرد، و آ ساخت، و در هر آ ستوار  ی یهاا را با چراغیدند و محکم و ا

شیش دادیآرا سمع  ستراق  ست اندازهیم، ایها[ حفظ کردطانیم و ]از ا ستیگن ا شک ر و دانا.یناپذری توانای 
ذی و  ﴿ ر   الَّ دَّ دی ق  ه  ی ُکلُّ  و  ﴿؛ ت کردیو آنکه اندازه قرار داد و هداف  هُ ٍء ش  د  نأ دارٍ  ع  قأ م  و ب 

ینی دارد.یاندازه معزی نزد او یهر چ ا ُکلَّ ش  نَّ رٍ إ  د  ق  ناهُ ب  قأ ل  م.یدیاندازه آفر با زی را یما هر چٍء خ 
 ت تعامل سنویده و متوازن با محیط یر یمد. 5

سازمانوجود نظم و هماهنگی در جهان و نظام صل نظم و هماهنگی را در  ستی، رعایت ا ضروری مندی ه ها 
یک  نظم حاکم باشد تا دیبا سازمانی و چه بین سازمانی،چه در روابط دورن تمام امور سازمان،در سازد؛ چرا که می

اید. تنها در این صــورت اســت که یک ثر و موفق برقرار نمؤارتباط م یبتواند با نظام هماهنگ هســت ســازمان فرهنگی
های محیطی ر گذاشــته و یا از فرصــتتواند به بقای خود ادامه داده، در جهان پیرامون خود اثســازمان فرهنگی می

( همچنین نظم در ســازمان موجب ثبات در ســازمان، افزایش 34ســنزو، بی تا، صاســتفاده بهینه ببرد.) رابینز و دی
خالقیت افراد ســازمان، جلب حمایت مردم و مشــتریان، کســب نفوک و اعتبار، کاهش انفصــال یا انقطاع در ارائه 
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ها و افزایش کاری و در نتیجه کاهش هزینهکاری، کاهش دوبارهمات، کاهش موازیخدمات، استقرار و پیوستگی خد
 ( 108، ص2، ش16دوره 1392ربیعی و دیگران،  ).گرددوری در سازمان میبهره

ظام هان آفرینش، روشــن میبا دقت در ن یایی ج ندی و پو که از م عالم، ســیســتمی کالن اســـت  که این  گردد 
ستمزیر شکیسی ستم را مجموعههای زیادی ت سی ستمی،  سی ست. نگرش  شده ا سته به هم ل  ای از اجزای مرتبط و واب

کند و در جهت تحقق هدت معینی کند که کلیت جدیدی را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی پیروی میتعریف می
کنند؛ عالیت نمیهای مختلف به تنهایی فکند.  بق نگرش ســیســتمی، ســازمانکه دلیل وجودی آن اســت، فعالیت می

.( 34، صپیشینسنزو، بلکه بقای آنها اغلب به داشتن ارتباط متقابل و موفق با محیط بیرونی بستگی دارد.) رابینز و دی
ها دارای زیرسیستم بوده و خود نیز ها خود زیرسیستم هستند. به عبارت دیگر، سیستماستثنای کل عالم، تمام سیستمبه

مندی جهان آفرینش، رویکرد ســیســتمی به .( نظام20ص 1387تند.) کونتز و دیگران.قســمتی از یک ابرســیســتم هســ
های باز در کارگیری سیستمسازمان را ضروری ساخته و تغییر و سیالن دائمی عالم و حرکت در مسیر رشد اجزای آن، به

ها جهت حفظ تا ســازمان گرددنماید. در واقع وجود عامل تغییر در محیط موجب میســازمان را به مدیر گوشــزد می
خود، نیازمند تحلیل محیط و بازســازی، تغییر و تحول مســتمر در تمامی ابعاد خود « تأثیرگذاری»و « رشــد»، «بقا»

شند. بی شکالتی از جمله ناپایداری و بیبا صوالت و توجهی به این مهم منجر به م سازمان، کاهش دوره عمر مح ثباتی 
گردد.) منابع انسانی، کاهش اثربخشی فرهنگ و ساختار سازمانی و مانند آن میخدمات تولیدشده، کاهش اثربخشی 

 (18.ص1394رحمانی.
یت . 6  بهره گیری از قدرت  معنوی و قدرت مادی در مدیر
وی ُثمَّ ﴿ ت  ی اسأ ل  ماء   إ  ی و   السَّ قال   ُدخاٌن  ه  ها ف  رأ    و   ل 

ْلأ  یا ل  ت 
عاا  ائأ وأ وأ  ط 

 
هاا  أ رأ عین   ک  ینا طائ  ت 

 
تا أ ؛قال 

نی( به یها دودی بود، پ  )به امر نافذ تکو که آسماندرحالی ؛ها توجه کامل فرمودگاه به خلقت آسمانو آن
د. یا به جبر و کراهت بشتابین فرمود که همه )به سوی خدا و اطاعت فرمان حق( به شوق و رغبت یآسمان و زم

م.یشتابل مییکمال شوق و مآنها عرضه داشتند: ما با 
پایه دانایی و خردمندی . 7 یت بر  مدیر

ست مدیریت الهی بر یاماا ...﴿ :پایه دانایی ا ُکمأ ق  ل  الّلُه ل  ع  ی ج  ت 
ُکُم الَّ ال  و  مأ

 
اء أ ه  ف  سُّ ُتواأ ال ال  ُتؤأ اموال خود  و 

پای(5)نساء:را که خداوند  ید.هبه دست سفی ،زندگی شما قرار داده استدگاری مانوسیله بر   ان نسپار
ی ﴿ :فرمایدهمچنین در ســوره نحل می ی ه  ت 

الَّ ُهم ب  لأ اد  ج  ة  و  ن  ســ  ح  ة  الأ
ظ  ع  وأ م  الأ ة  و  م  کأ ح 

الأ  ب 
ك  بِّ یل  ر  ب 

ی ســ  ل  ُع إ 
ادأ

ُن ... ــ  س حأ
 
ین روش  أ با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت باوان و با انســان به نیکوتر

 کن.استدالل 
یت بر. 8  پایه علت و معلولی  مدیر

کید دارد، وجود علل و اسباب و نقش آنها را انکار نمی برقرآن در عین آنکه  هُ  و  ﴿کند: توحید در خلق و امر تأ  اللَّ
ل   ز  نأ

 
ن   أ ماء   م  یا ماءا  السَّ حأ

 
أ ه   ف  رأ    ب 

د   اْلأ  عأ ها ب  ت  وأ نَّ  م  ك   فی إ  ٍم  ْل یةا  ذل  وأ ق  ُعون   ل  م  و خدا از آسمان  ؛یسأ
تی )از قدرت و حکمت الهی( بر ین کار آین را پ  از مرگ زنده کرد، البته در ایزموسیله آن بهباران را فرستاد تا 
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ه   ایَفَأْح ﴿در این آیهدار است.یپد ،آنان که بشنوند  ْرَض  ب 
َ
بر وسیله بودن و علت بودن آب برای زنده ﴾اأْل

و انسان با آنکه  ،از نظر قرآن نظامی است نیرومند، پرارج و دارای اعتبار ،دارد. نظام علت و معلول کردن زمین داللت
انگیز دست بزند، تواند در داخل این نظام به کارهایی شگفتدانش و تدبیر روزافزونش می یبه کمک نیروهای خداداد

همان حدود که روابط متقابل علت و معلول به او هایش مواظب این نظام باشد و در اما باز هم باید در همه تالش
 ماند. اثر میهایش بیوگرنه کوشش ؛دهد، عمل کندامکان می

یت مبتنی بر عدل . 9  مدیر
گونه که در توحید صفاتی اشاره شد، خداوند عدالت مطلق است؛ لذا هرگونه والیت، سرپرستی و مدیریتی همان

باید به رعایت عدل و قســط پرداخته و از مســیر عدالت او شــکل بگیرد،  که در  ول حاکمیت الهی و در مســیر قرب
ــریعی خداوند خارج نگردد.  ــد ظلم» یو مقام «یاله مانیپ»را  یامامت و رهبر ،نیز میقرآن کرتکوینی و تش و  «ض

ذ   و  ﴿: گویدی میامامت و رهبر یبرا میابراهحضــرت  یســتگیشــا کریم در موردداند. قرآن یم «توأم با عدل»  إ 
لی ت  راهیم   ابأ بأ هُ  إ  بُّ ماٍت  ر  ل 

ک  ُهنَّ  ب  مَّ ت 
 
أ نِّی قال   ف  ُلك   إ  اس   جاع  نَّ ل ماا  ل  ما نأ  و   قال   إ  یتی م  ناُل  ال قال   ُذرِّ ی ی د  هأ  ع 

مین   ال 
ساتید[ هنگامی که ابراهیاد کنیو ]الظَّ شوار و   ،ش کردی[ آزمام را پروردگارش به اموری ]د

ــان ــاد، پروردگارش ]بهیپ  او همه را به طور کامل به انوام رس ــتگی ویخاطر ش اقت او[ فرمود: من تو را یل س
[. ]پروردگار[ فرمود: نیانی برگز یشوایز پیم گفت: و از دودمانم ]نیشوا و امام قرار دادم. ابراهیبرای همه مردم پ

 رسد.[ به ستمکاران نمیی استیشوایمان من ]که امامت و پیپ
ستگی شای ساس  ستی و آفرینش، بر عدل و توازن و بر ا صریح قرآن کریم، نظام ه ستها و قابلیتبه ت که این  ،ها

شدت ه ب ییایظلم را از ساحت کبر حایکه صر یادیز اتی. گذشته از آعدل و توازن جهان هستی، عدل تکوینی است
از  ی، در برخدینمایم یمعرف ،که مالزم با عدل اســت ،که اســاس خلقت را برحق یاتی، و گذشــته از آکندیم ینف
ُه ال ﴿ (35ص1389)مطهری.کندیم ادیبه عدل  امیمقام ق عنوانهب یاله ریو تدب تی، از مقام فاعلاتیآ نَّ

 
ُه أ د  اللَّ ه 

ــ  ش
سأ  ق 

الأ  ب 
ماا م  قائ  لأ ع 

وُلوا الأ
ُ
ُة و  أ ک  الئ  م  الَّ ُهو  و  الأ  إ 

له  ست خدا درحالی؛ ط...إ  پادارنده عدل ا که بر
ست یچ معبودی جز او نیدهد که ه[ گواهی مینش و با زبان همه موجوداتی]با منطق وحی، با نظام ُمتقن آفر 

خدا در  یعدل را ترازو ایو  ت... .سیچ معبودی جز او نیدهند که هز گواهی مییو فرشتگان و صاحبان دانش ن
میزان  و  ﴿ :داندیم نشیامر آفر ع  الأ ض  ها و  و  ع  ف  ماء  ر  و آسمان را برافراشت و ]برای سنوش هر ؛ ﴾السَّ

 چنانچه پیامبر اکرم ؛با عدل تکوینی روایات متعددی نیز وجود دارد ارتباطدر  .د[ ترازو نهاامر معنوی و مادی
بن ابی جمهور،  ).به عدل برپاست نیها و زمآسمان ؛«بالعدل قامت السموات و االرض»اند: در کیل آیه اخیر فرموده

 (.103، ص 4 ، جقمری1403
یت مبتنی بر حق. 10  مداری مدیر

ــت ــتی، خود حقیقتًا حق اس ــب به آن نیز به (10)یونس:خالق جهان هس ــایر امور منتس از حقیقت و  ،تبع آنو س
ند است و هرچه منتسب به اوست، حق مطلق و حقیقت ناب، کات خداو ،شوند و به این ترتیبحّقیت برخوردار می
و چون حقیقت الهی مخزن همه صــفات  شــوداش از این نســبت، از حق و حّقیت برخوردار میبه میزان برخورداری
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ــت، بروز و ظهور حّقیت آن و در نتیجه جلوه ــت، هرآنچه برآمده از این حقیقت اس گاه صــفات و خصــال کمالی اس
ــت. بدین ــان خلقت جهان نیز کمالی اوس ــت.عنوان فعل خداوند، حّق بوده و جلوهبهس ــفات کمال الهی اس  گاه ص

شکی. شم ذی ُهو   و  ﴿فرماید: مداری جهان آفرینش میبا حق ارتباطقرآن در  (42ص1387)کیا ق   الَّ ل  ماوات   خ  سَّ  ال
رأ    و  

قِّ  اْلأ  ح  الأ یُکوُن  و   ب  م  یُقوُل ُکنأ ف  د و یحق آفر ن را بهیو زمها ی که آسمانیو اوست خدا؛…یوأ
 . ...درنگ موجود خواهد شدز بیید: موجود باش، آن چیروزی که بگو 

 عالمه  با بایی در تفسیر این آیه فرموده است: 
تعالی اســت، و همه آنها را خلقت همه عالم فعل حق آیه این اســت کهن یدر امراد قرآن کریم  

ك خردل با ل در آن راه ندارد، ناچار یانجام شــده و حق نه به با ل، و فعلی که به ،دهیحق آفربه
 پس برای خلقت عالم غایت و غرضــی وجود دارد کهت و غرضــی در انجامش منظور بوده، یغا

 (146، ص7، جبی تا با بایی،  )ت... .همانا بازگشت به سوی اوس
 تمرکز براهداف الهی و رویکرد ابزاری به اهداف مادی . 11
زه ین آخرت، جواهر و سنگریاست. زم یآن جهان سراپا زندگ یول است؛ ختهیبه هم آم یزندگا مرف و ین دنیدر ا

ه  ﴿د: یفرمایم میادراك اســـت. قرآن کر یات دارند و آتش آن هم دارایح یوه آن جهان همگیو درخت و م ذ 
ا ه  م  و 

ی  ه 
ة  ل  ر  ار  اْلخ  لد ّ ن ّ ا إ 

ٌب و  ع  ل  ٌو و  هأ ال ل  یا إ 
نأ لُدّ یاُة ا ح  ُمون  الأ ل  اُنوا یعأ ک  وأ  اُن ل  یو  ح  گانی یا الأ ند ن ز
سوس و باز یچندروزه دن شود( اف صرف  سعادت آخرت  ستش حق و  ست، و ینش یای بچهیا )اگر نه در پر
 . رنج و زوال است(د و نعمتش بییاتش جاو یاگر مردم بدانند )که ح ،دار آخرت است قتیحقزندگانی به

شده به این حقیقت ،از قرآن کریم ات متعددییدر آ شاره  ست ا سب  بع مادی خود ا سان به ح به زندگی  ،که ان
شـــدنی زندگی دنیوی محدود و تمام کهدرحالی ؛دهدح مییترج ش دارد و آن را بر آخرتیمادی گرامحدود ای یدن

ست و ستیپاجاودان و آخرت  ا یا و  ﴿ :دار ا نأ یاة  الدُّ ح  ُرون  الأ ث 
لأ ُتؤأ قیب  بأ

 
یٌر و  أ ُة خ  ر  شما[ یل اْلأخ  کن ]

ــتیپا کوتر ویبا آنکه ]جهان[ آخرت ن، دینیگز ا را برمییزندگی دن دانســته که  یا را اعتباریقرآن نظام دنداتر اس
ان یپارفتن عمر بشر یان پذیاز قراردادهاست که با پا یاا مجموعهیدن یگردد. زندگ یمنته یقید به نظام حقیسرانجام با

جوادی )گانه اســت.یگران بیاز د ید  معاد هر فردیگردد. در نظام جدیم یقیحق یرد و انســان وارد نظام فردیپذیم
  (.89ص، 4ج 1388آملی، 

ُتُمونا ُفرادی ﴿د: یفرمایقرآن م لأ دأ ج  ق  راء  ُظُهور   و  ل  ناُکمأ و  لأ وَّ ُتمأ ما خ  کأ ر  ٍة و  ت  رَّ ل  م  وَّ
 
ناُکمأ أ قأ ل  ما خ   ُکمأ و  ما ن ریک 

ُتمأ  ُکمأ ما ُکنأ نأ لَّ ع  ض  ُکمأ و   ین  ع  ب  طَّ ق  دأ ت  ق  کاُء ل  ُشر  ُهمأ فیُکمأ  نَّ
 
ُتمأ أ مأ ع  ذین  ز  ُکُم الَّ عاء  ُشف  ُکمأ  ع  ُعُمون  م  زأ  ؛ت 

یدیم و آنچه را که  شما را بیافر سوی ما باز آمدید آن گونه که اول بار  شما یکایک به  )از مال و جاه( و محققا 
یک ما در خود می پنداشتید به شما داده بودیم همه را پشت سر وانهادید و آن شفیعان را که به خیال باطل شر

.پنداشتید از دست شما رفتبینیم! همانا میان شما و آنان جدایی افتاد و آنچه )شفیع خود( میبا شما نمی

عت همواره در حال کوشش و یرد. جهان  بیپذیفرجام م یها گذرگاه است و هر گذرگاه به قرارگایدنمدیریت 
 ،دیبه هدت رس یکند و وقتیب میبه نام هدت را تعق ییو حرکت از قّوه به فعل است و حرکت سمت و سو ییایپو
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ار  ﴿شود: یثابت م  ر  ق  اُر الأ ی د  ة  ه  ر  ن ّ اْلخ  إ 
اٌع و  ت  یا م  نأ یاُة الُدّ ح  ه  الأ ذ 

ا ه  ن ّم  م  إ  وأ ن زندگانی )فانی( یا ؛یا ق 
ا متاع اندك و یدن یزندگات جاودانی( است. یست و سرای آخرت منزلگاه ابدی )و حیش نیزی بیا متاع ناچیدن

 لبد و به یا و متحّول است و سرانجام ثبات و آرامش میا پویقرار و ثبات است. دن یز است و همانا آخرت سرایناچ
 ین کشتیلنگرگاه ا ،دگاه قرآنیاندازد. از د لنگر یید در جایاست که با یمتحرک یکشتك یا همچون یدن ،گریر دیتعب

 (.88ص ،4ج ،1388جوادی آملی، )است« امتیق» ،پرجوش و خروش
ساها﴿ یان  ُمرأ

 
ة  أ

اع  ن  السَّ ُلون ك  ع  ل  پا شود یاز تو سؤال کنند که ق؛یسأ  امت کی بر
 
 
 

 گیری نتیوه
شناختی مدیریت از منظر اسالمی با مبانی مدیریت غربی، دارای تفاوت ماهوی ها، مبانی هستییافتهبا توجه به 

پردازان و اندیشمندان مسلمان و در وسیله نظریهها باید در سطح نظریات سازمانی بهو زیربنایی است و این تفاوت
گیری، کارگیری این مبانی در نظام تصمیمگیری و بهها( خود را نشان داده و مبنای بهرهسطح عملیاتی )مدیران سازمان

 ها گردد.نظام مدیریت منابع انسانی و دیگر وظایف مدیران در سازمان
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