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م ن ا   سم اهّلل ا
  ها زيربناي مديريت

  ها  علل فروپاشي-اول
   مديريت تيلوريسم-1

  هاي سوسياليستي  مديريت-2
  ها  زيربناي انواع مديريت-دوم

  
  . كشور و مردم وجود داشته و داردي هها نوعي مديريت و سياست براي ادار ها و دولت در تمام ملّت

دهند،  هاي كارگري و اقتصادي نسبت مي ها و مجتمع را بسياري به دوران پديد آمدن كارخانه» مديريتي«گرچه مباحث 
  .گذارند هاي برخوردي كارفرمايان با كارگران را به نقد و ارزيابي مي و نوع روش

اشتي، نوعي ها در مراكز گوناگون اقتصادي، نظامي، سياسي، اجتماعي، بهد  انساني هاكنون مبحث، چگونگي ادار اما هم
كنند تا با راه و رسم و آداب و رسوم  هاي كنوني جهان تالش مي ها و ملّت با مباحث مديريت در ارتباط است كه هر يك از دولت

  .را تعريف كنند و فرد و جامعه را اداره نمايند» مديريت«هاي خاص خودشان  و نوآوري
و پس از هاي مديريت سامان يافت  اع تئوريتاكنون كه انو) تيلوريسم در غرب(مديريت هاي  اولين تئورياز ظهور 

كارشناسان امور سياسي، اجتماعي، نظامي هاي خاصي مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و سپس دچار فروپاشي شد، همواره  دوران
 انساني به ي ه رسيده و جامعرا اداره كرد كه همگان به حقوق خويش» جامعه«و » فرد«فشارند كه چگونه بايد  بر اين مهم پا مي

  .خوبي اداره گردد، و هر روز فرد و جامعه به سوي رشد و تكامل در حركت باشند
ها در كار و تالش  و انسان حقوق كارگران را ناديده انگارند و نه كارفرمايانن شورش كنند انه كارگران بر ضد كارفرماي

  .ظ ماندبه حقوق الزم خود رسيده و شخصيت آنان محفومداوم 
  

  ها  علل فروپاشي-اول
   مديريت تيلوريسم-1

داران، و كارفرمايان بر اوضاع  و كارخانهگرچه مراكز كاري سامان يافت، » تيلوريسم«در روزهاي آغازين ظهور تئوري 
  .مسلّط شدند و زمان سودآوري فرا رسيده بود و روزگار به كام صاحبان صنايع شد

در درازمدت براي كارگران قابل » تيلوريسم«فرا رسيد زيرا اصول و مباني مديريت نوع اما به زودي دوران فروپاشي 
  .تحمل نبود
  

   اصل جانبداري از كارفرما-الف
اما ناديده درست است كه كارخانه و ابزار كار از آنِ كارفرما و صاحبان صنايع بود، و نيروي كار، در آن دخالت نداشت، 

  . كار نوعي اهانت به شخصيت كارگران، و ظلم به حقوق آنان بودگرفتن حقوق انساني نيروي
ها را كسي بررسي  كشي ها و كمبودها و حق كرد كه كسي مدافع حقوق آنان نيست و كاستي نيروي كار احساس مي

  . را پديد آوردهاي شورشگري ال رفت و زمينهئوكند و به فكر جبران آن نيست كه به تدريج اصل جانبداري از كارفرما زير س نمي
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   اصل نگاه ابزاري به نيروي انساني-ب
گفتند، سرمايه و ماشين و ابزار كار از آن صاحبان صنايع و كارفرماست، و چون نيروي  در تفكّر و مديريت تيلوريسم مي

  .است» كارفرما«كار در آن دخالت ندارد، سهم بيشتر از آن 
 كارفرمايان تعيين ر توان خويش را بكار گيرد و حقوقي كه صاحبان صنايع وو كارگر تنها ابزار كار است، كه بايد حداكث

  .تواند اظهار نظر كند نه در نوع كار و نه در نوع دستمزد ميكنند بگيرد،  مي
ها براي نيروي انساني قابل قبول نبود و به تدريج از ميان رفت و نيروي انساني حاضر نشد كه تنها  اين نوع برداشت

و در شورشهاي كارگري مردود اعالم ال رفت ئوداشته و در سرنوشت خود دخالتي نداشته باشد و آرام آرام زير س» ينقش ابزار«
  .شد

  :نويسد  خود به كارگزار مالياتي مي26 ي ه با توجه به اين حقيقت در نام٧امام علي
  اخالق كارگزاران مالياتي -1
اي جز  كنم، آنجا كه هيچ گواهي غير از او، و نماينده  مخفي سفارش مياو را به ترس از خدا در اسرار پنهاني، و اعمال«

كنم كه مبادا در ظاهر خدا را اطاعت، و در خلوت نافرماني كند، و اينكه آشكار و پنهانش، و گفتار و  خدا نيست، و سفارش مي
كنم با مردم تندخو نباشد، و به  فارش ميو سكردارش در تضاد نباشد، امانت الهي را اداء، و عبادت را خالصانه انجام دهد و به ا

اعتنايي نكند، چه اينكه مردم برادران ديني، و ياري دهندگان  آنها دروغ نگويد، و با مردم به جهت اينكه بر آنها حكومت دارد بي
 شريكاني از كني سهمي معين، و حقّي روشن است، و براي تو در اين زكاتي كه جمع مي! اند بدان در استخراج حقوق الهي

دهيم، تو هم بايد نسبت به حقوق آنان وفادار باشي، اگر چنين نكني   تو را ميمستمندان و ضعيفان داري، همانگونه كه ما حقّ
در روز رستاخيز بيش از همه دشمن داري، و واي بر كسي كه در پيشگاه خدا، فقرا و مساكين، و درخواست كنندگان و آنان كه 

  .و بدهكاران و ورشكستگان و در راه ماندگان، دشمن او باشند و از او شكايت كننداز حقّشان محرومند، 
   امانتداري-2

كسي كه امانت الهي را خوار شمارد، و دست به خيانت آلوده كند، و خود و دين خود را پاك نسازد، درهاي خواري را در 
خيانت به ملّت، و رسواترين ! ترين خيانت بزرگ! و همانادنيا به روي خود گشوده، و در قيامت خوارتر و رسواتر خواهد بود، 

  ».دغلكاري، دغلبازي با امامان است، با درود
  
   اصل استبداد-ج

مسلّط باشند به اين سياست رسيدند كه كارفرمايان را به خوبي اداره براي اينكه بر اوضاع اقتصادي و مراكز كارگري 
  .هاي استبدادي برخورد كنند، و از فرامين كارفرمايان سرپيچي نمايند و روشبا خشونت » كارگر«كرده و با نيروي انساني 

خواه انسان سازگار نبود و محكوم شد و سرانجام مشكالت مراكز  اين روش غيرعادالنه نيز با روح و فطرت آزادي
  .ها شد ها، شورشها، و اعتصاب اقتصادي را دوچندان كرد و عامل اعتراض

  :دهد كه ها به مالك اشتر هشدار مي  نسبت به خشونت و ضد ارزش53 ي ه در نام٧امام علي
هرگز، چونان حيوان شكاري مبادا . مهرباني با مردم را پوشش دل خويش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش«

باشند،  تو در آفرينش مي ديگر همانند ي هاي برادر تو، و دست دستهاند،  كه خوردن آنان را غنيمت داني، زيرا مردم دو دستهباشي 
گردند، آنان را ببخشاي و بر آنان آسان گير،  شود، يا خواسته و ناخواسته، اشتباهي مرتكب مي اگر گناهي از آنان عارض مي

و گونه كه دوست داري خدا تو را ببخشايد و بر تو آسان گيرد همانا تو از آنان برتر، و امام تو از تو برتر، و خدا بر آن كس كه ت آن
 آزمودن تو قرار داده است، ي هر مردم مصر را به تو واگذارده، و آنان را وسيلكه انجام امورا فرمانداري مصر داد واالتر است، 

نياز نخواهي بود، بر بخشش ديگران پشيمان  هرگز با خدا مستيز، كه تو را از كيفر او نجاتي نيست، و از بخشش و رحمت او بي
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ها گردي شتاب نداشته باش، به مردم نگو، به من فرمان دادند اني از آن ردي مكن، و از خشمي كه تومباش، و از كيفر كردن شا
هاست  بيني دل را فاسد، و دين را پژمرده، و موجب زوال نعمت گونه خودبزرگ دهم، بايد اطاعت شود، كه اين و من نيز فرمان مي

بيني شدي به بزرگي حكومت پروردگار كه برتر از تو است بنگر، كه تو را  گو اگر با مقام و قدرتي كه داري، دچار تكبر يا خودبزر
  ».گرداند ات را به جايگاه اصلي باز مي نشاند، و عقل و انديشه دهد، و تندروي تو را فرو مي از آن سركشي نجات مي

  
  ها  اصل از ياد بردن ارزش-د

هاي كارگري بود كه افزايش توليد را با روشهاي گوناگون  تمع مجي هدر مديريت تيلوريسم، تنها افزايش توليد محور ادار
ها و مسخ و  ير پا گذاشتن واقعيتزهاي اخالقي، و  خواستند تحقّق بخشند حتّي به فدا كردن ارزش هاي مختلف مي و با شيوه

هاي توليد و   كانالهاي جهاني و به دست گرفتن اكنون نيز براي پيروزي در رقابت ها، كه هم دگرگون جلوه دادن حقيقت
ها، اينترنت، مردم را اغفال و مدلهاي  كنند تا از كانالهاي تلويزيوني، ماهواره  ابزارهاي موجود استفاده ميي هصادرات از هم

  .انتخابي خود را در جهان مطرح كنند تا الگوي دلخواه خود را رواج داده و بدنبال آن كاالهاي خود را صادر كنند
  .ي نيروهاي انساني قابل قبول نبوده و نيست و در درازمدت مردم را به سرپيچي و شورش واداشتاين اصل نيز برا

  :نويسد بكر مي  به محمدبن ابي27 ي هها در مديريت صحيح جامعه در نام  با توجه به نقش ارزش٧امام علي
ايت، و در نيم نگاه و خيره شدن به مردم ه رو و خندان باش، در نگاه با مردم فروتن باش، نرمخو و مهربان باش، گشاده«

ها در عدالت تو مأيوس نگردند، زيرا خداوند از شما بندگان  به تساوي رفتار كن، تا بزرگان در ستمكاري تو طمع نكنند، و ناتوان
و اگر ببخشد كند، اگر كيفر دهد شما استحقاق بيش از آن را داريد،   اعمال كوچك و بزرگ، آشكار و پنهان پرسش ميي هدربار

  ».از بزرگواري اوست
  
  هاي سوسياليستي  مديريت-2

هاي غربي تغيير نكرده بود با اين  هاي سوسياليستي، چيزي عوض نشده بود، و اصول غير انساني در مديريت در مديريت
هاي سوسياليستي،  ديريتداران بودند كه در م ما، و صاحبان صنايع، اشخاص و افراد و سرمايهرفرق كه در كشورهاي غربي، كارف
  .بود» دولت«دار بزرگي بنام  كارفرما و صاحب صنايع، سرمايه

هاي سوسياليستي به انسان چونان ابزار   در مديريتوي انساني ابزار كار بود، و همهاي غربي انسان و نير هم در مديريت
  .نگريستند كار مي

  :در هر دو مدل مديريت
  ا اصل جانبداري از كارفرم-الف
   اصل نگاه ابزاري به نيروي انساني-ب
   اصل استبداد و خشونت-ج
  ها  اصل از ياد بردن ارزش-د

  :مطرح بوده و هست با اين فرق كه در كشورهاي سوسياليستي در آغاز با شعارهاي فريبنده مانند
  ِاست» پرولتاريا«جهان از آن. 

 كارگران جهان متّحد خواهند شد. 

 كمونيسم در حركتندكارگران جهان به سوي بهشت . 
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داران و در  رنج او را در غرب، سرمايه مردم را اغفال كردند، اما در درازمدت نيروي انساني به خود آمد و دانست كه دست
دهند   شده است كه نه به نيروي كار او بها مي  زده و غارت كنند، در هر دو نظام كارگر بيچاره غارت مردان غارت مي شرق دولت
  .دارند هاي اخالقي او را پاس مي شمارند و نه ارزش صيت او را محترم ميو نه شخ

تفاوت شدند و دانستند كه كسي به  د آمد و كارگران با ابزار كار بيها پدي از اين رو در كشورهاي سوسياليستي نيز شورش
  .كند منافع آنان فكر نمي
قتي به مالقات رئيس جمهور شوروي سابق  كه از شوروي ديدن كرده بود و53-54هاي   در سالآندره ژيد

  .كند رفت به او گفتند منتظر بماند، زيرا رئيس جمهور در استخر شير گوسفند دارد حمام مي  مي)خوروشچف(
 موجود بانك ملّي سوئيس ي ه اموال شخصي خروشچف را وقتي محاسبه كرد، اعالم نمود كه با سرمايآندره ژيد

  .برابري دارد
  ها نواع مديريت زيربناي ا-دوم

ها فراموش شدند، و انسانيت  هاي اخالقي بود، وقتي ارزش هاي غربي و شرقي از ياد رفته بود ارزش آنچه كه در مديريت
  .انسان زير سئوال رفت و تنها ماديات هدف قرار گرفت، و اخالق و هدفداري انسان از ياد رفت

  .گرديدهاي آن سست  اعتبار شد، و بنيان ها بي مديريت
گرا، و بدون ايمان اصل نظارت   ماديي هها فرومرد و در جامع ها، ايمان، در دل زيرا با فراموش شدن اخالق و ارزش

اصل وجدان كار تضعيف شد، اصل هدفداري در كار و ها رونق گرفت،  ها و ظاهرسازي دروغاعتبار شده و انواع  كمرنگ و بي
اعتبار شد، اصل احترام متقابل در  اصل مسئوليت بينافع شخصي خود سوق داده شد، نبال متوليد زير سئوال رفت و هركس بد

  :هاي نفاق يكجا سوخت و ديگر اصول مديريت نيز يكي پس از ديگري كمرنگ شد و كار بدانجا رسيد كه شعله
 هاي هشداردهنده با انواع دستگاه 

 هاي الكترونيك با انواع چشم 

 تههاي مداربس با انواع تلويزيون 

 هاي نظارتي با انواع شيوه 

 هاي سنگين و سبك با انواع جريمه 

 با انواع برخوردهاي تنبيهي، زندان، شالّق 

هاي سياسي، اجتماعي، نظامي را پاكسازي كنند، نظم و سامان  هاي كارگري، و مديريت هنوز هم نتوانستند مجتمع
ي كشور ديگر، جاسوس بيگانگان باشند و براي بيگانگان كار كنند ترين مقام فالن كشور يا واالترين مدير اجرائ بخشند كه عالي

  .كند ها را تهديد مي ها، انواع مديريت ها، دوروئي ها، ابتذال ها، آفت كه انواع ضد ارزش
  .هاست هاي اخالقي زيربناي مديريت  شالبالغه، اخالق و ارز در صورتي كه در مديريت اسالمي از منظر نهج

دهد و هم در بازسازي و اصالح  هاي اخالقي را دخالت مي  هم در گزينش مديران، ارزش٧نينحضرت اميرالمؤم
  .ها به ارزشهاي اخالقي توجه كامل دارد مديريت

كند،  هاي اخالقي را مطرح مي ها تقوا و خودسازي و ارزش  فرماني ههاي مديريتي در رأس هم و هم در دستورالعمل
  :مانند

  :مالياتي نوشتدر نامه به كارگزار 
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اي جز  كنم، آنجا كه هيچ گواهي غير از او، و نماينده او را به ترس از خدا در اسرار پنهاني، و اعمال مخفي سفارش مي«
كنم كه مبادا در ظاهر خدا را اطاعت، و در خلوت نافرماني كند، و اينكه آشكار و پنهانش، و گفتار و  خدا نيست، و سفارش مي

  1».م دهداشد، امانت الهي را اداء، و عبادت را خالصانه انجكردارش در تضاد نبا
  

  : به مالك اشتر نوشت53 ي هو در نام
خدا آمده از دهد، و اينكه اطاعت خدا را بر ديگر كارها مقدم دارد، و آن چه در كتاب  او را به ترس از خدا فرمان مي«

آن رستگار نخواهد شد، و جز با شناختن و ضايع كردن آن جنايتكار را پيروي كند، دستوراتي كه جز با پيروي  ها واجبات و سنّت
دهد كه خدا را با دل و دست و زبان ياري كند، زيرا خداوند پيروزي كسي را تضمين كند كه او را  به او فرمان مي. نخواهد گرديد

خود را از پيروي آرزوها باز دارد، و به دهد تا نفس  ياري دهد، و بزرگ دارد آن كس را كه او را بزرگ شمارد و به او فرمان مي
  2».دارد جز آن كه خدا رحمت آورد همانا نفس همواره به بدي وامي«. هنگام سركشي رامش نمايد
هاي عادل يا ستمگري بر آن حكم راندند،  من تو را به سوي شهرهايي فرستادم كه پيش از تو دولت! پس اي مالك بدان

گويند كه تو نسبت   تو آن ميي هنگري، و دربار گرند كه تو در كارهاي حاكمان پيش از خود مين و مردم در كارهاي تو چنان مي
. ش جاري ساختگويي، و همانا نيكوكاران را به نام نيكي توان شناخت كه خدا ار آنان بر زبان بندگان به زمامداران گذشته مي
ي نفس را در اختيار گير، و از آن چه حالل نيست  تو بايد اعمال صالح و درست باشد، هواي هپس نيكوترين اندوخت

داري كن، زيرا بخل ورزيدن به نفس خويش، آن است كه در آن چه دوست دارد، يا براي او ناخوشايند است، راه انصاف  خويشتن
  ».پيمايي

  :نويسد  مي٨ به فرزندانش امام حسن و امام حسين47 ي هو در نام
كنم، به دنياپرستي روي نياوريد، گرچه به سراغ شما آيد، و بر آن چه از دنيا از دست  شما را به ترس از خدا سفارش مي«

شما را، و تمام . دشمن ستمگر و ياور ستمديده باشيد. ك مباشيد، حق را بگوييد، و براي پاداش الهي عمل كنيدادهيد اندوهن مي
ه ترس از خدا، و نظم در امور زندگي، و ايجاد صلح و آشتي در رسد، ب فرزندان و خاندان را، و كساني را كه اين وصيت به آنها مي

 يكسال برتر ي هاصالح دادن بين مردم از نماز و روز«گفت   شنيدم كه مي۶يرا من از جد شما پيامبرزكنم،  ميانتان سفارش مي
  .»است

! خدا را! ان ضايع گردد، خدا را يتيمان، نكند آنان گاهي سير و گاه گرسنه بمانند، و حقوقشي هدربار! خدا را! خدا را
رفتاري با همسايگان سفارش   شماست، همواره به خوش۶ همسايگان، حقوقشان را رعايت كنيد كه وصيت پيامبري هدربار
 قرآن، مبادا ديگران در عمل كرده به ي هدربار! خدا را! خدا را. كرد تا آنجا كه گمان برديم براي آنان ارثي معين خواهد كرد مي
 خدا، تا ي ه خاني هدربار! خدا را! خدا را.  نماز، چرا كه ستون دين شماستي هدربار! خدا را! خدا را. توراتش از شما پيشي گيرنددس

ها و   جهاد با اموال و جاني هدربار! خدا را! خدا را. شويد آن را خالي مگذاريد، زيرا اگر كعبه خلوت شود مهلت داده نميهستيد 
راه خدا بر شما باد به پيوستن با يكديگر، و بخشش يكديگر، مبادا از هم روي گردانيد، و پيوند دوستي را از هاي خويش در  زبان

گردند، آنگاه هر چه خدا را بخوانيد جواب  بين ببريد، امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه بدان شما بر شما مسلّط مي
  ».ندهد

هاست كه اصل نظارت و كنترل، اصل وجدان كاري، اصل هدفداري  ربناي مديريتهاي اخالقي زي زيرا اخالق و ارزش
  .اند ها وابسته در كار، اصل پاكسازي همه و همه به آن تكيه دارند و به ايمان و ارزش

                                                 
 .البالغه، المعجم المفهرس مؤلف  نهج26 ي هنام -1

 .53ي  ي يوسف، آيه  سوره-2



شود  نميگونه روش و ابزار كنترلي  ها باشد و ايمان در جان او راه نيافته باشد با هيچ دچار ضد ارزشاي  اگر مدير كارخانه
  .ها باز داشت او را از انواع بزهكاري
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  ها واالترين مديريت -2

(  )مديريت خانواده
  

  ها زيربناي مديريت -1
  هاي مديريت خانواده ويژگي -2

  
  

 سال حكومت آن حضرت 5 بخصوص آن دسته از رهنمودهائي كه به ٧در تعاليم سياسي اجتماعي حضرت اميرالمؤمنين
هاي اجرائي آن دقيقاً ارزيابي و معرّفي  ها و ساختارها و شيوه ح و جوانب گوناگون و ارزشرها مط  مديريتاختصاص دارد، انواع

  .شده است
ها كشور اسالمي تقسيم شده است، به  اكنون به ده روزگاران كه هم آن ي ه حكومت و جامعي ه در ادار٧زيرا امام علي

 دولت و ملّت توانست با به وجود آوردن مديريت صحيح اقتصادي، عدالت ي هدارهاي صحيح ا ها و شيوه بكارگيري انواع مديريت
  .اقتصادي را در تمام جوانب آن تحقّق بخشد

و با مديريت دقيق و كاربردي نظامي، ارتش مكتبي خويش را به وجود آورد و از جان و ايمان و مرزهاي عقيدتي و 
  .ران ارشد نظامي كشور را در عمل با تربيت مجاهدان در راه خدا عينيت بخشدهاي اخالقي مدي خاكي كشور دفاع كند، و ارزش

ها پرداخت و آئين كشورداري را به روشني براي مالك اشتر توضيح داد، و  البالغه به انواع مديريت  نهج53 ي هدر نام
 بكار گيرد و فرد و جامعه را براي رسيدن به  كشور اسالمي آن راي هها را مطرح كرد تا در ادار يريتهاي كاربردي انواع مد شيوه

  .كمال رهنمون گردد
  

***  
گرديم كه مباحث ارزشمند مديريت در تمام جوانب  با توجه به موارد فراوان و گوناگون ياد شده با اين واقعيت آشنا مي

  .البالغه مطرح است  آن در نهجي هگسترد
هاي صحيح مديريت در آن  ها و شيوه اسالمي تحقّق يافته است، و روش صحيح كشور ي هالبالغه همراه با ادار زيرا نهج

  :اند با اين تفاوت كه هاي زندگي سياسي اجتماعي، فرد و جامعه از نظر كاربردي معرّفي شده مطرح شده و واقعيت
ه پردازان جهان با شناساند، اما ديگر نظري نگريست و مي ها را مي از ديدگاه وحي الهي واقعيت ٧حضرت اميرالمؤمنين

  .اند ها تالش به افق روشن مرزهاي دانش علَوي راه يافته ها، پس از سال ها، بررسي ها، تحليل انواع تجربه
  .ها است  واالترين نوع مديريت٧در نگاه حضرت اميرالمؤمنين» مديريت خانواده«و ديگر آنكه 

  .ها نقش تعيين كننده دارد زيرا در تمام انواع مديريت
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  مديريت خانواده

  
  ها  زيربناي مديريت-اول

  
هاست صاحب نظران  مديريت» زيربناي«بايد مورد ارزيابي قرار گيرد، مبحث » مديريت«فرق ديگري كه در مباحث 

ها  اع طرحانديشند و انو هاي سياسي تجاري مي هاي اداره مراكز و مجتمع ها و شيوه مباحث مديريت در جهان امروز تنها به روش
  .گذارند هاي كاربردي را به ارزيابي و آزمايش مي و مدل

  . است»مديريت خانوادگي«ترين نوع مديريت ندارند و آن  مندترين و زيربنائيشترين، و ارز اما كاري به اساسي
 آن نيستند و هم از هاي اند و هم در فكر تقويت بنيان هاي كنوني از بين برده  را در تمدن»خانواده«دنياي امروز هم 

  .ها غافلند ساز آن در ديگر مديريت نقش سرنوشت
هاي اخالقي، سامان  با اصالت و سالمت و ارزش» مديريت خانواده« تا ٧در صورتي كه از ديدگاه حضرت اميرالمؤمنين

يح تربيت نشوند راه و رسم نگيرد، استحكام و قوام پيدا نكند و فرزندان و نوجوانان امروز در آغوش گرم پدران و مادران صح
ها را به خوبي اداره كنند  هاي اخالقي آشنا نگردند، در فرداي نزديك نخواهند توانست، انواع مديريت زندگي را نياموزند، با ارزش

  .سازان كشور باشند و از آينده
  .هاست زيربناي مديريت» مديريت خانواده«البالغه،  از ديدگاه نهج

ها بزرگ شود محبت پدر و مادر را ننگرد، با عواطف  گوئي ها، دروغ ها، ضرب و شتم ها، بزهكاري  زشتياگر كودكي با انواع
و احساسات ارزشمند خانواده نيازهاي رواني او تأمين نگردد، فردا كه بزرگ شد، و به دانش و تخصص دست يافت، و از مديران 

گرا باشد و با مردم برخوردهاي صحيح و  گرا و ارزش  كشور، واقعي هدر ادارها توجه كند، و  تواند به ارزش كشور بحساب آمد نمي
ها  ها رشد كرده است، و كمبود عاطفه، كمبود محبت و كمبود ارزش انساني داشته باشد، زيرا با انواع كمبودها، انحرافات، كجروي

ي گوناگون، انسان موفّقي نخواهد بود و در مديريت ها گرا، و غيرمنطقي تربيت كرده كه در مديريت او را انساني تُندخو، واپس
  .ا، وجود خواهد داشتورهاي نا خواري و درگيري وهاي انواع برخوردهاي نادرست، رش چنين افراد تربيت نشده
هاي سياسي، مديريتي، به مديران ارشد خود رهنمود   در دستورالعمل٧كه امام عليهاست  گونه از واقعيت با توجه به اين

  .هاي پاك و نيكوكار انتخاب كنند دهد كه مديران كشور اسالمي را از خانواده مي
  :نويسد از اين رو به مالك اشتر مي

دار، داراي شخصيت حساب شده، خانداني پارسا، داراي سوابقي نيكو و  هاي ريشه سپس براي انتخاب نظاميان با خانواده«
 بزرگواري را در خود جمع كرده، و ي ه نظرند، روابط نزديك برقرار كن، آنان همخشان، كه دالور و سلحشور و بخشنده و بلندرد

انديشد، و مبادا آن چه را   فرزندش ميي هاي بينديش كه پدري دربار اند، پس در كارهاي آنان بگونه ها را در خود گرد آورده نيكي
و نسبت به آنان هرچند اندك باشد را خوار مپندار، زيرا ات بزرگ جلوه كند، و نيكوكاري ت كند در ديده كه آنان را نيرومند مي

نيكي آنان را به خيرخواهي تو خواند، و گمانشان را نسبت به تو نيكو گرداند، و رسيدگي به امور كوچك آنان را به اعتماد 
هاي بزرگ تو را  يكيبرند، و ن رسيدگي به كارهاي بزرگشان وامگذار، زيرا نيكي اندك تو را جايگاهي است كه از آن سود مي

  ».نياز نيستند جايي است كه از آن بي
***  
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ها با  ها اصالت نداشته باشند، و كودكان و نوجوانان امروز در آغوش گرم خانواده يعني تا خانواده سالم نباشد، تا خانواده
  . نزديك مديران اليق و سالمي نيز نخواهيم داشتي هها تربيت نشوند، در آيند ارزش

ها است كه نيروي انساني نقش اول را در آن خواهد داشت و نيروي  زيربناي ديگر مديريت» مديريت خانواده «بنابراين
  :دهد  چنين رهنمود مي53 ي ه در نام٧اي پاك و سالم تربيت خواهند گرديد، كه اميرالمؤمنين انساني تنها در خانواده

كارشان بگمار، و با ميل شخصي، و بدون مشورت با ديگران سپس در امور كارمندانت بينديش، و پس از آزمايش به «
آنان را به كارهاي مختلف وادار نكن، زيرا نوعي ستمگري و خيانت است كه كارگزاران دولتي را از ميان مردمي باتجربه و 

تر، و آبرويشان  آنان گرامي، كه در مسلماني سابقه درخشاني دارند انتخاب كن، زيرا اخالق اء، از خاندانهاي پاكيزه و باتقوايحبا
  .نگري آنان بيشتر است ورزيشان كمتر، و آينده تر، و طمع محفوظ

نيازي، دست به  كوشند، و با بي سپس روزي فراوان بر آنان ارزاني دار، كه با گرفتن حقوق كافي در اصالح خود بيشتر مي
  ». را نپذيرند يا در امانت تو خيانت كنندزنند، و اتمام حجتي است بر آنان اگر فرمانت المال نمي اموال بيت

***  
هاي  ها و كاستي يابيم كه علل ناكامي ها در مي در انواع ديگر مديريت» مديريت خانواده«با توجه به نقش زيربنائي 

  .ارتباط دارد» خانواده«هاي شرقي و غربي به ناديده گرفتن اصل  موجود در مديريت
رين محبت مادر را در كانون گرم ي از ياد بردند، و فرزندان و كودكان ديروز طعم شكه اصالت و سالمت خانواده را

ها نچشيدند و لبخندهاي مصنوعي پرستاران در مراكز نگهداري كودكان نتوانست كمبودهاي عاطفي اين كودكان را  خانواده
  .نسبت به مادران و پدرانشان جبران كند
باشند، در صورتي كه از ديدگاه حضرت  انواع مشكالت اخالقي تربيتي ميها داراي  كه امروز مديران و مديريت

ها را بايد در  ها بايد آغاز كرد، و بازسازي و كمال انواع مديريت هاي صالح و سالم از خانواده  براي داشتن مديريت٧اميرالمؤمنين
  . جستجو كرد»مديريت خانواده«سالمت و اصالت 

  
  انوادههاي مديريت خ  ويژگي-دوم

  
و درك ارزش و اهميت نقش خانواده در سالمت و اصالت ديگر انواع » مديريت خانواده«پس از شناخت زيربنايي بودن 

  . به بحث و ارزيابي گذاشت٧را در نگاه امام علي» خانواده  مديريت«هاي ارزشمند  ها، بايد ويژگي مديريت
اند و اعتقادي به ضرورت تشكيل  اس خانواده را ويران كردهطبيعي است كه در كشورهاي غربي و اروپائي چون اس

هاي سركش دموكراسي و آزادي فردي، سوخته است  هاي هوس هاي خانه و خانواده در شعله  ارزشي هخانواده ندارند، و هم
  . توانند به نقش زيربنايي مديريت خانواده بينديشند نمي

هاي   داراي ويژگي٧در نگاه و منظر حضرت اميرالمؤمنين» ت خانوادهمديري«ر از ارزشمندي و زيربنائي بودنظصرف ن
  :شود، مانند ها اشاره مينارزشمندي است كه در اين قسمت به برخي از آ

  
  )انتخاب مدير( اصل مديريت مرد در خانواده -1

كه زني و مردي و گي شود، و در يك مجتمع كوچك خانواد البالغه، مديريت صحيح از خانواده آغاز مي از نظرگاه نهج
 زندگي در خانواده مهم است و براي ي همطرح است، و چگونگي ادار» مديريت«كنند ضرورت  فرزنداني در آن زندگي مي

  :ريت را در اين مجتمع كوچك تعيين فرموده است كهيسالمت و تداوم اصالت خانواده، خداوند انسان آفرين، مدير و نوع مد
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ونَ عاملىالرِّجالُ قَوع مضَهعب بِما فَضَّلَ اللَّه لَى النِّساء  ظاتحاف تاتقان حاتالفَالص هِموالنْ أَمبِما أَنْفَقُوا م ضٍ وعب 
نَّ فَإِنْ أَطَعنَكُم فَال تَبغُوا  تَخافُونَ نُشُوزهنَّ فَعظُوهنَّ و اهجرُوهنَّ في الْمضاجِعِ و اضْرِبوه للْغَيبِ بِما حفظَ اللَّه و الالَّتي

  1.علَيهِنَّ سبيالً إِنَّ اللَّه كانَ عليا كَبيراً
***  

براي بعضي نسبت به بعضي ) از نظر نظام اجتماع(هايي كه خداوند  مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتري«
و زنانِ صالح، زناني هستند كه متواضعند، و در . كنند مي) در مورد زنان (هايي كه از اموالشان ديگر قرار داده است، و بخاطر انفاق

آن دسته از زنان را ) اما(و . كنند اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقي كه خدا براي آنان قرار داده، حفظ مي) همسر خود(غياب 
اگر هيچ راهي (و ! در بستر از آنها دوري نماييد) اقع نشداگر مؤثّر و(و ! كه از سركشي و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد

و اگر از شما پيروي كردند، راهي براي تعدي ! آنها را تنبيه كنيد) جز شدت عمل، براي وادار كردن آنها به انجام وظايفشان نبود
  .)هاست و قدرت او، باالترين قدرت(» .خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است) بدانيد! (بر آنها نجوييد

*** 

زيرا خداوند هستي، زن را براي مادر شدن انتخاب كرد و براي آنكه مادر اليقي باشد و بتواند دوران قاعدگي و حاملگي و 
ل كند، او را كانون عواطف و احساسات قرار داده است تا با داري را به خوبي تحم زايمان و مشكالت پس از زايمان، و دوران بچه

  .را بردارد» شدن انسان«اطف و احساسات بتواند بار سنگين  عوي هفزايندقدرت 
هاي بحراني و مشكالت طاقت فرساي ياد شده احتياج به پاسداري دارد كه او  و چون كانون احساسات است و در دوران

  .ده استهاي او را برآورد نفقه او بر مرد واجب است، و از اين رو مرد مدير خانوا را حفظ كند و نيازها و نيازمندي
  
   اصل هماهنگي در مديريت خانواده-2

 در تمام جوانب آن اداره» هماهنگي«هاي انساني يا دولتي و تجاري، آنگاه موفّق خواهيم بود كه اصل   مجتمعي هدر ادار
تمع با  اعضاء مجي ههمندان با كارفرمايان هماهنگ باشند، كارميا مجتمع يا كارخانه رعايت گردد، همه هماهنگ كار كنند، 

 مسئوالن ذيربط ي هو با اجازود سرپيچي نكند و جكسي از مقرّرات و نظم موهاي موجود هماهنگ باشند،  و معاونتمديران كل 
  .كارها آغاز و پايان پذيرد

ر ها بايد با پدر خانواده هماهنگ باشند و خانم خانه بايد از مرد يعني از مدي از اين رو در مجتمع ارزشمند خانواده، بچه
خانواده اجازه بگيرد، و با هماهنگي خارج شود، كه اجازه گرفتن زن از مرد براي خارج شدن از خانه يكي از اصول مديريتي براي 

  .برقراري نظم در محيط خانه است كه نقش تربيتي مهمي در خانواده دارد
  
   اصل مشورت در خانواده-3

رساز است و نقش تعيين كننده دارد، در مديريت خانواده نيز اصل هاي گوناگون اصل مشورت كا همانگونه كه در مديريت
  .اي دارد مشورت نقش تعيين كننده

ها و  و شخصيت را در بچه افكار كند كه مشورت ارزشمند است، ها، با همسر، مشورت كند، تبادل پدر خانواده بايد با بچه
  : فرمود٧كند كه حضرت اميرالمؤمنين همسر، شكوفا مي

قْلِال غلِ؛نَى كَالْعهال فَقْرَ كَالْج بِ؛ ويرَاثَ كَاألَدال م ة؛ ورشَاوال ظَهِيرَ كَالْم و .  
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نيازي چون عقل، و هيچ فقري چون ناداني نيست، هيچ ارثي چون ادب، و هيچ پشتيباني چون مشورت  هيچ بي«
  ».نيست

*** 

ها اوست كه  ها و انديشه ها و تضاد خواسته ائي را بگيرد، و در مشورتاما بايد توجه داشت كه مدير خانواده بايد تصميم نه
  .بايد اختالفات را برطرف سازد

اي مشورت كند، تصميم  بايد بگونهها و همسر عمل كند،  اي از بچه تهو چون تصميم نهائي با مرد است نبايد به هر خواس
  .گيرد تصميم نهائي را ميبگيرد كه اعضاء خانواده او را كمك كنند و بدانند كه او 

*** 

  
   اصل تقسيم كار در خانواده-4

  .است» تقسيم كار«هاي مديريت خانواده در اسالم، اصل  يكي ديگر از ويژگي
اگر به  بايد جايگاه زن و مرد تعريف شود، روشن گردد كه محيط و مكان فعاليت زنان كجا و و مردان در كجاست؟

 خود ي هسانه صورت گيرد و مرد و زن در جايگاه يكديگر تزاحم ايجاد نكنند و هر كدام به وظيفتوجه كارشنا» اصل تقسيم كار«
  .شوند عمل كنند خانواده رو به رشد و كمال رفته و كودكان در چنين كانون گرمي تربيت مي

  :  در اين رابطه فرمود٣حضرت زهرا
  .ت افراد در خانواده استها تعيين حدود مسئولي يكي از عوامل شادابي و تكامل خانواده

آفريند و زن را از دخالت در اموري كه سزاوار نيست  با تقسيم كار، عدالت اجتماعي در محيط كوچك خانواده سعادت مي
  .دارد باز مي

*** 

  : فرمود٧امام باقر
  : اينگونه تقسيم كرد كه٧ كارهاي منزل را با حضرت علي٣حضرت فاطمه«

  . باشد٣ فاطمهي هو تميز كردن خانه و جارو زدن خانه، به عهدخمير كردن آرد، و نان پختن، 
ي هو كارهاي بيرون منزل از قبيل، جمع آوري هيزم و تهيلياو انجام دهد٧ غذايي را عليي ه مواد .«  

  : فرمود٧امام صادق
  . انجام گرفت۶اين تقسيم كار با رهنمود رسول خدا

  : فرمود۶آنگاه كه رسول خدا
  :  با خوشحالي فرمود٣ انجام دهد، حضرت زهرا٧ و كارهاي بيرون منزل را علي٣زل را فاطمهكارهاي داخل من

  .  اللَّه بِإِكْفَائي رسولُ اللَّه تَحملَ رِقَابِ الرِّجالَفال يعلَم ما داخَلَني منَ السرُورِ إِالّ
***  

ه خوشحال شدم، زيرا رسول خدا مرا از انجام كارهايي كه مربوط داند كه از اين تقسيم كار تا چه انداز جز خدا كسي نمي«
  ».به مردان است، بازداشت

*** 

  : نسبت به اصل تقسيم كار در خانواده فرمود٧در رهنمودي نوراني به امام حسن مجتبي نيز ٧امام علي
  . حرَى أَنْ ال يتَواكَلُوا في خدمتك فَإِنَّه أَ، تَأْخُذُه بِهو اجعلْ لكُلِّ إِنْسانٍ منْ خَدمك عمالً

*** 

هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ١١
 



هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ١٢
 

شود  كار هر كدام از خدمتكارانت را معين كن كه او را در برابر آن كار مسئول بداني، كه تقسيم درست كار سبب مي«
  ».كارها را به يكديگر وا نگذارند، و در خدمت سستي نكنند

*** 

   اصل رعايت تناسب در انتخاب كارها-5
هاست كه در رشد فرد و جامعه تأثير  هاي افراد با كار مورد نظر، يكي ديگر از اصول مديريت روحيه» اسبتن«اصل 
  .بسزائي دارد

  .يكي از مباحث جدي و كاربردي است» روانشناسي كار«امروزه در مبحث 
توانند در انجام آن   نيستند و نميها براي بسياري از كارها مناسب اند كه بسياري از انسان روانشناسان به اين نتيجه رسيده

بشر . هاي شيرين و علمي و كاربردي است يكي از ضرب المثل»  بهر كاري ساختندراهر كسي «موفّق باشند و اين ضرب المثل 
  :به اين نتيجه رسيد كههاي تلخ  پس از تجربيات فراوان و زيان

  . صورت پذيردهاي كارشناسانه بايد بين انسان و كار مورد نظر او برّرسي
  .انسان كاري را انتخاب كند كه با روح او سازگار است، با توان و انديشه و خالّقيت او تناسب دارد

  : وجود داشت كه فرمود٧اين اصل ارزشمند در مديريت خانواده در تفكّر حضرت اميرالمؤمنين
  1.إِنَّ الْمرْأَةَ ريحانَةٌ و لَيست بِقَهرَمانَةٍو ال تُملِّك الْمرْأَةَ منْ أَمرِها ما جاوز نَفْسها فَ

*** 

  ».كوش كاري كه برتر از توانايي زن است به او وامگذار، كه زن گل بهاري است، نه پهلواني سخت«
*** 

  .بنابراين نبايد كارهاي سخت و خشن را به زن واگذار كرد كه با روح او انطباق ندارد
  
  اده اصل حفاظت در خانو-6

هاي مهم  است، مرد كه مدير خانواده است يكي از مسئوليت» اصل حفاظت«هاي مديريت خانواده،  يكي ديگر از ويژگي
  .او حفاظت و پاسداري از حريم خانواده و سالمت زن و فرزند و عفّت و حجاب و ناموس است

اند و با سالمت و اصالت به پيش خواهد مصون خواهد مدرست انجام گيرد، خانواده از انواع آفات » حفاظت«اگر اصل 
  .رفت

   2: فرمود٧ها نيز نقش تعيين كننده دارد كه حضرت امام علي در ديگر انواع مديريت» حفاظت«اصل 
گيري در پوشش، عامل سالمت و استواري آنان   حجاب نگاهشان دار، تا نامحرمان را ننگرند، زيرا كه سختي هدر پرد«

اي زندگي كني كه غير تو را  را در ميانشان آوري، و اگر بتواني بگونهدتر از آن نيست كه افراد غيرصالح است، بيرون رفتن زنان ب
  ».نشناسند چنين ُكن

*** 

  
   اصل مسئوليت پذيري-7

  .نيز ارزشمند است» مديريت خانواده«ها نيز نقش تعيين كننده دارد و در  در تمام مديريت» مسئوليت پذيري«اصل 
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هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ١٣
 

  .هاي خود آشنا باشند  مرد هركدام با مسئوليتاگر زن و
هاي خود آشنا شوند، و هر كدام در انجام  اگر فرزندان هر كدام به تناسب دوران زندگي جواني و نوجواني با مسئوليت

  . اعضاء خانواده به كمال خواهند رسيدي هگردد و هم ها موفّق باشند، سالمت و پويايي خانواده حفظ مي مسئوليت
و .  مناسب خانواده را بدرستي بشناسند و به آن عمل كنندي هآوري و كار و توليد و تأمين هزين ر پدران، مسئوليت ناناگ

داري را درست انجام دهند و محيط خانواده را هدفدار و  اگر همسران و مادران مسئوليت شوهرداري و تربيت فرزند و خانه
 خود عمل كنند، كمك و ياور پدر و مادر باشند، اصالت و سالمت خانواده ي ه وظيفشاداب نگهدارند، و فرزندان، هر كدام به

بن زياد كه زن و فرزند خويش را ترك   خطاب به عالء٧ كشور نيز روشن است كه حضرت اميرالمؤمنيني هتحقّق يافته، آيند
  :كرد فرمود گفته و از كار و توليد دست كشيده بود و در غارها عبادت مي

پنداري كه خداوند  كني؟ تو مي نك جان خويش، شيطان سرگردانت كرده، آيا تو به زن و فرزندانت رحم نمياي دشم«
گونه با تو  تر از آني كه اين اش را حالل كرده اما دوست ندارد تو از آنها استفاده كني؟ تو در برابر خدا كوچك هاي پاكيزه نعمت

  1».رفتار كند
*** 

  .آور است دهد كه ازدواج و تشكيل خانواده مسئوليت ها اين نكته را تذكّر مي وليت يادآوري مسئي هو در ادام
*** 

   صدر و تحمل مشكالتي ه اصل سع-8
و قدرت تحمل »  صدري هسع«ها نقش تعيين كننده و كاربردي دارد، اصل  يكي ديگر از اصولي كه در تمام مديريت

اگر زن و شوهر ناماليمات  ان بچه را درك كرده و مشكالت آنان را تحمل كنند؛اگر پدران و مادر.ها است يكديگر در خانواده
 به ٧ كه حضرت اميرالمؤمنينشوند زندگي را به خوبي تحمل كنند؛ كانون گرم خانواده تداوم يافته و فرزندان به خوبي تربيت مي

  :فرمايد كه اين حقيقت ميان همسران اشاره مي
  2 الصدرِآلَةُ الرِّياسةِ سعةُ
*** 

  ».ها، ابزار رياست است بردباري و تحمل سختي«
*** 

   اصل فرهنگ پرهيز و حجاب-9
  .است» فرهنگ پرهيز«ه، رعايت اصل غالبال ده در منظر نهجاهاي مديريت خانو يكي ديگر از ويژگي

ابد، هرگونه روابط صحيح و اگر محيط خانواده از تهاجم بيگانه محفوظ باشد، هر نامحرمي به حريم خانواده راه ني
 روابط اجتماعي زنان ي هناصحيحي شكل نگيرد، رفت و آمد ديگران و نامحرمان كنترل و با حفظ حجاب انجام پذيرد و محدود

ها  ها و پذيرائي در رفت و آمدها در روابط اجتماعي، در مهماني» پرهيز«اصل و مردان مشخّص باشد، اصل حجاب رعايت شود، 
  3: فرمود٧ها نيز تضمين است كه حضرت اميرالمؤمنين مت خانوادهحفظ شود، سال
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گيري در پوشش، عامل سالمت و استواري آنان   حجاب نگاهشان دار، تا نامحرمان را ننگرند، زيرا كه سختي هدر پرد«
اي زندگي كني كه غير تو را  است، بيرون رفتن زنان بدتر از آن نيست كه افراد غيرصالح را در ميانشان آوري، و اگر بتواني بگونه

  ».نشناسند چنين كُن
*** 

  
  )رعايت اصل صداقت(گرائي در خانواده   اصل اعتدال-10

ها  ها و كاستي است، همواره ستايش بيجا و تندروي» گرائي اعتدال«اصل » مديريت خانواده«هاي  يكي ديگر از ويژگي
  .در ستودن ديگران نكوهيده و مشكل آفرين است

ه آرامش  باشند، و روح و روان يكديگر را ببايد با صداقت و يكدلي زندگي كنند، تا لباس زيباي يكديگرزن و مرد 
  .برسانند

ها و نقدها عادالنه باشد، از سوء ظن و بدگماني پرهيز كنند، يكديگر را بيش از آنچه  به يكديگر راست بگويند، ستايش
  : فرمود٧ بپرهيزند كه امام عليكه هستند، ندانند و از آرزوها و توقّعات افراطي

ورزي كشانده براي ديگران شفاعت نمايد بپرهيز از غيرت  روي كني كه او را به طمع مبادا در گرامي داشتن زن زياده«
ر نشان دادن بيجا كه درستكار را به بيماردلي، و پاكدامن را به بدگماني رساند كار هر كدام از خدمتكارانت را معين كن كه او را د

 خويشاوندان .شود كارها را به يكديگر وا نگذارند، و در خدمت سستي نكنند برابر آن كار مسئول بداني، كه تقسيم كار سبب مي
گردي، و دست نيرومند   تواند كه به آنها باز ميي هكني، و ريش باشند، كه با آن پرواز مي را گرامي دار، زيرا آنها پر و بال تو مي

اكنون، در دنيا و   الهي را در آينده و همي هسپارم، و بهترين خواست كني، دين و دنياي تو را به خدا مي له ميتواند كه با آن حم
  ».خواهم، با درود آخرت، براي تو مي

*** 

تواند فرزنداني سالم تربيت كند كه اين فرزندان در  هاي ياد شده تشكيل و تداوم يابد، مي اگر مديريت خانواده با ويژگي
  .هاي كشور را با سالمت و اصالت اداره كنند  اسالمي انواع مديريتي هاي جامعفرد

هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ١٤
 



  البالغه  صفات مديران در نهج-3
  

  .ها، يك ضرورت غير قابل انكار اجتماعي است بحث مديريت در جامعه، و طرح انواع مديريت
هاي  هاي جوامع بشري با كيفيت نيازمنديهرجا گروه و جمع و ملّت و قبيله و امتي وجود دارد، براي رفع نيازها و 

  .الزم است» مديريت«گوناگون، 
 يك جامعه كه داراي اقشار گوناگون اجتماعي است و بر آنها افكار و آراء متفاوتي حاكم است، بدون دستورالعمل ي هادار

  .ها ممكن نيست صحيح و متناسب با نيازها و منطبق با واقعيت
هاي صحيح مديريت جامعه را در هر عصر و زماني  ها و روش ديريت آن است كه شيوه مي هتالش دانشمندان رشت

  .هاي نوين و صحيحي ارائه كنند متناسب با همان جامعه، كشف و شناسائي نمايند و ديدگاه
گوني به يابد و تجربيات گونا رود، سطح دانش افراد فزوني مي ها رو به كمال و تكامل مي  انساني هو هر روز كه جامع

  »مديريت«مبحث . دهد هاي نُو و روشني سوق مي ها را به سوي اُفُق آوري انسان آورد، اختراعات و اكتشافات شگفت دست مي
  .گيرد تر مورد ارزيابي قرار مي كند، و اخالق مديريت و صفات مديران دقيق نيز در اشكال گوناگون، ضرورت بيشتري پيدا مي

، بدون مديران ها و مديريتهاي صحيح و مترقّي و متكامل ممكن نيست،  معه، بدون مديريت جاي ه كه ادارطبيعي است
در جوامع بشري يك اصل غير قابل انكار » ضرورت مديريت«اليق و كارآمد، توانمند و بالنده نخواهند شد، پس همانگونه كه 

  .تنيز يك ضرورت اس» اخالق صحيح مديريت«و » صفات واالي مديران«است، 
  

   مديريت اسالمي-اول
  

 جوامع بشري يك بحث عام و آزادي است كه متفكّران و انديشمندان مذاهب و مكاتب و اقوام ي همديريت و كيفيت ادار
  .اند هاي رفتاري خاصي را مطرح كرده اند و هر كدام شيوه و ملل گوناگون جهان به آن پرداخته
هاي مديريتي توجه داشت،   اخالق و صفات مديران، بايد به مركز اشتراك ديدگاهها و تدوين براي ارزيابي انواع مديريت

  :زيرا همه قبول دارند كه
  .رسد  مجتمع انساني بدون مديريت به كمال نمي-الف
  .هاست  مجتمع انساني نيازمند به انواع مديريت-ب

 مديريت، متفاوت ي هها و كيفيت و شيو  انساني هپس از درك و اثبات ضرورت مديريت، آنگاه در تعريف انسان و جامع
  .انديشد مي

نگرد تا منافع   ابزار ميي هاضافه توليد را مالك قرار داده به كارگران بگون» مديريت تيلوريسم«در » تيلور«يكي مانند 
  . و صاحبان صنايع تأمين گرددهاكارفرما

به كارگران زياده از حد بها داده، كارفرماها » استاخونوفيسم«روسي در مديريت نوع شرقي » استاخونوف«و ديگري مانند 
سازد كه سرانجام هر دو ديدگاه   كُمون اوليه و حذف مالكيت خصوصي را مطرح ميكند و شعار ها را حذف مي و صاحبان كارخانه

  .گردند ناموفّق بوده و دچار فروپاشي مي
 و نه دال را حفظ نمايند كه نه كارگران سر به شورش بردارندگروهي ديگر در مديريت نوين تالش كردند تا اعت

  . و حقوق صاحبان صنايع ضايع گرددها تعطيل شود و نه حقّ كارخانه
توانيم براي   را نشناسيم، نمي ورده است، تا انسانها گرِه خ ها به افكار و آراء انسان بينيم كه، شكل و نوع مديريت مي

  .رالعملي صادر كنيمنيازهاي مديريتي او دستو
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توانيم در تدوين اخالق و صفات مديران موفّق باشيم و  هاي واقعي جوامع بشري را به خوبي درك نكنيم نمي تا نيازمندي
دهد،  شناسد و انسان موجودي ناشناخته است و تنها آفريدگار انسان، صالح و فساد او را تشخيص مي چون انسان، انسان را نمي

آورد تعاليم پيامبران آسماني كمك گرفت تا با استفاده از رهنمودهاي كتب آسماني بهتر بتوانيم  ز وحي الهي و رهاز اين رو بايد ا
هاي ياد شده مطرح  ها را شناسائي كنيم كه مديريت الهي و مديريت اسالمي، براساس ضرورت  انساني ه جامعي هراه و رسم ادار

  .گيرد شود و سامان مي مي
 روح و جسم آدمي باخبر است، و روانشناسي حاكم بر ي ه جوانب گستردي ه هستي انسان را آفريده و از همزيرا پروردگار

داند و هزاران پيامبر معصوم و پاك را با كتاب و دستورالعمل كامل آسماني فرو فرستاد تا راه و  زندگي فردي و اجتماعي او را مي
  .ترين قانون آسماني اداره نمايند ا با بهترين و متكاملهاي انساني ر رسم زندگي را بيان كنند و مجتمع

  .اختالفي نيست» ضرورت مديريت«پس در اصل 
  ها بر اين محور تكيه دارد كه نوع مديريت بشري باشد يا الهي؟ ها و درگيري  اختالفي ههم

  ها تدوين كنند يا خداي انسان آفرين؟ دستورالعمل مديران جوامع بشري را انسان
  !ها تعيين كنند؟ يا پيامبران آسماني؟ ها را انسان  و نبايدهاي انواع مديريتبايدها

ر بهاي زندگي اجتماعي انسان و  هاي الهي در حكومت پيامبران آسماني، بر ضرورت مديريت اسالمي يا انواع مديريت
  :هاي حاكم بر جوامع انساني تكيه دارد كه واقعيت

و اخالق مديران را . كند و نوع و شكل مديريت را وحي تعيين مي. گيرند ت سامان ميها براساس حقّ و واقعي مديريت
  .فرمايد خداي آفريدگار نظام هستي مشخّص مي

  
   صفات مديران-دوم

  
هاي موجود جهان، از مديريت كالسيك تا نئوكالسيك، از مديريت اقتصادي تا دولتي، از مديريت نوع غربي  در مديريت

ها و مقرّراتي را كشف و تهيه و تدوين  هاي فردي يا جمعي، دستورالعمل جا براساس تفكّرات انساني و تجربه مهيا شرقي، ه
هاي موجود جامعه بارها و بارها تغيير كرد و دگرگون شد، و  نمودند كه از نظر كاربردي در گذشت زمان، براي انطباق با واقعيت

  . مباني و اصول مشتركي نيز داردگرچه. هر روز دستخوش تغييرات اساسي است
ها صاحبان  بشري هر از چندگاه منافع قشري از ديگر طبقات جامعه، منافع كارفرماها، دولتهاي  در شرح وظائف مديريت

حداكثر آالت و نيروي انساني  پردازي تالش كرده است تا از ماشين ان مطرح شده است و هر نظريهرصنايع، يا بعكس كارگ
  .ا بكنداستفاده ر

اند، براي آن بود كه كارگران شورش نكنند، به كار و توليد ادامه دهند، و تا حدودي  تدوين كرده» اخالق مديريت«اگر 
ها در  هاي انساني مورد توجه است، و مديريت در منافع صنايع خصوصي يا دولتي سهيم باشند، نه از آن نظر كه انسانند و ارزش

كنند، بلكه بحث آنان براي اضافه توليد، و افزايش سرمايه  ها تالش مي گيرد و براي احياء ارزش ها شكل مي چهارچوب ارزش
  است كه چگونه كارگران را راضي نگهدارند تا دلسرد نشوند و دست از توليد بر ندارند؟

  .البالغه، انسان در خدمت ماشين نيست در صورتي كه در مديريت اسالمي و صفات مديران در نهج
شود، و برخورد دولت و صاحبان صنايع با كارگران نبايد  ان در خدمت توليد نيست، انسان در توليد و كار خالصه نميانس

از . ها نيز براي تحقّق اهداف واالي انساني، الهي بايد تالش كنند برخورد ابزاري باشد، كه انسان هدفدار است و انواع مديريت
 اسالمي، ي هآيد و مديران جامع ها باشند كه نوعي عبادت به حساب مي ها بايد در خدمت انسان البالغه، انواع مديريت ديدگاه نهج

  :هاي مردم و بندگان خدا هستند، كه فرمودند خدمتگزاران توده
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  رئيس القَومِ خادمهم
***  

  .بزرگ و مدير مردم خدمتگزار مردم است
*** 

 به يكي از بزرگترين مديران سياسي، نظامي كشورش، مالك اشتر البالغه  نهج53 ي ه در نام٧حضرت اميرالمؤمنين
  :نويسد مي

مبادا هرگز، چونان حيوان شكاري . مهرباني با مردم را پوشش دل خويش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش«
ديگر همانند تو در آفرينش  ي هاي برادر ديني تو، و دست اند، دسته باشي كه خوردن آنان را غنيمت داني، زيرا مردم دو دسته

  1».باشند مي
*** 

  .گردد گرائي اساس كار و زندگي است و همه چيز با معيار تقوا ارزيابي مي ادر مديريت اسالمي خدامحوري، و تقو
  :فرمايد كند و مي  خود به كالك اشتر از تقوا و خداگرائي آغاز ميي ه برخورد و اصول مديريت را در نامي ه شيو٧امام علي

دهد، و اينكه اطاعت خدا را بر ديگر كارها مقدم دارد، و آنچه در كتاب خدا آمده، از  او را به ترس از خدا فرمان مي«
ها را پيروي كند، دستوراتي كه جز با پيروي آن رستگار نخواهد شد، و جز با شناختن و ضايع كردن آن جنايتكار  واجبات و سنّت
هد كه خدا را با دل و دست و زبان ياري كند، زيرا خداوند پيروزي كسي را تضمين كند كه او را د به او فرمان مي. نخواهد گرديد

دهد تا نفس خود را از پيروي آرزوها باز دارد، و به  و به او فرمان مي. ياري دهد، و بزرگ دارد و آن كس را كه او را بزرگ شمارد
  :هنگام سركشي رامش نمايد، كه
  »)53يوسف، (دارد جز آنكه خدا رحمت آورد  مي دي واهمانا نفس همواره به ب

*** 

 ي ه صحيح جامعي هكند كه ادار ترين مدير كشور اسالمي سفارش مي  به بزرگترين و اليق٧در اين ديدگاه امام علي
 ي هد كه در اداراسالمي را تقواگرائي، عبادت، بندگي، خودسازي و توجه به امدادهاي غيبي خداوند سازمان دهد و باور داشته باش

  .هاي الهي او را ياري خواهند داد جامعه و برخورد با مشكالت تنها نيست و انواع هدايت
هاي   الگوئي زنده و سمبلي جاودانه براي مديران جوامع اسالمي است كه ارزش٧مديريت صحيح كارگزاران امام علي

ه و مادت اسالمي را تحقّق بخشند و در مرز ماديات در جا نزنندواالي مديري.  
 به مالك اشتر ههاي شكنند  براي مقابله با آفات مديريت و انواع غرورزدگي، خودمحوري، تندروي٧حضرت اميرالمؤمنين

  :نوشت
بيني دل را فاسد، و  گونه خودبزرگ ، بايد اطاعت شود، چه اينمده به مردم نگو، به من فرمان دادند و من نيز فرمان مي«

  .هاست موجب زوال نعمتدين را پژمرده، و 
بيني شدي به بزرگي حكومت پروردگار كه برتر از تو است بنگر،  و اگر با مقام و قدرتي كه داري، دچار تكبر يا خودبزرگ

  ».گرداند ات را به جايگاه اصلي باز مي نشاند، و عقل و انديشه دهد و تندروي تو را فرو مي كه تو را از سركشي نجات مي
*** 
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ها، بايد با توجه به قدرت اليزالِ الهي، و  ها و آفات ارزش  پست و مقام، براي مقابله با انواع زشتيي هدوديعني در مح
  . حضرت حق بر كلّ نظام هستي پيش رفتي همديريت عمومي و جاودان

ديران بشناسد، ها ناظر بر كار م  مديريتي ه عالم را محضر حق بداند و خدا را در رأس همي هاگر يك مدير آگاه، هم
  .ها را هدف و در مديران عشق و شور ايجاد كند تواند به خوبي بدرخشد و مديريت مي

  :البالغه ضروري است در اين قسمت توجه به برخي از صفات مديران در نهج
  

   مديران اسالميي ه اخالق پسنديد-سوم
  

   خدامحوري-1
  تقواگرائي-2
  ).ر داده شددر دستورالعمل امام به مالك اشتر تذكّ(

  
   رعايت عدل و انصاف-3

  يكي از اصول مديريت اسالمي رعايت عدالت اجتماعي است كه يك مدير اسالمي بايد عدالت را در همه جا رعايت كند،
  : به مالك اشتر نوشت٧امام علي

 انصاف را رعايت كن، كه با خدا و با مردم، و با خويشاوندان نزديك، و با افرادي از رعيت خود كه آنان را دوست داري،«
اگر چنين نكني ستم روا داشتي، و كسي كه به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جاي بندگانش دشمن او خواهد بود، و آن را كه 
خدا دشمن شود، دليل او را نپذيرد، كه با خدا سر جنگ دارد، تا آنگاه كه باز گردد، يا توبه كند، و چيزي چون ستمكاري نعمت 

  ».شنود و در كمين ستمكاران است سازد، كه خدا دعاي ستمديدگان را مي كند، و كيفر او را نزديك نمي را دگرگون نميخدا 
*** 

  
  )توجه به جلب رضايت مردم(  مردم گرائي-4

هاي كارگري را پديد آورد، در همين اصل مشكل داشت، زيرا به  مديريت تيلوريسم كه موفّق نبود و بسياري از شورش
  .نگريست و منافع عموم مطرح نبود ارگران به چشم ابزار ميك

نباشد، و براي مردم كار نكند، و مردم را ابزار توليد يا ديگر منافع خود به حساب آورد دوام » مردمي«وقتي حكومتي 
  .آورد نمي

  : در دستورالعمل استاندار بصره عبداهللا بن عباس نوشت٧حضرت اميرالمؤمنين
رو باش، و از خشم بپرهيز، كه سبك مغزي به  گام ديدار، و در مجالس رسمي، و در مقام داوري، گشادهبا مردم، به هن«

سازد،  كند، و آنچه تو را از خدا دور مي سازد، از آتش جهنّم دور مي آنچه تو را به خدا نزديك مي! تحريك شيطان است، و بدان
  ١».كند به آتش جهنّم نزديك مي

*** 
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  ني تواضع و فروت-5
آيد، زيرا احترام  يكي ديگر از اصول مديريت اسالمي رعايت تواضع و فروتني با مردم است كه از مباني اعتقادي پديد مي

  . اعتقادي الزم داردي هبه مردم، عشق ورزيدن نسبت به مردم پشتوان
پرست در  و با مردمي آتشكرد   به يكي از استاندارانش كه در سرزمين غيراسالمي حكومت مي19 ي ه در نام٧امام علي
  :رابطه بود، نوشت

همانا دهقانان مركز فرمانداريت، از خشونت و قساوت و تحقير كردن مردم و سنگدلي تو . پس از نام خدا و درود«
 نزديك شدن يافتم، زيرا كه مشركند، و نه سزاوار قساوت و ي ه آنها انديشيدم، نه آنان را شايستي هشكايت كردند، من دربار

پيمانند، پس در رفتار با آنان، نرمي و درشتي را بهم آميز، رفتاري توأم با شدت و  گدلي و بدرفتاري هستند زيرا كه با ما همسن
  1».روي را در نزديك كردن يا دور نمودن، رعايت كن نرمش داشته باش، اعتدال و ميانه

*** 

ها محترمند و بايد با   تمام انسان٧ضرت اميرالمؤمنيندرست است كه مردم آن سامان مسلمان نيستند، اما در ديدگاه ح
  .آنها برخورد صحيح شود

العمل  زسد، فوراً عكس كند، و به امام گزارش مي  در شهر بصره با برخي از قبائل بدرفتاري مي٧تا فرماندار امام علي
  :نويسد كه  را به ابن عباس مي18 ي هدهد و نام نشان مي
همانا دهقانان مركز فرمانداريت، از خشونت و قساوت و تحقير كردن مردم و سنگدلي تو . پس از نام خدا و درود«

 نزديك شدن يافتم، زيرا كه مشركند، و نه سزاوار قساوت و ي ه آنها انديشيدم، نه آنان را شايستي هشكايت كردند، من دربار
آنان، نرمي و درشتي را بهم آميز، رفتاري توأم با شدت و پيمانند، پس در رفتار با  سنگدلي و بدرفتاري هستند زيرا كه با ما هم

  2».روي را در نزديك كردن يا دور نمودن، رعايت كن نرمش داشته باش، اعتدال و ميانه
*** 

  
   رعايت تساوي و عدالت رفتاري-6

ان است، كه با مردم و مراجعه كنندگ» عدالت رفتاري«و » تساوي«هاي مديران اسالمي رعايت  يكي ديگر از ويژگي
بدون معيارهاي اسالمي، فردي را بر فردي ديگر ترجيح ندهد، با همه مهربان باشد، براي رفع مشكالت همه بكوشد، دوست و 

  :بكر نوشت  به استاندار مصر، محمد بن ابي27 ي ه در نام٧كه حضرت اميرالمؤمنين. فاميل و خويشاوند نشناسد
 مردم اهايت، و در نيم نگاه و خيره شدن ب رو و خندان باش، در نگاه اش، گشادهبا مردم فروتن باش، نرمخو و مهربان ب«

ها در عدالت تو مأيوس نگردند، زيرا خداوند از شما بندگان  به تساوي رفتار كن، تا بزرگان در ستمكاري تو طمع نكنند، و ناتوان
هد شما استحقاق بيش از آن را داريد، و اگر ببخشد كند، اگر كيفر د  اعمال كوچك و بزرگ، آشكار و پنهان پرسش ميي هدربار

  3».از بزرگواري اوست
***  

                                                 
 .583، ص 8 بحاراالنوار، ج -و- 179، ص 2 تاريخ يعقوبي، ج -و- 161، ص 2 انساب االشراف، ج -1

 .583، ص 8 بحاراالنوار، ج -و- 179، ص 2، ج  تاريخ يعقوبي-و- 161، ص 2 انساب االشراف، ج -2

  .3246، ص 6 تاريخ طبري، ج -و- 24 أمالي صدوق، ص -و- 176 تحف العقول، ص -و- 235 كتاب الغارات، ص -3
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  البالغه  مديريت صحيح در نهج-4
  

تـرين    يكي از حياتي  » مديريت اسالمي « آنها با    ي  ههاي موجود در جهان معاصر، و ارزيابي و مقايس          شناخت انواع مديريت  
  .متخصص و متعهد كشور الهي استمباحث كليدي كارگزاران نظام اسالمي و مديران 

آورد و تجربيـات دانـش امـروزي          هاي موجود را نشناسند و تا از آخـرين ره           تا مديران و كارگزاران نظام اسالمي، مديريت      
هاي ديگر بلوك شرق و غرب، بـه درسـتي           را در مقايسه با مديريت     »مديريت اسالمي «هاي    مند نگردند و نتوانند ويژگي      بهره
  .شود انتظار آگاهي الزم، و مديريت سالم را داشت يي نمايند، نميشناسا

كنـد و روش صـحيح مـديريت را           ت بازسـازي مـي     نظام اسالمي را از نظركميت و كيفي       هاي موجود در    آنچه كه مديريت  
ها شناخت و آگاهي الزم از       شود با هرگونه فساد اداري و مديريتي برخورد مناسب نمود كه يكي از موفّقيت               بخشد و مي    تحقّق مي 

  .هاي موجود در دنياست  يا شكست مديريتهاي موفّقيت ها، و ضعف و قوت آنها و راه انواع مديريت
  :در اين رابطه چند گروه را بايد مورد توجه قرار داد

مطالعـه در آثـار      گروهي با تحصيالت عاليه از كشورهاي غربي و شرقي و گرفتن مدارج علمي در مباحث مديريتي و                   -1
البالغـه نداشـتند و فريـب     متفكّران و صاحب نظران مكاتب مديريت در غرب و شرق، چون آگاهي الزم از اسالم و قرآن و نهـج   

هاي درسي دانشگاهي خود      هاي و جزوه    تبليغات استعماري غرب را خوردند، باور كردند كه از مذهب بايد فاصله گرفت و در كتاب               
  :آوردند كه

  .يريت علمي بوده و ساخته و پرداخته متفكّران غربي است مد-الف
  . مكاتب مديريت در غرب و شرق پديد آمده و گسترش يافته است-ب
  . مديريت علم است و هيچ ارتباطي با مكتب اسالم ندارد-ج
  . اسالم، مديريت ندارد علمي كالسيك جديد است و اصالًي ه مديريت يك پديد-د
هاي خودمان مدرك تحـصيلي گرفتنـد و هـم مـذهبي              در كشور اسالمي رشد كردند، و در دانشگاه        گروهي ديگر كه     -2

اند و در برابر تهاجم فرهنگي غرب بر ضد اسالم،            زده  ا از نظر فكري و علمي، غرب      شود ام   هستند و مراسم مذهبي آنان ترك نمي      
تواننـد     مديريت علم سازمان يافته عصر ماسـت از ايـن رو نمـي             ندارد و » يمباحث مديريت «دفاع مانده و باور كردند كه اسالم          بي

  1.حقيقت را تماشا كنند و مباحث مديريت اسالمي را بدرستي كشف نمايند
  

   ضرورت برّرسي تطبيقي-اول
  

آل اسـالمي،    ايدهي ههاي يك جامع براي شناخت مديريت صحيح، و اصول مديريت متكامل و مترقّي منطبق با نيازمندي    
آورد تجربيـات     هاي آنها اطالع كافي به دست آورده، آنگاه از ره           ها يا ويژگي    هاي مديريتي جهان را شناخت و از ضعف         ايد تئوري ب

  .مند گرديد كه راهي جز برّرسي تطبيقي وجود ندارد هاي موجود بهره ارزشمند مديريت
  هاي موجود جهان معاصر  برّرسي تطبيقي مديريت-الف

                                                 
 هـم   فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك هـديهم اهللا و اولئـك             :  قرآن كريم اين روش متكامل را مطرح فرموده است كه          -1

پذيرند آنها افرادي هستند كـه هـدايت         بشارت به رحمت ده آن دسته از بندگان را كه چون سخني بشنوند نيكوترين آن را مي                ): ( زمر 17 (اولوااللباب
 )الهي شامل حالشان شده و آنان بحقيقت خردمندانند
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  هاي موجود جهان اسالمي هاي موجود جهان با برّرسي تطبيقي مديريت يقي مديريت برّرسي تطب-ب
هـاي ارزشـمند    هاي آنها، بـا جوانـب گـسترده و ويژگـي     ها و كاستي ها و نقد و ارزيابي ويژگي  در برّرسي تطبيقي مديريت   

آورد شوم آنهـا      از آنها را كشف نموده و ره       انساني برخي    هاي منفي و ضد     ها و گرايش    شويم و ضعف    هاي مديريت آشنا مي     تئوري
 نظر كـاربردي و علمـي   زهاست كه ما را ا ساز، در آشنائي با مباحث نظري مديريت كنيم كه قدم مثبت و سرنوشت     را شناسائي مي  

  .رهنمون خواهند شد
ت اسـالمي، و    هاي موجود جهـان، بـا مـديريت اسـالمي بـه گـستردگي جوانـب مـديري                   ولي در برّرسي تطبيقي مديريت    

گيري صـحيح آن، و ارزش عامـل انـساني و مقـرّرات عادالنـه و متكامـل آن آشـنا                       هاي جاويدان آن و هدفداري و سمت        ارزش
  1.شويم مي

  :پردازيم كه و به تصحيح و تنظيم اطّالعات به دست آمده مي
  :ننداند، ما ها مردود و براساس حقّ و واقعيت بازسازي نشده كدام نمونه از مديريت

  .ها كه به حقوق انساني كارگران توجه دارد  و كدام نمونه از مديريت2»ماكياوليستي«هاي استبدادي  مديريت
  

  ها  انواع مديريت-دوم
  

رسـيم   هاي آغازين تاكنون به اين نتيجه مـي  با مطالعه و برّرسي تاريخ گذشتگان و دقت در آثار فرهنگي و فيزيكي انسان 
گيـري زنـدگي اجتمـاعي تحقّـق يافتـه، و       ها وجود داشته است و اصوالً مـديريت بـا شـكل    ها در زندگي انسان كه انواع مديريت 

  :ضرورت پيدا كرده است، مانند
   مديريت اجتماعي-1

   مديريت خانواده-الف
   مديريت جامعه و كشور-ب
   مديريت يك قبيله يا يك روستا-ج
   مديريت شهرها-د
  )هاي زيستي بشر ر توليد انواع غذاها و نيازمنديد( مديريت اقتصادي -2
  ) يك نظام سياسيي هبراي ادار( مديريت سياسي، حكومتي -3
  )كيفيت صحيح بازپروري ارتش و بكارگيري آن در جنگ و صلح( مديريت نظامي -4
  )هاي صحيح بازدارندگي نظارت بر اجراي حقوق مردم و روش( مديريت قضائي -5

  :كنند كه اكنون اين نظريه را تقويت مي معلوم فراواني ه
مديريت، يك ضرورت غير قابل انكار زندگي اجتماعي انسان بوده و همواره در جوامع هر چند ابتدائي وجود داشته و دارد                     

  .شود ضرورت مديريت را ناديده گرفت و در ميان جوامع گوناگون بشري، هيچ جا نمي
*** 

                                                 
آگاه باشيد هيچگـاه راه حـق را نخواهيـد شـناخت             (147/14خطبه   و اعلموا انّكم لن تعرفوا الرشد حتي تعرفوا الذي تركه         :  امام علي فرمودند   -1

 )مگر آنكه مخالفان و ترك كنندگان آن را بشناسيد

2 - (Machiavelism) 
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هاي آمازون نيز اين حقيقت به اثبـات رسـيده كـه انـسان بـدون مـديريت                    وحشي جنگل امروزه در قبائل نيمه وحشي و       
نيز نوعي مديريت اجتماعي داشتند به همـين        ) اقوام و قبائل ابتدائي    (1تواند زندگي كند و نتوانسته است حتي قبائل توتميسم          نمي

  :توان نام برد مناسبت علوم زير را مي
  2)شناسي مردم(آنتروپولوژي 

 3)نگاري شناسي، قوم باستان(گرافي اتنو 

  4)قوم شناسي(اتنولوژي  
از هرگونـه   » مديريت اسالمي «نگريم كه در      البالغه به خوبي مي     با برّرسي دقيق ديدگاه مديريت اسالمي در قرآن و نهج         

اي فـرد و جامعـه مـورد        هـ    نيازمندي ي  هشود بلكه هم    نظري پرهيز شده و تنها به يكي از جوانب نيازمندي انسان توجه نمي              تنگ
مـديريت نظـامي،    (هاي محدود و يك بعدي را نيز دارد           هاي مديريت   گرچه مزايا و ويژگي   . است» مديريت اسالمي «توجه دقيق   

و چون يكي از اهداف مهم مـديريت        ) باشند   انسان و نظام اسالمي مطرح مي      ي  ه در ادار  يريت اقتصادي، علمي، اجتماعي همه    مد
وح وحدت و برادري    ردهد و      و انسان و انسانيت را مورد توجه قرار مي          زمين است  ي  هل و سعادت انسان در تمام كر      اسالمي تكام 
 باند و گروهي خاص يا حزب و صنف خاصي را در نظر داشته              ،تواند در جهت منافع شخصي حركت كند        بخشد نمي   را تحكيم مي  

  .گرائي مردود است يوناليستي آن، هرگونه طبقه، فرقه، قبيله و قومباشد كه در تفكّر جهان وطني اسالم و روح انترناس
  :نويسد  به بزرگترين مدير فعال سرزمين مصر، در هدفداري و موضعگيري مديريت اسالمي مي٧حضرت اميرالمؤمنين

 برادران دينـي تـو      يا» اما اخ لك في الدين    «مالك، با مردم مصر مانند حيوان درنده برخورد نكن، زيرا مردم دو گروهند              «
  5».و يا اگر مسلمان نيستند همانند تو انسانند» و اما نذير لك في الخلق«هستند 

*** 

  
  وش كردند؛مهاي انساني را فرا هائي كه تنها به توليد و ماديات توجه دارند و ارزش  مديريت-2
  هاي تيلور در اضافه توليد  روش6 مديريت تيلوريسم-1
  هاي استاخانوف روسي در باال بردن توليد كارخانجات صنعتي شوروي  روش7يسم مديريت استاخانو-2
وري و سودآوري مـادي كـه بجـز سـيماي سـودگرايانه بچيـز                  شديد به افزايش بهره    ي  ه عالق 8 مديريت مركانتيليسم  -3

  .انديشد ديگري نمي
  9)طرفداران التن مييو(ها   مديريت علمي نئوكالسيك-4
  ستبدادي ماكياوليستي، سوسياليستي و كاپيتاليستيهاي ا  و مديريت-5

با توجه به هدفداري مديريت اسالمي جهت رشد انسان در تمام ابعاد وجودي، مادي و معنوي، گرچـه توليـد مناسـب يـا                        
وليـد  ساز است، امـا همـه چيـز فـداي اضـافه ت               اسالمي يكي از اهداف ارزنده و سرنوشت       ي  هافزايش توليد در اقتصاد سالم جامع     

                                                 
1 - Totemisme 
2 - Anthropology 
3 - Ethnography 
4 - Ethnology 

 .البالغه، معجم المفهرس مؤلّف  نهج53/9ي   نامه-5

6 - (Taylorism) 
7 - (Stakhanovism) 
8 - (Mercantilism) 
9 - (Elton mayo) 
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انسان در خدمت اضافه توليد يا جهش توليد بـه عنـوان             سعادت و تكامل او باشد نه آنكه         شود، توليد بايد در خدمت انسان و        نمي
  . استعدادهاي ارزشمند او فدا شوندي ه ماشين قرار گيرد و همي هيك ابزار و پيچ و مهر

 بـزرگ را بخـود جـذب كـرده و حـافظ منـافع آنـان                 داران  چنين طرز تفكّري طبيعي است كه صاحبان صنايع و كارخانـه          
صـنعتي   مديريت علمي در غرب، طرفداران فراواني آن را ترويج نموده و در مراكـز            ي  هگردد، از اين رو بالفاصله پس از عرض         مي

يريت روز به روز رونق و شهرت فراواني گرفته بـه صـورت يكـي از مكاتـب نـوين مـد      » تيلوريسم«تجاري خود بكار گرفتند كه     
  :ها با همكاري صاحبان صنايع و مراكز كارگري اين شد كه آورد تفكّرات تيلوريست معرّفي گرديد، و حاصل و ره

  .ها به عنوان ابزار توليد داشته باشند كشي و استفاده را از انسان اكثر بهره حد-الف
  . از نيروي كار ارزان كارگران به صورت اغراق آميزي استفاده كنند-ب
  .سان را همانند ماشين بنگرند ان-ج
  . نيروي كارگران را در معرض خريد و فروش قرار دهند-د
  . زندگي ماشيني و ماشين را بر انسان و جامعه تحميل نمايند-هـ

               اقل زمان ممكن بود كه بـراي رسـيدن بـه           در تمام محافل صنعتي و تجاري بحث بر سر كار ارزان و سود فراوان، در حد
كـشي    هـاي اسـتحماري، اسـتثماري فراوانـي در بهـره            ها و روش    هاي صنعتي را اختراع نمودند و با شيوه         ماشيناين هدف، انواع    

داد با    هاي استبدادي را ادامه مي      يگارشي، و اريستوكراسي و حكومت    الها بكوشند، در واقع مديريت علمي، راه فئوداليسم، و            انسان
كـه شـب و     هـا     ها و اريستوكرات    نمود فئودالها و اليگارش     تفسير مي » علمي «ي  هگوناين فرق كه، استفاده از ماشين و انسان را ب         

روز در فكر كار ارزان و توليد و سود فراوان بودند، مديريت كالسيك را بهترين پل پيـروزي شـناخته و در تحقّـق آن كوشـيدند                           
لور و مديريت علمـي، موافـق مـشروط اسـت در            گرچه در مقاالت گذشته توضيح داديم كه مديريت اسالمي با مديريت علمي تي            

  :اينجا بايد اضافه كنيم
  : تيلوريسم، ممكن است وجود داشته باشد، مانند»اصول مديريت علمي«موافقت مشروط، در رابطه با برخي از 

  نظم و انضباط،«
  نظارت و كنترل،
  ريزي، محاسبه و برنامه

  »پاداش
 ٧ امام علـي   45 و   53 ي  هالبالغه در نام     حديد و انبياء و نهج     ي  هخصوص سور كه در آيات سياسي، اجتماعي قرآن كريم، ب       

پردازند و اصـول مـديريت را همـراه بـا زيربناهـاي اعتقـادي و اخالقـي معرّفـي                      ترين اصول مديريت مي     ترين و انساني    به عالي 
  .نمايند مي

  :تفكّرات تيلوريسم موافق نيست، زيرات اجراي اصول مديريت، اسالم با گيري و كيفي اما در هدفداري و سمت
  1.هاست كه در مديريت اسالمي اساس رشد و كمال انسان  در تيلوريسم، اساس، اضافه توليد است در صورتي-1
  2.سطح توليد هدف است و در مديريت اسالمي باال بردن سطح فكر و علم و معنويت در تيلوريسم باال بردن -2
  .ها  توليد و در مديريت اسالمي توليد براي انسان در تيلوريسم انسان براي-3
  ها  در تيلوريسم انسان ابزار توليد است و در مديريت اسالمي ابزار در خدمت انسان-4

                                                 
 .ي ذاريات  سوره56ي   آيهو ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون، -1

 )ي ذاريات  سوره56  ي آيه(، اما هدف نيست ) بقره168(، يا ايها الناس كُلُوا مما في االرض حالال طيبا:  باال آوردن توليد خوب است-2
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  ١.هاست  توليد در جهت منافع كارفرما و در مديريت اسالمي توليد در جهت منافع انساندر تيلوريسم -5
  .اكثر استفاده از ماشين براي انساننسان و ماشين در مديريت اسالمي حد در تيلوريسم حداكثر استفاده از ا-6
7-ت اسالمي مزد عادالنه براي كارگر مطرح است در تيلوريسم افزايش توليد با حدا در مديري2.اقل هزينه و مزد ام  
  3. در تيلوريسم ماشين حاكم است و در مديريت اسالمي انسان بايد بر ماشين حاكم باشد-8
  4. در تيلوريسم منافع كارفرماها تأمين است و مديريت اسالمي منافع كارگران و كنترل كارفرماها-9

  5.ها و معنويت شز در تيلوريسم تفكّر مادي و اقتصاد اصالت دارد و در مديريت اسالمي ار-10
*** 

ز مديران و فرمانداران خود را مورد      يكي ا  ٧ها و معنويت اساس مديريت اسالمي است و حضرت اميرالمؤمنين           چون ارزش 
  :فرمايد توبيخ قرار داده مي

همانا دهقانان مركز فرمانداريت، از خـشونت و قـساوت و تحقيـر كـردن مـردم و سـنگدلي تـو                      . پس از نام خدا و درود     «
ـ                   ي  هشكايت كردند، من دربار    ه سـزاوار قـساوت و       آنها انديشيدم، نه آنان را شايسته نزديك شدن يـافتم، زيـرا كـه مـشركند، و ن

پيمانند، پس در رفتار با آنان، نرمي و درشتي را بهم آميز، رفتاري تـوأم بـا شـدت و                      سنگدلي و بدرفتاري هستند زيرا كه با ما هم        
  ».روي را در نزديك كردن يا دور نمودن، رعايت كن نرمش داشته باش، اعتدال و ميانه

*** 

 در رابطـه    19 ي  هگردد كه در نام     شود يا عزل مي     ورد خوب ندارد سرزنش مي    در مديريت اسالمي، مديري كه با مردم برخ       
هاي اسـالمي تواضـع و        با فرمانداري است كه در ميان مردم غير مسلمان مديريت دارد و مردم آن سامان مشركند باز هم ارزش                  

  .هايست فروتني مالك برّرسي
تحقير كردن كارگران براي كار بيشتر و افزايش توليد، يكي از           اما در تيلوريسم و مديريت كالسيك، سنگدلي و قساوت و           

  .آيد هاي مديران به حساب مي ويژگي
گرائـي و       كنـد كـه اصـول       نويـسد و سـفارش مـي         به ابن عباس فرماندار بصره مي      ٧ توبيخ آميز را امام علي     ي  ههمين نام 

  .هاي اسالمي را به دقّت رعايت كند ارزش
 جنگيدنـد، امـام هرگـز بـه قـصد           ٧ جنگ جمل شورش كردند و بـا حـضرت اميرالمـؤمنين           اي كه در پس از      مردم بصره 

  :رود، به فرماندار بصره نوشت جوئي و تصفيه نمي انتقام
  فحادث أهلها باالحسان اليهم و احلل عقدة الخوف عن قلوبهم

*** 

  6».گشايبا مردم بصره با نيكي رفتار كن و گره وحشت و ترس از حكومت را از قلوبشان، ب«
*** 

                                                 
 )ي بقره ، سوره29ي  آيه( خلق لكم ما في االرض جميعاً -1

 )ي نساء  سوره32ي  آيه (للرجال نصيب مما اكتسبواو ) ي نجم  سوره39ي  آيه (و ان ليس لالنسان اال ما سعي -2

 )ي اسراء  سوره70ي  آيه (و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيالً... و لقد كرمنا بني آدم -3

 )ي نساء  سوره29ي  ي بقره و آيه  سوره188 ي آيه (و ال تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل -4

 )ي حجرات  سوره13ي  آيه (ان اكرمكم عند اهللا أتقاكم -5

 .البالغه، المعجم المفهرس مؤلّف  نهج18/1ي   نامه-6
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ان را  رهاي استحماري، ايجاد رعب و وحشت نموده، كارگ         در مديريت كالسيك، كارفرما و مديران مجازند تا با تمام روش          
  .به كار گيرند

  
هائي كه در مرز منافع شخصي، طبقات حاكم، احزاب سياسي، اصناف مشخّـصي پديـد                  مديريت -3

  :آمدند مانند
  .كند كه بر اساس سودجوئي و منافع شخصي كار مي) Malthusianism( مديريت مالتوزيانيسم -1
 دخالـت نظـامي يـا       ي  هل اراضـي حتـي بـه وسـي        ي  هطرفداران توسع ) Expansionism( مديريت اكسپانسيونيسم    -2

  .صهيونيسم بين المللي: سياسي، مانند
  .ري فعال استكه براي منافع سازمان اصناف در يك كشو) Syndicalism( مديريت سنديكاليسم -3
شود كه با كاپيتاليسم و       ي تبيين مي  صكه بر اساس سودجوئي و منافع شخ      ) Physiocratcy( مديريت فيزيوكراسي    -4

  .يوتيليتاريانيسم هماهنگ است
  .دهد كه منافع خان و ارباب و مالكين بزرگ را مورد توجه قرار مي) Feudalism(ها   مديريت فئوداليست-5
  .داران بزرگ است كه مديريت سياسي، اقتصادي جامعه در دست سرمايه) Plutocracy(وكراسي  مديريت پلوت-6
ه مديريت را در دست گيرند و براي منافع همـين       مرفّ ي  هكه اشراف و طبق   ) Aristoctdcy( مديريت اريستوكراسي    -7

  .طبقه فعال باشند
*** 

 ي  ههـا را فـداي يـك طبقـ          ها و امت    طرح است كه منافع ملّت    استبدادي م هاي    چنين طرز تفكّري در بسياري از حكومت      
  .هاي انساني خبري نيست ها و ارزش كنند، و از انواع آزادي، انتخاب، اصالت داران، نخبگان، زورمداران مي خاص، اشراف، سرمايه
طـرح نيـست و      و حقيقـت م    ها در حكومت و مديريت رأي شخص يا اشخاص زورمدار و متمول است، حقّ               مالك برّرسي 

  .گر است ها و تمام امكانات سياسي، اقتصادي تنها در خدمت يك گروه ممتاز سلطه  انساني ههم
  :مديريت از نوع اليگارشي يا تيموكراسي يا اريستوكراسي از نظر

  گيري  هدفداري و سمت-الف
  گيري و گسترش  شكل-ب
   اخالق مديريتي و مديران-ج
سته به بينش و آراء و منافع تنهـا يـك طبقـه، يـك گـروه                 بقي، اجتماعي با مردم نيز وا      مناسبات انساني و روابط اخال     -د

  .داوم، وابسته و محدود استتاشراف خواهد بود و در پيدايش و 
البالغـه حكومـت و       باشند، زيرا در قرآن و نهـج        البالغه مردود مي    ها از نظر قرآن و نهج       ها و مديريت     حكومت زاين دسته ا  

توان در مديريت اسالمي تئوري مديريت اليگارشي يـا اريـستوكراسي را پـذيرفت،     هاي ارزشمندي دارند كه نمي  گاه  همديريت تكي 
  :مانند

  1. حكومت و مديريت اسالمي وابسته به طبقه و گروه خاصي نيست-1
 13( متقـاكُ  اَ اهللاِنـد م عكُمكـرَ  اَ نَّا هـاي اخالقـي تكيـه دارد         و پـاكيزگي و ارزش      شرائط حكومت و مديريت به تقوا      -2
  )حجرات

                                                 
 )ي سبأ  سوره46ي  آيه (قل انّما اعظكم بواحدة ان تقوموا هللا مثني و فرادي -1
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تواننـد در حكومـت و مـديريت اسـالمي راه             هاي بدون ايمان از هر طبقه و گروهي كه باشند نمي            تقواها و انسان    پس بي 
  .يابند

هـاي    كند كه اسير فكـر و وابـستگي          اصول و مقرّرات حكومت و مديريت اسالمي را خداي انسان آفرين مشخّص مي             -3
  1.باشد ران بشري نميقانونگذا

شود و براي منافع بشريت تالش خواهـد          ها را شامل مي      انسان ي  ه هدفداري مديريت اسالمي جهان شمول است، هم       -4
  2.كرد

ات الهي است، اما از نظـر اجرائـي و كـاربردي، شـورائي اسـت كـه بـا انـواع                      ر مديريت اسالمي با اينكه براساس مقرّ      -5
  3.ادي مخالفت داردهاي مطلقه و استبد حكومت

*** 

 ممتاز اجتماعي روابط نداشـته باشـد، بلكـه از آنهـا در برابـر      ي هدهد كه با يك طبق  به مالك اشتر رهنمود مي ٧امام علي 
سـتيزي اسـت و       گيري مديريت اسالمي، محروم پروري و ظالم        سمت: محرومان و ديگر طبقات ضعيف جامعه، چشم پوشد، يعني        

ه از ثروتمندان و نخبگان ناراضي هرگز نهراسد و در مقابل به جلب رضايت عمـومي بپـردازد كـه امـروزه                  دهد ك   آنگاه هشدار مي  
  .نامند مي) هاي انساني، و مردم دوستي، و ديگردوستي و دموكراسي تنوري(ها را  اينگونه نگرش

خَطَ الْخَاصإِنَّ س ةِ وبِرِضَا الْخَاص فحجِة يامخَطَ الْعةفَإِنَّ سامرِضَا الْع عغْتَفَرُ مةِ ي.  
  ».كند اثر مي برد، اما خشم خواص را خشنودي همگان بي كه همانا خشم عمومي مردم خشنودي خواص را از بين مي«

گردد آنگاه به نقـد و        طبقات ممتاز اجتماعي نفي مي     داران،  بينيم كه در اين ديدگاه مديريتي هرگونه گرايش به سرمايه           مي
  :فرمايد پردازد مي ابي روانشناسي طبقات ممتاز و زورمداران و رفاه زدگان ميارزي

كنند زيرا در روزگـار سـختي ياريـشان كمتـر، و در اجـراي                 خواص جامعه همواره بار سنگيني را بر حكومت تحميل مي         «
هـا ديـر      ، و بـه هنگـام منـع خواسـته         تر  سپاس  ها كم   هايشان پافشارتر، و در عطا و بخشش        تر، و در خواسته     عدالت از همه ناراضي   

  4».باشند تر مي استقامت عذرپذيرتر، و در برابر مشكالت كم
*** 

تواننـد نقـش تعيـين     بنابراين در حكومت و مديريت اسالمي، اشراف، نخبگان، طبقـات ممتـاز اجتمـاعي و خـواص نمـي             
اسي و اريتوكراسي و هر نوع حكومت و مديريتي اسـت           اي داشته باشند، مديريت اسالمي، ضد مديريت اليگارشي و تيموكر           كننده

  .نمايند كه خواص در آن نقش دارند و تنها براي يكي از طبقات اجتماعي تالش مي
هـا و     گيرند اشاره شود، چون دولـت       هائي كه از نوع نگرش حكومت و دولت منشأ مي           در اينجا الزم است به انواع مديريت      

آورنـد كـه در    دهند و مديريتي به وجود مي آورند و اگر مخالف منافعشان باشد تغيير مي   پديد مي ها را     حكومت هستند كه مديريت   
  .هاي استبدادي ناگزيرند يكي از مواضع متفاوت ياد شده را داشته باشند خدمت منافع استعماري آنان باشد، حكومت

                                                 
 )ي الملك  سوره14ي  آيه( اال يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير -1

  )127ي  ي نساء، آيه سوره (و ان تقوموا لليتامي بالقسط -2

 )5ي  ي قصص، آيه سوره (و نريد ان نمن علي الّذين استضعفوا في االرض و نجعلهم ائمة و و نجعلم الوارثين

البالغـه، المعجـم     نهـج 53ي  نامـه –) ي شـوري    وره سـ  38ي    آيـه  (و امرهم شوري بينهم   ) ي آل عمران     سوره 159ي    آيه (و شاورهم في االمر    -3
 .المفهرس مؤلّف

 .البالغه  نهج53ي   نامه-4



  
  
  هاي غير استبدادي  مديريت-4

كننـد كـه      فكران آنها ادعا مي     ماكس وبر و هم   : اران مديريت بروكراسي مانند   صاحب نظران مديريت نئوكالسيك و طرفد     
هاي محـدود و وابـسته و مـستبدانه بودنـد،      هاي انساني و مديريت و حكومت غير استبدادي منشأ پيدايش مديريت   طرفدار ارزش 

هاي انـساني و سـالمي را    تواند مديريت ميهاي غير استبدادي، بلكه مردمي و عادالنه، براساس آزادي و حقوق اجتماعي     حكومت
  .پديد آورد

براساس عـدل و قـسط و جهـان وطنـي و          ) تئوكراتيك الهي (البالغه، حكومت پيامبران الهي       از ديدگاه قرآن كريم و نهج     
  :ها بود كه فرمود رشد و سعادت انسان

  »ليقوم الناس بالقسط«
*** 

  ».ردم استقرار بخشنداند تا عدالت اجتماعي را در م پيامبران آمده«
  :فرمايد كه هاي مذهبي اصول و مقرّرات حكومت و مديريت را خداي عالم و آفريدگار انسان تعيين مي در حكومت

  .) او خارج استي هاين كار با عدم شناخت انسان از انسان، از عهد(
*** 

دهنـد كـه عامـل        وين پاسخ متناسب مـي    هاي ن  مردم و رهبران مذهبي در چهارچوب قوانين و مقرّرات الهي به نيازمندي           
  .هاي صالح و سالم است اساسي تحقّق آزادي انسان و حكومت عادالنه و مديريت

، يـا سوسياليـستي و   »حكومت مردم بر مردم«و » دموكراسي«ن تنها با شعار   ازيرا وقتي آفريدگار انسان دخالت نكند، انس      
  .شود سوز كشانده مي  تكيه به افكار و آراء خويش، به انواع استبدادهاي خانمانرسد و با بست مي حاكميت جمع بر فرد، فوراً به بن

  
  هاي مديريت اسالمي  ويژگي-سوم

   اهميت دادن به مباحث بينشي-1
بدون مباحث بينشي، ممكن نيست، و بدون عقيده و ايمان و باورهاي متكامـل فكـري                » مديريت«تحقّق اصول صحيح    

ها به روش و متد كار مديران بـستگي كامـل دارنـد و مـديران بـراي                    المت و سعادت را داشت مديريت     توان انتظار س    اسالم نمي 
  .و چگونه ساختن، به مباحث بينشي پرداختند! حركت صحيح، و چگونه بودن

  .تا چرائي كار و مديريت را درك نموده با مشكالت آن به درستي مقابله كنند
 بايدها و نبايدها را خداي انسان آفرين مشخص فرموده و به صورت             ي  ه است كه هم   انسان الهي با باورهاي ديني، معتقد     

  .وحي الهي و قرآن متكامل فرو فرستاده است
پس انسان هدايت الزم شده است، و راه و رسم زندگي او تعيين گرديده و روابط اجتماعي و اصـول مـديريتي او تـدوين                         

 اعمال او، و جبـران      ي  ههنمودهاي پروردگار نظام هستي رهنمون اوست و پاداش دهند        يافته است، بنابراين انسان تنها نيست و ر       
تفاوت باشيم، تفكّر مـادي   هاي اوست، اما اگر مباحث بينشي را طرد كرديم يا نسبت به آن بي ها و دردها و كاستي   ضعف ي  هكنند

  :بر انسان حاكم است و انسان مادي تنهاست و معتقد است كه
  اكنون نيز وجود ندارد اي نبوده و هم طرح و برنامهقبل از او. 

 بايدها و نبايدها در اختيار اوست. 

 اي تعيين نمايد تواند براي انسان وظيفه كسي نمي.  

هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ٢٧
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و استبداد فكري كشانده شده كه هيچگونـه تـضميني          » خودمداري«و  » خودپرستي«اين انسان با چنين گرايشي به مرز        
  .در مديريت او وجود ندارد

هـاي برخـورد بـا       نقش كليدي را دارند، زيرا راه و رسم مـديريت صـحيح، و روش             » مباحث بينشي «ر مديريت اسالمي،    د
البالغـه، روش      نهـج  هاي گونـاگون    در نامه  ٧شود كه حضرت اميرالمؤمنين     ديگران، همه به نوع بينش و گرايش مدير مربوط مي         

عاد، قدرت و توانائي الزم، قاطعيت،      م، ايمان، عدالت، امانتداري، ترس از        تقوا يح داده و معيارها را براساس     گزينش مديران را توض   
  .نمايد مسئوليت پذيري معرّفي مي

  :فرمايد  اصل اساسي اشاره مي2كند به  حضرت يوسف كه پيشنهاد مديريت اقتصادي خود را به پادشاه مصر مطرح مي
   حفيظٌ عليمرضِ إِنِّي  خَزائنِ األَ  على لَ اجعلْنيقا
  1».دانم هاي حفظ و نگهداري را مي  اقتصادي كشور منصوب كن زيرا من راهي همرا براي خزينه داري مملكت و ادار«

*** 

  »عليم« تخصص در مديريت اقتصادي -الف
  »حفيظ« تعهد و احساس مسئوليت نسبت به مسائل اقتصادي كشور -ب

  .باشد كافي نيست و تعهد بدون تخصص نيز كارساز نمييعني تنها علم مديريت اقتصادي و تخصص 
  .كه اين دو اصل ارزشمند به مباحث بينشي وابسته است

  
  نگري در مديريت اسالمي  واقع-2

هـاي    ترين اصـول متكامـل اسـت، امـا انحرافـات و روش              باحث بينشي، عقيدتي در مديريت اسالمي از اساسي       مبا اينكه   
  :كند، زيرا ي را نيز محكوم مياستبدادي طرفداران افراط

  .ها مطرحند گرچه مسلمان هم نباشند  انساني ه در مديريت اسالمي هم-الف
  : خطاب به مالك اشتر نوشت٧كه امام علي

  2 إِما أَخٌ لَك في الدينِ و إِما نَظيرٌ لَك في الْخَلْق
  .»يا نظير تو انسانندرفتاري كن زيرا مردم يا برادران ديني تو و  با مردم خوش«

*** 

  .باشند  جهان شمول است، كه انسان خلق خدا و همه از فرزندان آدم مي-ب
  : فرمود۶رسول خدا

   كُلُّكُم منْ آدم و آدم منْ تُرَاب
  .» شما از فرزندان آدم و آدم نيز از خاك استي ههم«

*** 

  .گردد ميهاي ناسيوناليستي نفي   انواع تبعيضات نژادي و گرايش-ج
  :كه

  1 إِنَّ أَكْرَمكُم عنْد اللَّه أَتْقاكُم
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  »ترين شما نزد خدا باتقواترين شمايند همانا گرامي«
   هر علمي و تخصصي كه براي بشريت مفيد باشد ارزشمند است-د

  .ها را فراگيريد و سفارش كردند كه آن
  : فرمود۶كه رسول خدا

  »اُطْلُبوا العلم ولو بِالسين«
  ».دانش را فراگيريد هرچند از دورترين نقاط جهان، كشور چين باشد«

*** 

فرسـتاد و از ابـزار و وسـائل مـدرن روز اسـتفاده                 گروهي را براي آموختن آن مـي       ۶شد، رسول خدا    تا اختراعي مطرح مي   
  .كرد مي

ليت آغاز كند و مسلمانان را معالجه       و ديدند كه به طبيب يهودي اجازه داد تا در مديريت اسالمي آن روز مدينه، رسماً فعا                
  :نمايد و دستورالعمل صادر فرمود

  . مسلمان را سواد خواندن و نوشتن بياموزد آزاد است10هر كدام از مشركين اسير شده در جنگ، 
 اجازه دادند طبيب مسيحي بيايد و تخصص خود را به كار گيرد كه با               ٧و در آخرين لحظات شهادت حضرت اميرالمؤمنين      

  .مانندي برخوردار است توجه به موارد ياد شده، مديريت اسالمي با مباحث بينشي ياد شده، از يك مديريت آزاد سالم و صالح بي

                                                                                                                                                                  
 .13ي  ي حجرات، آيه  سوره-1



  
  
  
  
  
  
  
  

  رعايت اصل نظارت
  )اصل كنترل و نظارت(
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عايت است، اگر در سيستم حكومتي اصل نظارت ر» اصل نظارت«يكي از اصول ارزشمند مديريت اجتماعي، سياسي 
گيري و رهبري گزارش شود،  گردد، و امور و تحوالت سياسي، اجتماعي جاري كشور، هرچه كه هست، به شوراي تصميم

  .يابد توان اميد داشت كه مديريت سالمي بر كشور حاكم شده و عدالت اجتماعي تحقّق مي مي
  

   نظارت فراگير بر امور كارگزاران-1
شد، امروزه   اداره مي٧ توسط هزار نفر از استانداران، و فرمانداران امام علي٧عليشهرها و مناطقي كه در حكومت امام 

  . كشور اسالمي است50حدود 
از ليبي و آفريقا تا شوروي و افغانستان، از يمن تا روم در همه جا مديران كشور پهناور اسالمي با نظارت مستقيم حضرت 

شدند توسط نيروهاي اطّالعاتي امام گزارش   خطائي يا اشتباهي مرتكب ميكردند، و اگر كوچكتري  حكومت مي٧اميرالمؤمنين
  .گرديدند العمل امام مواجه مي شده و فوراً با عكس

  
   نظارت مداوم بر امور مردم-2

  :اصبغ بن نباته نقل كرد
رد، كرسيدگي ها   قسمتي ههاي آغازين صبح در بازار حاضر شد و به هم  بودم، از لحظه٧يك روز همراه امام علي«

اش  سپس به جايگاه قضاوت رفت و به كار مردم پرداخت، و تا پاسي از شب با مردم حشر و نشر داشت، آنگاه با امام به خانه
  .رفتيم

هنوز مقداري نخوابيده بودم كه صداي پاي امام را شنيدم، بيدار شدم و . من در حياط خوابيدم و امام وارد اطاق خود شد
  ».خواهد وضو بگيرد  ديوار تكيه داده مي به٧ديدم امام علي

*** 

  :گفتم
ايد، روز را كه براي كمك به مردم گذرانديد، پس شب را استراحت  يا اميرالمؤمنين شما هنوز استراحت كامل نكرده«
  ».فرمائيد

*** 

  :در پاسخ من فرمود
لَ ضَياللَّي تنْ نُما تي، ويعر تعضَي النَّهار تنْ نُمنَفْسيا تع  

*** 

  ١». شب را بخوابم خودم را ضايع كردمي هشود و اگر هم اگر روز بخوابم حقّ رعيت ضايع مي«
*** 

  
   نظارت دقيق بر امور كارگزاران-3

   برخورد با فرماندار آذربايجان-الف

                                                 
 .شيرازي، ٧ زندگاني اميرالمؤمنين-1
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) اردشير خرّه(آذربايجان معقل بن قيس يكي از فرمانداران نظامي اسالم بود كه تعدادي از شورشيان را تعقيب كرد و از 
  .گذشت، و با آنها جنگيد، تعدادي كشته و تعدادي را اسير گرفت

بود، چون در ميان اسيران تعدادي از اهل قبيله او ) مصقلة بن هبيره( در آذربايجان ٧در آن روزها فرماندار اميرالمؤمنين
  .دهم تا آزاد شوند بودند، وساطت كرد، و گفت غرامت اسيران را مي

  . هزار درهم غرامت را نپرداخت500عقل بن قيس پذيرفت و اسيران آزاد شدند اما مصقله م
  . هزار درهم را پرداخت و از پرداخت بقيه سر باز زد200اي از او خواستند تا غرامت را بپردازد، كه مبلغ  امام علي طي نامه

  .چون با برخورد شديد امام روبرو شد به شام گريخت
  :ؤمنين فرمودحضرت اميرالم

آمد، و عدم  رفتار او رفتار بزرگواران بود كه اسيران را آزاد كرد، اما فرار او فرار بردگان بود، اگر به مركز حكومت مي«
  1».پذيرفتم داد از او مي توانائي خود را توضيح مي

*** 

)بيدالْع رارفَرَّ ف ةِ وادعلَ السلَ ففَع(  
***  

   عزل قاضي-ب
 كشور اسالمي تبديل 50، در كشور پهناور آن روزگاران كه امروز به ٧در حكومت امام علي» رل و نظارتكنت«اصل 

  .، قاضي يك روزه هم وجود داشت٧شد كه در حكومت حضرت اميرالمؤمنين شده است، آنقدر دقيق و صحيح اجراء مي
  .نخست، او را از قضاوت عزل كردامام به ابواالسود دوئلي سمت قضاوت داد، اما در پايان همان روزِ 

  : گفت٧شب هنگام وارد مسجد شد و خطاب به امام علي
  )قاضي يك روزه هم داشتيم؟(

  : پاسخ داد٧حضرت اميرالمؤمنين
  2».به من گزارش دادند تو در برخورد با مردم خشن و تُندخو هستي«

***  
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  عزل و نصب مديران
  )دهي و پاكسازي اصل سامان(
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ها از عناصر  ر از اصول مديريت، شناسائي و بكارگيري نيروهاي انساني اليق، و تصفيه و پاكسازي مديريتيكي ديگ
 ي هفاسد است، تا يك نظام قانونمند براساس سالمت و دقّت دوام بياورد، كه هم نيروهاي كارآمد را جذب كند و هم با تصفي

  .عناصر فاسد با انواع آفات و مشكالت مبارزه نمايد
  
   جابجائي مديران-1

  .قيم داشتت همواره بر كار مديران و كارگزاران نظارت مس٧حضرت اميرالمؤمنين
 ٧گماشت، تا كارهاي آنان را زير نظر داشته، مسائل را به حضرت اميرالمؤمنين بر هر مديري نيروهاي اطّالعاتي مي

  .اي داشت هاي حساب شده نگري، عزل و نصب عكرد، و با واق گزارش دهند و كار و تالش مديران را مرتّب بررسي مي
اي براي دلجوئي  بكر در فرمانداري مصر ناتوان است، مالك اشتر را به جاي او مأموريت داد و نامه تا ديد محمدبن ابي

 بكر نوشت، و پست ديگري براي او آماده كرد، تا هم مديران اليق بكار گماشته شوند، و هم مديران معزول محمدبن ابي
  1.هاي خود داشته باشند ها و لياقت از حكومت، ناخشنود نباشند، و كاري متناسب با ظرفيت

  : نوشت34 ي هامام به محمدبن حنفيه در نام
اي، اين كار را  اند كه از فرستادن اشتر به سوي محلّ فرمانداريت، ناراحت شده پس از ياد خدا و درود، به من خبر داده«

ر تالش خود كُند شدي، يا انتظار كوشش بيشتري از تو دارم، اگر تو را از فرمانداري مصر عزل كردم، انجام ندادم كه تو د
تر است همانا مردي را فرماندار مصر  تر، و حكومت تو در آن سامان خوش  آنجا بر تو آساني هفرماندار جايي قرار دادم كه ادار

گير و درهم كوبنده بود، خدا او را رحمت كند، كه ايام زندگي خود را   سختقرار دادم، كه نسبت به ما خيرخواه، و به دشمنان ما
كامل، و مرگ خود را مالقات كرد، در حالي كه ما از او خشنود بوديم و خداوند خشنودي خود را نصيب او گرداند، و پاداش او را 

اهي الزم به سوي دشمن حركت كن، و با كسي كه با پس براي مقابله با دشمن سپاه را بيرون بياور، و با آگ. چند برابر عطا كند
مردم را به راه پروردگارت بخوان، و از خدا فراوان ياري خواه كه تو را در مشكالت كفايت . تو در جنگ است آماده پيكار باش

  ».انشاءاهللا. دهد آيد ياريت مي هايي كه بر تو وارد مي كند، و در سختي مي
  
2-2ها ت عزل و نصب براساس اولوي  

كه از مهاجرين و فرزند ام سلَمه ) (سلمه عمرو بن ابي( در آستانه جنگ صفّين بود كه يكي از افسران فداكار ٧امام علي
  .استاندار بحرين و فارس بود) بود

  . او را از فرمانداري عزل و به جاي او نُعمان بن عجالن را منصوب كرد٧حضرت اميرالمؤمنين
  :به او نوشت) سلمه نياز داشت  بن ابيچون در جنگ به وجود عمر(
را به فرمانداري بحرين نصب كردم، و بي آن كه سرزنشي ) نعمان ابن عجالن زرقي(همانا من ! پس از ياد خدا و درود«

 امانت و نكوهشي براي تو وجود داشته باشد تو را از فرمانداري آن سامان گرفتم، كه تاكنون زمامداري را به نيكي انجام دادي، و
را پرداختي، پس به سوي ما حركت كن، كه تصميم دارم به سوي ستمگران شام حركت كنم، دوست دارم در اين جنگ با من 

  3».انشاءاهللا. طلبم باشي، زيرا تو از دالوراني هستي كه در جنگ با دشمن، و برپاداشتن ستون دين از آنان ياري مي

                                                 
  .البالغه معجم المفهرس مؤلّف  نهج42ي   نامه-1
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  .فته استآنجا مورد ارزيابي قرار گر
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*** 

  
   عزل فرماندار نااليق-3

 در كارهاي اجرائي كشور اين بود كه به ميزان نياز از نيروهاي انساني متعهد و كارآمدي برخوردار ٧ليمشكل امام ع
  .نبود

نگر و زرنگ و  ، مؤمن، خوب و سالم در جمع ياران امام وجود داشتند، اما مديران اليقي نبودند، آيندهافرادي باتقوا
  .كردند يسياستمدار نبوده، در برابر دشمنان اسالم كوتاهي م

 به ٧اري آنان ضعيف بود، حضرت اميرالمؤمنينكو در مقابل، افراد زرنگ و سياستمداري وجود داشتند كه ايمان و پرهيز
را بر اهواز و بصره با نظارت ابن عباس، مأموريت داد، و در دستورالعمل حكومتي نيز به او هشدار داد و ) زياد بن ابيه(ناچار 
  :نوشت

خورم، اگر به من گزارش كنند كه در بيت المال خيانت كردي، كم يا زياد، چنان بر   بخدا سوگند ميهمانا من، براستي«
  1».با درود.  عيال، درماني، و خوار و سرگردان شويي هتو سخت گيرم كه كم بهره شده، و در هزين
  : را پس از شروع كار به او نوشت21 ي هاما باز هم نگرانِ كار او بود كه نام

 كفاف خويش ي هروي را برگزين، از امروز به فكر فردا باش، و از اموال دنيا به انداز ياد، از اسراف بپرهيز، و ميانهاي ز«
آيا اميد داري خداوند پاداش فروتنان را به تو بدهد در حالي كه از . نگهدار، و زيادي را براي روز نيازمنديت در آخرت پيش فرست

زنان را  ي ثواب انفاق كنندگان را دريابي در حالي كه در ناز و نعمت قرار داري؟ و تهيدستان و بيوهمتكبران باشي؟ و آيا طمع دار
كني؟ همانا انسان به آن چه از پيش فرستاده، و نزد خدا ذخيره ساخته، پاداش داده خواهد شد، با  ها محروم مي از آن نعمت

  ».درود
  .ويه گريختهاي مالي به سوي معا سرانجام زياد پس از خيانت

امام گرچه به كميل بن زياد عالقه داشت كه دعاي كميل به نام او معروف شد، او فردي باايمان و مخلص، اما در امور 
  .داد مديريت نظامي و سياسي ضعيف بود، و به جاي ايستادگي در برابر دشمن، سستي به خرج مي

ها و تجاوزات سربازان معاويه را بگيرد، و  انست جلوي يورشبود و نتو» هيت« در شهر مرزي ٧كميل فرماندار امام علي
 ي هحمله كرد كه بهان» قرقيسا«هاي معاويه به يكي از شهراهاي مرزي شام  اي حساب شده براي جبران يورش بدون نقشه

  .ديگري به دست معاويه داد و مورد نكوهش حضرت اميرالمؤمنين قرار گرفت و عزل گرديد
  :اي با نگراني تمام به او نوشت كه  در نامه٧امام علي

وليت او ئ اوست، و پافشاري در كاري كه از مسي هسستي انسان در انجام كارهايي كه بر عهد! پس از ياد خدا و درود«
از ، در مقابل رها كردن پاسداري »قرقيسا«اقدام تو به تاراج مردم .  ويرانگر استي ه ناتواني آشكار، و انديشي هخارج است، نشان

مرزهايي كه تو را بر آن گمارده بوديم و كسي در آنجا نيست تا آنجا را حفظ كند، و سپاه دشمن را از آن مرزها دور سازد، 
  .اي باطل است انديشه

اي كه دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت تهاجم آورند، نه قدرتي داري كه با تو نبرد كنند، و نه  تو در آنجا پلي شده
تواني درهم بشكني، نه نيازهاي  تواني حفظ كني، و نه شوكت دشمن را مي اري از تو بترسند و بگريزند، نه مرزي را ميهيبتي د

  2».داري كني، و نه امام خود را راضي نگه مي مردم ديارت را كفايت مي
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*** 

  
   عزل فرمانداري كه خيانت مالي داشت-4

  .منذر بن جارود يكي از فرمانداران امام بود
مسيحي بود و در سال دهم هجري به مدينه آمد و مسلمان شد، و در بصره سكونت كرد و در جنگ با ) جارود(پدرش 

 معرّفي كردند، كه يكي از كارگزاران ٧به سبب خوشنامي او، پسرش منذر را به حضرت اميرالمؤمنين. ايران به شهادت رسيد
ان امام به كار مشغول شد، دست به خيانت زده و به بيت المال مسلمين پس از آنكه به عنوان يكي از فرماندار. حكومت گرديد

  : او را عزل فرمود و به او نوشت٧تجاوز كرد، كه بالفاصله امام علي 
باشي، و  ، و گمان كردم همانند پدرت مي كردهمانا، شايستگي پدرت مرا نسبت به تو خوشبين! پس از ياد خدا و درود«

اي،  اي براي آخرت خود باقي نگذاشته ن به من خبر دادند، كه در هواپرستي چيزي فروگذار نكرده، و توشهروي، ناگها راه او را مي
كني، و براي پيوستن با خويشاوندانت از دين خدا بريدي، اگر آن چه به من گزارش  دنياي خود را با تباه كردن آخرت آبادان مي

تر است، و كسي كه همانند تو باشد، نه لياقت پاسداري از مرزهاي   تو باارزشات، و بند كفش تو از رسيده، درست باشد، شتر خانه
تواند كاري را به انجام رساند، يا ارزش او باال رود، يا شريك در امانت باشد يا از خيانتي دور ماند پس  كشور را دارد، و نه مي

  1».انشاءاهللا. چون اين نامه به دست تو رسد، نزد من بيا
*** 

  
  : او فرمودي ه دربار٧سي است كه امير مؤمنانمنذر ك

خرامد، و پيوسته بر بند كفش خود  نگرد، و در دو جامه كه بر تن دارد مي آدم متكبري است، كه به دو جانب خود مي«
  ».دمد كه گرد ننشيند مي

*** 

  
  هاي سياسي كشور  مديريتي ه تصفي-5

   عزل معاويه-الف
 اسالمي، بالفاصله تمام مديران و ي ه بر جامع٧حكومت، حضرت اميرالمؤمنينپس از بيعت عمومي مردم و تحقّق 

 هجري فرمانداران و استانداران و فرماندهان 36 سوم را عزل و به جاي آنان در محرّم ي هكارگزاران حكومتيِ دورانِ خليف
  .نظامي اليقي منصوب فرمود

  .تحويل داده، به مدينه باز گردد) سهل بن حنيف( را به اي به معاويه نوشت كه پست فرمانداري شام از جمله نامه
  : گفتند٧بسياري از سياستمداران به امام علي

  .به معاويه مهلت بده، او كسي نيست كه دل از حكومت و قدرت بردارد«
گر قريش در  هاي حكومت را استحكام بخشيد، و اموال فراواني گرد آورد و با سردمداران توطئه چون از زمان عمر پايه

  ».هاي حكومت شما محكم گردد، آنگاه معاويه را عزل كن صبر كن تا پايه. ارتباط است
*** 

                                                 
 .البالغه، معجم المفهرس مؤلّف  نهج71ي   نامه-1



هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ٣٧
 

 ي ههاي سياسي و پيشنهادهاي غيرمتعهدانه تسليم نشد و كار تصفي  در برابر تمام اين نظريه٧اما حضرت اميرالمؤمنين
  1:ر همان آغاز حكومت به معاويه نوشتهاي سياسي كشور را حتّي يك لحظه از ياد نبرد و د مديريت

 شما معذور، و ي هداني كه من دربار مي! سفيان پس از ياد خدا و درود وية بن ابيا خدا علي امير مؤمنان، به معي هاز بند«
شد، و بازداشتن آن ممكن نبود، داستان طوالني و سخن  از آن چه در مدينه گذشت روي گرداندم، تا شد آن چه كه بايد مي

  ».ها گذشت، و آينده روي كرده است، تو و همراهانت بيعت كنيد، و با گروهي از يارانت نزد من بيا، با درود فراوان است و گذشته
*** 

 و بازگشت به مركز خالفت را به امروز و فردا واگذاشت، و آنگاه طي ٧كشي كرد و كار بيعت با امام علي اما معاويه وقت
  :اي پاسخ قاطع به او داد و نوشت امام در نامه.  خواست كه فرمانداري شام را به او واگذارد٧ؤمنيناي از حضرت اميرالم نامه

 ه و فضائل اهل بيت  بنيي هافشاي چهرامي: 

اينكه خواستي شام را به تو واگذارم، همانا من چيزي را كه ديروز از تو بازداشتم، امروز به تو نخواهم بخشيد، و ! معاويه«
و كه جنگ، عرب را جز اندكي، بكام خويش فرو برده است، آگاه باش، آن كس كه بر حق بود، جايگاهش بهشت، و اما سخن ت

  .آن كه بر راه باطل بود در آتش است
 كمال من در يقين ي هاي، بدان، كه رشد تو در شك به درج اما اينكه ادعاي تساوي در جنگ و نفرات جهادگر كرده

 .تر از اهل عراق به آخرت نيستند بر دنيا حريصنرسيده است، و اهل شام 

 فضائل عترت پيامبر:  
» هاشم«چونان جد ما » اميه«هستيم، آري چنين است، اما جد شما » عبد مناف«اي ما همه فرزندان  و اينكه ادعا كرده

جران چون اسيران آزاد شده نخواهند بود، هرگز ارزش مها» ابوطالب«مانند » ابوسفيان«و » عبدالمطلّب«همانند » حرب«و 
توان مقايسه كرد، و مؤمن  باشد، و آن كه بر حق است با آن كه بر باطل است را نمي زاده نمي زاده همانند حرام نيست، و حالل
  .هد بود، و چه زشتند آنان كه پدران گذشته خود را در ورود به آتش پيروي كننداچون مفسد نخو

گان را بزرگ كرديم، و آنگاه كه  در اختيار ماست كه با آن عزيزان را ذليل، و خوارشدهاز همه كه بگذريم، فضيلت نبوت 
خداوند امت عرب را فوج فوج به دين اسالم در آورد، و اين امت در برابر دين يا از روي اختيار يا اجبار تسليم شد، شما خاندان 

 شديد، و اين هنگامي بود كه نخستين اسالم آورندگان بر همه ابوسفيان، يا براي دنيا و يا از روي ترس در دين اسالم وارد
مند، و او را بر جان خويش  پيشي گرفتند، و مهاجران نخستين ارزش خود را باز يافتند، پس اي معاويه شيطان را از خويش بهره

  2».با درود. دهمراه 
*** 

 نوشت و در ٧اي به امام علي تراشي نداشت، نامه لجوئي و اشكا اي جز بهانه هاي الزم، معاويه چاره پس از اتمام حجت
  : گويايي پاسخ او را داد و نوشتي ه در نام٧آن قانوني بودن حكومت امام را زير سؤال برد كه حضرت اميرالمؤمنين

 ت حكومت امام علي٧علل مشروعي  
عت نمودند، پس آن كه در بيعت اند كه با ابابكر و عمر و عثمان، با همان شرايط بي همانا كساني با من بيعت كرده«

تواند بيعت مردم را نپذيرد، و همانا شوراي مسلمين از  اي ديگر برگزيند، و آن كه غايب است نمي تواند خليفه حضور داشت نمي
ر حال اگ. آنِ مهاجرين و انصار است، پس اگر بر امامت كسي گرد آمدند، و او را امام خود خواندند، خشنودي خدا هم در آن است
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كنند،  گردانند، اگر سر باز زد با او پيكار مي كسي كار آنان را نكوهش كند يا بدعتي پديد آورد، او را به جايگاه بيعت قانوني باز مي
  .گذارد زيرا كه به راه مسلمانان درنيامده، خدا هم او را در گمراهيش وا مي

بنگري، خواهي ديد كه من نسبت به خون عثمان  عقل ي هاي معاويه اگر دور از هواي نفس، به ديد! بجانم سوگند
با . ام، جز اينكه از راه خيانت مرا متّهم كني، و حق آشكاري را بپوشاني داني كه من از آن دور بوده ترين افرادم، و مي پاك
  1».درود

*** 

  :تور دادكه او را به شام فرستاده بود قاطعانه دس» جرير بن عبداهللا« نظامي خود ي هو آنگاه به فرماند
ام به دستت رسيد، معاويه را به يكسره كردن كار وادار، و با او برخوردي قاطع  هنگامي كه نامه! پس از نام خدا و درود«

ريزد، يا تسليم شدني خواركننده، پس اگر  داشته باش، سپس او را آزاد بگذار در پذيرفتن جنگي كه مردم را از خانه بيرون مي
  ».مه او را بر زمين كوب، و اگر صلح خواست از او بيعت بگير، با درودجنگ را برگزيد، امان نا

*** 

هاي كشور اسالمي تا آنجا پيش رفت كه يك جنگ تمام عيار   براي تصفيه و پاكسازي مديريت٧حضرت اميرالمؤمنين
ت فرمانداري كشور اسالمي كن كردن فساد اداري يك استاندار پذيرفت، اما، معاويه را براي يك لحظه در پس را براي ريشه
  .تحمل نكرد

  
  ها  عدم بكارگيري عناصر فاسد در مديريت-ب

نظير، تالش و كوششي داشتند و در پيشاپيش   كه طلحه و زبير در آن اجتماع بي٧پس از بيعت عمومي مردم با امام علي
 رسيده، يكي تقاضاي فرمانداري ٧علي تشويق كردند، حال خدمت امام ٧مردم، همگان را جهت بيعت با حضرت اميرالمؤمنين
  .بصره، و ديگري تقاضاي فرمانداري كوفه را داشت

را ) عمارة بن شهاب(را به فرمانداري بصره و ) عثمان بن حنيف( هجري، 36 در اول محرّم ٧اما حضرت اميرالمؤمنين
  . خدمت خود اعزام كردبراي فرمانداري كوفه انتخاب و به محلّ

ها و  تراشي راي خود قَدر و منزلتي قائل بودند، و تقاضاهاي گوناگوني داشتند برآشفتند و با انواع اشكالطلحه و زبير كه ب
  :اي به آنها نوشت  طي نامه٧ را زير سؤال بردند كه امام علي٧ها، حكومت حضرت اميرالمؤمنين اعتراض

، آنان به سوي من  اي حكومت در پي مردم نرفتهداريد، كه من بر دانيد گرچه پنهان مي شما مي! پس از ياد خدا و درود«
. آمدند، و من قول بيعت نداده تا آن كه آنان با من بيعت كردند، و شما دو نفر از كساني بوديد كه مرا خواستيد و بيعت كرديد

ما دو نفر از روي همانا بيعت عموم مردم با من نه از روي ترس قدرتي مسلّط بود، و نه براي به دست آوردن متاع دنيا، اگر ش
ميل و انتخاب بيعت كرديد تا دير نشده باز گرديد، و در پيشگاه خدا توبه كنيد، و اگر در دل يا اكراه بيعت كرديد خود دانيد، زيرا 

! به جان خودم سوگند. اين شما بوديد كه مرا در حكومت بر خويش راه داديد، اطاعت از من را ظاهر، و نافرماني را پنهان داشتيد
تر بود كه  رفتيد آسان كاري نيستيد، اگر در آغاز بيعت كنار مي شما از ساير مهاجران سزاوارتر به پنهان داشتن عقيده و پنهان

باشم، بياييد تا مردم مدينه بين من و شما   عثمان ميي هايد كه من كشند شما پنداشته. بيعت كنيد و سپس به بهانه سرباز زنيد
وليت ئ جرمي كه در آن حادثه داشته، مسي هبه طرفداري من برخاستند نه شما، سپس هر كدام به اندازداوري كنند، آنان كه نه 
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 شما عار است، پيش از آن كه ي هترين مسئل اكنون بزرگ اي دو پيرمرد، از آن چه در انديشه داريد بازگرديد، هم. آن را پذيرا باشد
  1».ودبا در. عار و آتش خشم پروردگار دامنگيرتان گردد

*** 

آوري اسلحه و ديگر امكانات نظامي   را با تهديد نظامي روبرو كرده و به جمع٧از آن پس، آنها حضرت اميرالمؤمنين
لياقت و فاسد  بازان ايستاد و اجازه نداد حتّي يك لحظه عناصر بي هاي سياست  با قاطعيت در برابر دلسوزي٧امام علي. پرداختند

  .هاي آنان را افشا كرد ر نفوذ كنند و در يك سخنراني خطاب به مردم، توطئههاي سياسي كشو در مديريت
 2شناسايي طلحه و زبير  

طلحه و زبير و پيروانشان، نه منكري در كارهاي من سراغ دارند كه برابر آن بايستند، و نه ميان من و ! به خدا سوگند«
اند، اگر من  خواهند كه خود ريخته اند، و انتقام خوني را مي رك كردهطلبند كه خود ت خودشان راه انصاف پيمودند، آنها حقّي را مي

اند، بايد از خود انتقام  در ريختن اين خون شريكشان بودم آنها نيز از آن سهمي دارند، و اگر خودشان تنها اين خون را ريخته
يني، با من همراه است، نه حق را از خود ب  عدالت آن كه خود را محكوم كنند، همانا آگاهي و حقيقتي هلين مرحلاو. بگيرند

گروهي سركش و ستمگرند، خشم و كينه، و زهر عقرب، » اصحاب جمل«ام و نه بر من پوشيده بود، همانا ناكثين  پوشيده داشته
ر كن شده، و زبانش از حركت ب هايشان وجود دارد، در حالي كه حقيقت پديدار و باطل ريشه و شبهاتي چون شب ظلماني در دل

اي كه از  حوضي برايشان پر از آب نمايم كه تنها خود بتوانم آبش ار بيرون كشم، به گونه! به خدا سوگند. ضد حق فرومانده است
  .آب آن سيراب برنگردند، و پس از آن از هيچ گودالي آب ننوشند

  ).اي براي آنان طرح كنم كه راه فرار نداشته باشند يعني نقشه(
 همانند وصف بيعت بي  

. شتابند هاي خود مي براي بيعت كردن به سوي من يورش آورديد، چونان مادران تازه زاييده كه به طرف بچه! ما مردمش
من دستان خويش فرو بستم، اما شما به اصرار آن را گشوديد، من از دست دراز كردن، سر ! بيعت! و پياپي فرياد كشيديد، بيعت

  .باز زدم، و شما دستم را كشيديد
  از طلحه و زبيرشكوه  

طلحه و زبير پيوند مرا گسستند، بر من ستم كرده و بيعت مرا شكستند، و مردم را براي جنگ با من شوراندند، ! خدايا
كنند بر باد ده، من  اند پايدار مفرما، آرزوهايي كه براي آن تالش مي خدايا آن چه را بستند تو بگشا، و آن چه را محكم رشته

كشيدم لكن آنها به نعمت پشت پا زدند و بر  خواستم تا بازگردند، و تا هنگام آغاز نبرد انتظارشان را ميپيش از جنگ از آنها 
  ». عافيت دست رد گذاردندي هسين

*** 

خواستند دامن زنند، حضرت  و آنگاه كه طلحه و زبير با همراهي عائشه سپاهي گرد آوردند و شورش بصره را مي
  : افشاگرانه، تهديد آنان را با تهديد جدي نظامي پاسخ داد و فرمود در يك سخنراني٧اميرالمؤمنين

  ٣»اصحاب جمل«امام علي و شناساندن ناكثين  
آگاه باشيد، كه همانا شيطان حزب و يارانش را بسيج كرده، و سپاه خود را از هر سو فراهم آورده است، تا بار ديگر ستم «

سوگند به خدا ناكثين هيچ گناهي از من سراغ ندارند، و انصاف را . را به جاي خود نشاند، و باطل به جايگاه خويش پايدار شود
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هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ٤٠
 

خواهند كه خود ريختند، اگر  طلبند كه خود ترك كردند، و انتقام خوني را مي آنها حقّي را ميبين من و خودشان رعايت نكردند، 
شريك آنها بودم، پس آنها نيز در اين خونريزي سهم دارند، و اگر تنها خودشان خون عثمان را ريختند پس كيفر مخصوص 

 مادري شير بدوشند كه خشكيده، بدعتي را زنده خواهند از پستان آنهاست، مهمترين دليل آنها به زيان خودشان است، مي
  1!اي؟ هاست مرده، وه چه دعوت كننده كنند كه مدت مي

اما اگر از آن سر باز زدند با شمشير .  ناكثين خشنودمي ههمانا من به كتاب خدا و فرمانش دربار! و چه اجابت كنندگاني؟
از من خواستند به ميدان نبرد آيم و ! شگفتا. ري دادن حق كافي استخ آنها را خواهم داد، كه براي درمان باطل و يااستيز پ

ها بگريند، تاكنون كسي مرا از جنگ نهاي شمشير آنها را تحمل كنم، گريه كنندگان بر آ هاي آنان قرار گيرم و ضربت برابر نيزه
  ».دين خود شك و ترديدي ندارمنترسانده، و از ضربت شمشير نهراسانده است، من به پروردگار خويش يقين داشته و در 

*** 

  
  2 انتخاب فرمانداران-6

كرد، و بالفاصله پس   اسالمي احساس مسئوليت شديد ميي هجامع» مديريت سياسي« نسبت به ٧حضرت اميرالمؤمنين
كاري، يا  سياسياز بيعت مردم به فكر انتخاب مديران اليق، و عزل فرمانداران و كارگران نااليق افتاد و در اين راه هيچگونه 

  .داد مسامحه نشان نمي
  : هجري انتصابات مهمي به شرح زير انجام داد36در آغاز محرّم 

   عثمان به حنيف براي فرمانداري بصره-1
   عمارة بن شهاب براي فرمانداري كوفه-2
   عبداهللا بن عباس براي فرمانداري يمن-3
   قيس بن سعد براي فرمانداري مصر-4
  براي فرمانداري شام سهل بن حنيف -5

*** 

  : امور پرداختند، جز فرماندار شام، زيرا وقتي وارد شام شد به او گفتندي هتمام فرمانداران بر سر پست خود حاضر و به ادار
  . سوم هستي و براي خونخواهي او آمدي، وارد شو و االّ برگردي هاگر طرفدار خليف

  . برگشت٧سهل نيز به خدمت امام علي

                                                 
 .باشند  دعوت كنندگان، طلحه و زبير و عائشه مي-1

فصل اول، انتخاب مديران اليـق بـراي جامعـه مراجعـه            ) امام علي و امور نظامي    (يشتر در اين فصل به جلد چهارم همين مجموعه           براي اطّالع ب   -2
  .شود



  
  
  
  
  
  
  

  بران و دلجوئيج
  )اصل بازسازي نيروهاي انساني(

  

هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ٤١
 



هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ٤٢
 

ها ناتوان است اما در  است، اگر فردي در يكي از مديريت» بازسازي نيروهاي انساني«يكي ديگر از اصول مديريت 
  .تواند مؤثّر باشد، نبايد او را ضايع و توان كاري او را تضعيف كرد بخش ديگري مي

  
   دلجوئي از مديران عزل شده-1
گـردد، و     بيعي است كه در تداوم كارهاي اجتماعي، سياسي، كيفيت كـار افـراد، و ميـزان كـارآئي مـديران روشـن مـي                       ط

جابجائي نيروها، يا عزل و نصب كارگزاران يك مسئله طبيعي و مديريتي است كه براي بهتر اداره كردن كشور ضروري اسـت و                       
  : نيز عزل گرديدند افرادي٧در دوران حكومت كوتاه حضرت اميرالمؤمنين

 آنها كه خيانت كردند، مجازات شدند. 

 لياقتي نشان دادند، به مركز آورده شدند آنها كه بي. 

 ا از عهدكارهاي بزرگ عاجز بودند از آنها دلجوئي بعمل آمدي هو آنها كه براي جاي ديگري مفيد بودند، ام .  
          را بـه او  34 ي هبكر را شنيد از او دلجـوئي كـرد و نامـ         د بن ابي  وقتي مالك اشتر را فرماندار مصر قرار داد، و نگراني محم 

  .نوشت
*** 

  
   بكارگيري صحيح مديران-2

 در بحـرين و قـسمتي از فـارس بـود، چـون امـام در                 ٧سلمه در بخش مديريت سياسي، استاندار امام علـي          عمرو بن ابي  
سلمه سراغ داشـت، او را فراخوانـد، و    رو بن ابيهاي رزمي كه در عم  حركت به سوي جنگ صفّين بود، با ويژگي    ي  هآستان

  1.را فرستاد) نعمان بن عجالن(در بخش مديريت نظامي بكار گرفت و به جاي او 

                                                 
 .البالغه، معجم المفهرس مؤلّف  نهج42ي   نامه-1



  
  
  
  
  
  

  مديريت در بيت رهبري
  )گرائي اصل نظم(

هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ٤٣
 



هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ٤٤
 

ي رعايـت  هـاي سياسـ   ها و مشاغل و پست است كه بايد در تمام مسئوليت» گرائي نظم«يكي از اصول ارزشمند مديريت،   
  .باشند تا در عمل، الگوي ديگر افراد جامعه قرار گيرند» گرا نظم«و » قانونمند«تر مسئولين بيت رهبري بايد  گردد، و از همه مهم

  
   تقسيم كار-1

بـا نظـم    » تقسيم كـار  « مشاغل گوناگوني را بر عهده داشتند، با رعايت اصل           ٧ حضرت اميرالمؤمنين  افرادي كه در منزل   
  :مانند. گرديد رعايت مي» گرائي اصل نظم«كردند و  هاي خود را تحقّق بخشيده و در كار يكديگر دخالت نمي ليتخاصي، مسئو
   نويسندگان امام-الف

رافع و پس از او سعيد بن نمـران همـداني و بعـد از او عبـداهللا بـن جعفـر و                         ، اول عبيداهللا بن ابي    ٧نويسندگان امام علي  
  .ها و مكاتبات دفاتر مالياتي و سياسي را بر عهده داشتند  نامهعبداهللا بن مسعود بودند كه

  
   مؤذّن امام-ب

  .بود كه او را حجاج شهيد كرد) ابن نباح(و بعد از او ) جويرة بن مسهر عبدي (٧مؤّذن حضرت اميرالمؤمنين
  
   دربان منزل امام-ج

 بود كه پس از شهادت امام دربان مخصوص امـام           ايراني« ابتداء سلمان فارسي، و سپس ابوفيروز        ٧دربان منزل امام علي   
  .و ديگري قنبر و ميثم تمار بودند»  شد٧مجتبي

  
   خدمتكاران منزل امام-د

 و سـپس بـا امـام        ٧ با امـام مجتبـي     ٧بودند كه پس از امام علي     ) نصر(، سعد و    ٧خدمتكاران منزل حضرت اميرالمؤمنين   
  .بودند كه برخي از كارها را بعهده داشتند» ميمون«و » غزوان«ي  بودند و در كربال به شهادت رسيدند و ديگر٧حسين

 بود و پس از شهادت آن حضرت به خـدمت  3بود كه در آغاز، در خدمت حضرت زهرا   » فضّه«و از زنان خدمتكار حضرت      
  1.خود ادامه داد

  :گرائي در سيستم رهبري به مالك اشتر نوشت  با توجه به نظم٧امام علي
اي است كه خود بايد انجام دهي، مانند پاسخ دادن به كارگزاران دولتي، در آنجا كه منشيان تـو از       بگونهبخشي از كارها    «

دارند، و يارانـت در رفـع نيـاز آنـان             اند، و ديگر، برآوردن نياز مردم در همان روزي كه به تو عرضه مي               پاسخ دادن به آنها درمانده    
هـا و بهتـرين سـاعات     م ده، زيرا هر روزي، كاري مخصوص به خود دارد نيكوترين وقتناتوانند، كار هر روز را در همان روز انجا     

ت در آسـايش   شب و روزت را براي خود و خداي خود انتخاب كن، اگر چه همه وقت براي خداست، آنگاه كه نيت درست                  و رعيـ
 پروردگـار   ي  ه، انجام واجباتي اسـت كـه ويـژ        از كارهايي كه به خدا اختصاص دارد و بايد با اخالص انجام دهي            . قرار داشته باشد  

صاني قـ عيب و ن    كند بي   است، پس در بخشي از شب و روز، تن را به پرستش خدا اختصاص ده، و آن چه تو را به خدا نزديك مي                       
 و  خواني، نه با طوالني كردن نماز مـردم را بپراكنـي            هنگامي كه نماز به جماعت مي     . انجام ده، اگرچه دچار خستگي جسم شوي      

فرسـتاد از او    مرا به يمن مـي ۶نه آن كه آن را تباه سازي، زيرا در ميان مردم، بيمار يا صاحب حاجتي وجود دارد، آنگاه كه پيامبر                 
  :پرسيدم، با مردم چگونه نماز بخوانم؟ فرمود

  »در حد توان ناتوانان نماز بگذار و بر مؤمنان مهربان باش«
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اطّالعـي در امـور جامعـه         خويي و كم    اي از تنگ    ن، نمونه ا مدار، كه پنهان بودن والي     هيچگاه خود را فراوان از مردم پنهان      
دارد، پس كار بزرگ، اندك، و كار اندك    نهان شدن از رعيت، زمامداران را از دانستن آن چه بر آنان پوشيده است باز مي               . باشد  مي

باس حق درآيد، همانا زمامدار، آن چه را كه مردم از او پوشـيده  نمايد، و باطل به ل كند، زيبا زشت، و زشت زيبا مي        بزرگ جلوه مي  
يـا  : باشـي   اي نباشد تا با آن راست از دروغ شناخته شود، و تو به هر حال يكي از آن دو نفر مي                      و حق را نيز نشانه    داند،    دارند نمي 

ي يا كار نيكي كه بايد انجام دهـي ترسـي         خود را براي جانبازي در راه حق آماده كردي پس نسبت به حقّ واجبي كه بايد بپرداز                
مأيوس شده از درخواسـت  داري؟ و يا مردي بخيل و تنگ نظري، پس مردم چون تو را بنگرند               نداري، پس چرا خود را پنهان مي      

ر هاي مردم رنجي براي تو نخواهد داشـت، كـه شـكايت از سـتم دارنـد يـا خواسـتا        با اينكه بسياري از نيازمندي    . كردن باز مانند  
همانا زمامـداران را خـواص و نزديكـاني اسـت كـه خودخـواه و چپاولگرنـد، و در                    . عدالتند، يا در خريد و فروش خواهان انصافند       

شكان، و به هيچكدام از اطرافيان و خويـشاوندانت زمـين   خُ آن بِ اسباب ستمكاريشان را با بريدني  همعامالت انصاف ندارند، ريش   
ودشان منعقد نگردد كه به مردم زيان رساند، مانند آبياري مـزارع،            س آنان رفتار كن كه قرار دادي به         اي با   را واگذار مكن، و بگونه    

هاي آن را بر ديگران تحميل كنند، در آن صورت سودش براي آنـان، و عيـب و نـنگش در دنيـا و                          يا زراعت مشترك، كه هزينه    
پرداز، و در اين كار شكيبا باش، و اين شكيبايي را بـه حـساب               حق را مال هركس كه باشد، نزديك يا دور ب         . آخرت براي تو است   

خدا بگذار، گرچه اجراي حق مشكالتي براي نزديكانت فراهم آورد، تحمل سنگيني آن را به ياد قيامـت بـر خـود همـوار سـاز و                           
ر از بدگماني نجاتشان ده، كـه     هرگاه رعيت بر تو بدگمان گردد، افشاگري نموده عذر خويش را آشكارا در ميان بگذار، و با اين كا                  

. دارد  خواهي تو آنان را بـه حـق وا مـي            اين كار رياضتي براي خودسازي تو، و مهرباني كردن نسبت به رعيت است، و اين پوزش               
هـاي محرمانـه، كـه        سپس در امور نويسندگان و منشيان به درستي بيانديش، و كارهايـت را بـه بهتـرين آنـان واگـذار، و نامـه                       

تر از ديگران باشد، كسي كه گرامـي     ها و اسرار تو است، از ميان نويسندگان به كسي اختصاص ده كه صالح               سياست ي  هددربردارن
 كارگزارانـت بـه تـو، يـا         ي  هو در رسـاندن نامـ     داشتن او را به سركشي و تجاوز نكشاند تا در حضور ديگران با تو مخالفت كنـد،                  

دهـد، فراموشـكار      ستاند يا از طرف تو به آنـان تحويـل مـي              و در آن چه براي تو مي       هاي تو به آنان كوتاهي نكند،      رساندن پاسخ 
نباشد، و در تنظيم هيچ قراردادي كه به زيان توست سستي نورزد، و در برهم زدن قراردادي كه به زيان توست كوتاهي نكنـد، و                         

تـر اسـت مبـادا در      در شناخت قدر ديگران جاهلمنزلت و قدر خويش را بشناسد، همانا آن كه از شناخت قدر خويش عاجز باشد،          
باوري خود تكيه نمايي، زيرا افراد زيرك با ظاهرسازي و            گزينش نويسندگان و منشيان، بر تيزهوشي و اطمينان شخصي و خوش          

از و نـه    هـا، نـه خيرخـواهي وجـود دارد،            نمايند، كـه در پـس ايـن ظاهرسـازي           خدمتي، نظر زمامداران را به خود جلب مي         خوش
بـه كاتبـان و     اند بيازماي،     شود لكن آنها را با خدماتي كه براي زمامداران شايسته و پيشين انجام داده               داري نشاني يافت مي     امانت

نويسندگاني اعتماد داشته باش كه در ميان مردم آثاري نيكو گذاشته، و به امانتـداري از همـه مـشهورترند، كـه چنـين انتخـاب                          
خواهي تو براي خدا، و مردمي است كه حاكم آناني، براي هريك از كارهايت سرپرستي برگـزين كـه                    خير ي  هدرستي نشان دهند  

او چيرگي نيابد، و فراواني كار او را درمانده نسازد، و بدان كه هرگاه در كار نويسندگان و منشيان تو كمبودي وجود                      بزرگي كار بر    
  ».واهد بود دامنگير تو خنخبر باشي خطرات آ داشته باشد كه تو بي

  
   زمانمند بودن كارهاي شخصي و مراجعات مردمي-2

هـاي تعيـين شـده انجـام         هاي خود را در زمان      كرد و كارها و مسئوليت       نظم در امور را رعايت مي      ٧حضرت اميرالمؤمنين 
  .داد، كه رمز موفّقيت هر انساني است مي

  : اينگونه بود٧ علي امامي ه روزاني هكند كه برنام  نقل مي٧زراره از امام صادق
  .داد  پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب دعا و مستحبات را ادامه مي-1
  .گشود  پس از طلوع خورشيد درب خانه را براي فقراء و نيازمندان مي-2
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  .آموخت  قبل از ظهر ساعتي را به ياران و اصحاب فقه و احكام مي-3
  1.زد تا رفع ظلم فرمايد ميهاي شهر قدم   ساعتي را در شب شخصاً در خيابان-4

                                                 
  .132، ص 4الصباغة، ج   بهج-1



  
  
  
  
  
  

  تشويق مديران
  )ها اصل رواج ارزش(
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ها، به خوبي رعايت شود، و ويژگيهـاي مـديران اليـق در     ها در مديريت  اسالمي اصل رواج و رونق ارزشي هاگر در جامع  
  .ها آشنا ساخت  ارزشتوان نقش الگوئي داشته و ديگر مديران را با اي تبليغ گردد مي  شايستهي هقلم و بيان بگون

  
   تشويق استاندار موفّق-1

  :فرماندار مدائن بود، براي او نوشت) سعدبن مسعود( هنگامي كه ٧حضرت امير
اي، ماننـد كـار    اي و رهبر و امامت را خشنود كـرده    اي، از پروردگارت اطاعت نموده      خراجت را پرداخت كرده   ! تو اي سعد  «

  1»!كوشش تو را قبول كند و عاقبت تو را نيكو گرداندپس خداوند گناهان تو را بيامرزد، . بمرد ضابط و نيكوكار، پرهيزكار و نجي
***  

  :فرمايد كه كند و مي تجليل مي» سعد« در اين نامه از ٧حضرت اميرالمؤمنين
  .اي اي و خراجت را پرداخت نموده تو امام و رهبرت را خشنود كرده

*** 

ه استانداران و فرمانداران خود نوشت، هميشه آنهـا را بـه پرداخـت خـراج تـشويق                  هاي مختلفي كه ب     در حالي كه در نامه    
  .نموده و از كسر پرداخت آن برحذر داشته است

كنـد، و   داري او است، كه حضرت اينگونه از او تمجيد و تجليل مي و درستكاري و امانت   ) سعد(اين نشانگر ايمان و اعتقاد      
در زمان  ) سعد( براي او دعا كند، مسلّماً عاقبت به خير خواهد شد و             ٧كه اميرالمؤمنين  كسي   حسن عاقبت را براي او آرزو دارد، و       

  . آن را به اثبات رساند٧امام حسن مجتبي
باشد، و آن اين است كه بايد از افراد درسـتكار و مـسئوليتي                 ديگري نيز مي   ي  ه نشانگر نكت  ٧ حضرت اميرالمؤمنين  ي  هنام

 تقدير و تشكّر كرد و با اين عمل، آنها را براي فعاليتهاي مناسب تشويق و ترغيب نمود، تا اين كه                     كه عملكرد آنها صحيح است،    
و مشخّص گرددنبه تعبير خود حضرت، افراد خاطي و نيكوكار مساوي نباشند و برتري نيكوكاران معي .  

  
  هاي مديران اليق  طرح ويژگي-2

هـاي مـديران    تفاوت، بايـد ويژگـي   الش، و به حركت درآوردن مديران بي تي هبراي تشويق ديگر مديران سياسي به ادام 
  .اي مطرح نمود  شايستهي هاليق را تبليغ كرد، و در جامعه، بگون

  :هاي اخالقي، سياسي، مديريتي و نظامي مالك اشتر اينگونه نوشت كه  نسبت به ويژگي٧حضرت اميرالمؤمنين
پاهياني كه تحت امر شما هستند، فرمانـدهي دادم، گفتـه او را بـشنويد، و از                 را بر شما و س    ) مالك اشتر پسر حارث   (من  «

فرمان او اطاعت كنيد، او را چونان زره و سپر نگهبان خود برگزينيد، زيرا كه مالك، نه سستي بـه خـرج داده و نـه دچـار لغـزش         
  2».گيرد ده است، شتاب ميشود، نه در آنجايي كه شتاب الزم است كُندي دارد، و نه آنجا كه كندي پسندي مي

*** 

  
  
  
  ها  يادآوري اهميت مديريت-3

                                                 
 .158، ص 2 انساب االشراف، ج -و- 201، ص 2 تاريخ يعقوبي، ج -1

 .البالغه، معجم المفهرس مؤلّف  نهج13ي   نامه-2
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د و مـسئوليت       يكي از روش   ت و عظمـت       هاي بازسازي نيروهـا، و بـاال بـردن ميـزان تعهـ يـپـذيري آنـان، يـادآوري اهم
  : برگزيد به او نوشتبكر را به فرماندهي سپاه مصر  پس از آنكه محمدبن ابي٧باشد كه امام علي هاي واگذار شده مي مديريت

بدان، كه من تو را سرپرست بزرگترين لشكرم يعني لشكر مصر، قرار دادم، بر تو سزاوار است كـه                   ! بكر   ابي اي محمدبن «
هاي دل مخالفت كني، و از دين خود دفاع نمايي، هرچند سـاعتي از عمـر تـو بـاقي نمانـده باشـد، خـدا را در راضـي                                با خواسته 

شـود، نمـاز      هيچ چيز جايگزين خشنودي خدا نمي      نياور، زيرا خشنودي خدا جايگزين هر چيزي بوده اما           نگهداشتن مردم به خشم   
را در وقت خودش به جاي آر، نه اينكه در بيكاري زودتر از وقتش بخواني، و به هنگام درگيري و كـار آن را تـأخير بيانـدازي، و                             

  .بدان كه تمام كردار خوبت در گرو نماز است
  ) نامهقسمتي از(

 و دشمنانش برابر نيستند، پيـامبر       ۶امام هدايتگر، و زمامدار گمراهي هيچگاه مساوي نخواهند بود، چنانكه دوستان پيامبر           
  :  به من فرمود۶اسالم

بر امت اسالم، نه از مؤمن و نه از مشرك هراسي ندارم، زيرا مؤمن را ايمانش بازداشته، و مـشرك را خداونـد بـه جهـت      (
ترسم كه دروني دو چهره، و زباني عالمانه دارد، گفتارش دلپسند و رفتـارش   سازد، من بر شما از مرد منافقي مي  د مي شرك او نابو  

  1.»)زشت و ناپسند است
*** 

  :و به يكي ديگر از مديران سياسي خود در همين رابطه نوشت
گيرم، و سركشي و غرور گناهكاران        ك مي همانا تو از كساني هستي كه در ياري دين از آنها كم           ! پس از ياد خدا و درود     «

كنم، پس در مشكالت از خدا ياري جوي،          كوبم، و مرزهاي كشور اسالمي را كه در تهديد دشمن قرار دارند حفظ مي               را درهم مي  
م نگيـرد،   و درشتخويي را با اندك نرمي بياميز، در آنجا كه مدارا كردن بهتر است مدارا كن، و در جايي كه جز با درشتي كار انجا                        

 چشم، در سـالم كـردن و        ي  هروي و فروتن باش، و در نگاه و اشار          ، با مردم گشاده   رشتي كن، پر و بالت را برابر رعيت بگستران        د
  2».با درود. اشاره نمودن با همگان يكسان باش، تا زورمندان در ستم تو طمع نكنند، و ناتوانان از عدالت تو مأيوس نگردند

*** 

هـاي   اي كه به مردم مـصر نوشـت، ويژگـي    هاي سياسي، و نظامي در نامه ن الگوهاي موفّق در مديريت   و براي نشان داد   
هـاي نـاتوان در    هاي الگوپذير از مردان توانا الگو گيرند و انسان كند تا انسان  مالك اشتر را براي مردم مصر يك به يك بازگو مي          

  .خودسازي خود بكوشند
  :م مصر نوشت خطاب به مرد38 ي هامام در نام

خوابـد، و در      اي از بندگان خدا را به سوي شما فرستادم، كه در روزهاي وحشت، نمـي                من بنده !  پروردگار پس از ستايش  «
ذحجي اسـت، آنجـا     گرداند، بر بدكاران از شعله هاي ترس از دشمن روي نمي       لحظه هاي آتش تندتر است، او مالك پسر حارث مـ

شود، و نه     ، و از او اطاعت كنيد، او شمشيري از شمشيرهاي خداست، كه نه تيزي آن كُند مي                دكه با حق است، سخن او را بشنوي       
اثر است، اگر شما را فرمان كـوچ دادن داد، كـوچ كنيـد، و اگـر گفـت بايـستيد، بايـستيد، كـه او در پـيش روي و                                 ضربت آن بي  

 كه او را براي شما فرستادم، زيـرا او          را بر خود برگزيدم   من شما   ! مردم مصر . كند  نشيني و حمله، بدون فرمان من اقدام نمي         عقب
  3».را خيرخواه شما ديدم، و سرسختي او را در برابر دشمنانتان پسنديدم

                                                 

 

 .البالغه، معجم المفهرس مؤلّف  نهج27ي   نامه-1

  .البالغه، معجم المفهرس مؤلّف  نهج46ي   نامه-2
  : كه اسناد و مدارك آن به شرح زير است38ي   نامه-3
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  مديريت نظامي

                                                                                                                                                                  
  ) هـ310متوفّاي (طبري شافعي : 38ي  نه، س127، ص 3 و ج 172، ص 4 تاريخ طبري، ج -1
  ) هـ283متوفّاي (ابن هالل ثقفي  : 266 ص 1 كتاب الغارات، ج -2
  ) هـ202متوفّاي (نصر بن مزاحم  : 122 كتاب صفين ص -3
  ) هـ292متوفّاي (يعقوبي  : 194 ص 2ج ) ابن واضح( تاريخ يعقوبي -4
  ) هـ255 متوفّاي(جاحظ  : 257 ص 3 البيان و التبيين ج -5
 ) هـ606متوفّاي (ابن اثير ضافعي  : 177 ص 3 تاريخ كامل ج -6
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   مديريت عالي نظامي-1
  1.ستا» مديريت نظامي« كه دوست و دشمن به آن اعتراف دارند ٧هاي مهم مديريتي امام علي يكي از ويژگي

 عالي نظامي، بر دشمنان خود پيروز شد و تنها دالوري است كه در تاريخ بـشريت،                 ي  هامام در تمام نبردها با طرح و برنام       
  .باشد شكست مي همواره پيروز و بي

شكـست و هرجـا كـه لـشگريان اسـالم، و              اي درهم مـي     هاي نظامي حساب شده     تمام خطوط دفاعي دشمنان را با نقشه      
هـاي نظـامي خلفـاء         بود و در مـشاوره     ٧ها علي   رسيدند، حالّل مشكل    بست مي   امي در حلّ مشكالت نظامي به بن      فرماندهان نظ 

  .حضور جدي و تعيين كننده داشت
  2:كرد كه فرمود  در كودكي بر حريفان خود غلبه مي٧حضرت اميرالمؤمنين

را درهم شكستم، شـما     » مضر«و» ربيعه«ف  من در خردسالي، برزگان عرب را بخاك افكندم، و شجاعان دو قبيله معرو            «
نـشاند،   دانيد، پيامبر مرا در اتاق خويش مـي   در خويشاوندي نزديك، در مقام و منزلت ويژه مي      ۶موقعيت مرا نسبت به رسول خدا     

خوابانيـد، بـدنش را بـه بـدن مـن       گرفت، و در استراحتگاه مخـصوص خـود مـي      در حالي كه كودك بودم مرا در آغوش خود مي         
گذارد، هرگز دروغي در گفتار مـن، و      بوياند، و گاهي غذايي را لقمه لقمه در دهانم مي           چسباند، و بوي پاكيزه خود را به من مي          يم

  ».اشتباهي در كردارم نيافت
*** 

حضرت اميرالمؤمنين از هيچ تهديد نظامي نهراسيد و قاطعانه هر تهديدي را پاسخ داد، كه نسبت به تهديد سـران جنـگ               
مفرمود) ناكثين(ل ج:  

هاي شمشير آنها را تحمل كنم، گريه         هاي آنان قرار گيرم و ضربت       نيزهاز من خواستند به ميدان نبرد آيم و برابر          ! شگفتا«
كنندگان بر آنها بگريند، تاكنون كسي مرا از جنگ نترسانده، و از ضربت شمشير نهراسانده است، من به پروردگار خـويش يقـين                       

  3».ن خود شك و ترديدي ندارمداشته و در دي
*** 

  :در يك سخنراني ديگر فرمود
 پيـروزي كـه پروردگـارم داده اسـت          ي  هاند، من بـه وعـد       ام مرا از جنگ نترسانده، و از ضربت شمشير نهراسانده           تا بوده «
  4».استوارم

*** 

  :انه فرمود را زير سؤال بردند و افشاگر٧هاي نظامي امام علي و نسبت به شايعات مخالفان كه طرح
هـاي غـم و انـدوه را،     ام از خشم شما ماالمال اسـت، كاسـه   خدا شما را بكشد كه دل من از دست شما پر خون، و سينه           «

  :پذيري، رأي و تدبير مرا تباه كرديد، تا آنجا كه قريش در حق من گفت جرعه جرعه به من نوشانديد، و با نافرماني و ذلّت
  »لير است ولي دانش نظامي نداردترديد پسر ابيطالب مردي د بي«

هاي جنگي سخت و دشوار مرا دارد؟ يا در پيكار توانـست از مـن پيـشي                   خدا پدرانشان را مزد دهد، آيا يكي از آنها تجربه         
  .ام اكنون كه از شصت سال گذشته گيرد؟ هنوز بيست ساله نشده، كه در ميدان نبرد حاضر بودم، هم

                                                 
  .و امور نظامي مراجعه فرمائيد ٧ براي اطّالع بيشتر به جلد چهارم اين مجموعه، امام علي-1
  .البالغه، معجم المفهرس مؤلّف  نهج192/115ي   خطبه-2
  .البالغه، معجم المفهرس مؤلّف  نهج22ي   خطبه-3
 .البالغه، معجم المفهرس مؤلّف  نهج174ي  ه خطب-4
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  1».اجراء نكنند، رأيي نخواهد داشتاما دريغ، آن كس كه فرمانش را 
*** 

  : را به جنگ تهديد كرد، در پاسخ او نوشت٧و آنگاه كه معاويه، حضرت اميرالمؤمنين
گويي مردم را بگذار و به جنگ من بيا، و دو لشكر را از كشتار بازدار، تا  اي، اگر راست مي مرا به جنگ خوانده! معاويه(
 جد و دايي و برادر ي ه چه كس پوشيده است؟ من ابوالحسن، كشندي هك از ما كشيده، و ديد تاريك بر دل كدام يي هبداني پرد

كنم، نه  ، همان شمشير با من است، و با همان قلب با دشمنانم مالقات ميباشم كه سر آنان را شكافتم  مي2تو در روز نبرد بدر،
مان راه راست الهي قرار دارم كه شما با اختيار رهايش كرده، و ام، من بر ه بدعتي در دين گذاشته، و نه پيامبر جديدي برگزيده

  .با اكراه پذيرفته بوديد
داني خون او به دست چه كساني ريخته شده، اگر راست  اي؟ در حالي كه مي خيال كردي به خونخواهي عثمان آمده

دهي، و  ر بار سنگين مانده، فرياد و ناله سر مينگرم كه چونان شتران زي كن، همانا من تو را در جنگ ميگويي از آنها مطالبه  مي
ها، مرا به كتاب خدا  صبري از ضربات پياپي شمشيرها، و بالهاي سخت، و بر خاك افتادن مداوم تن بينم كه لشكريانت با بي مي
  3.)شكن خوانند در حالي كه لشكريان تو، كافرند و در انكار، از بيعت كنندگانند و پيمان مي

*** 

   و جانشيني رهبري-2
  : گزارش دادند كه۶ حركت براي جنگ تبوك، به رسول خداي هدر آستان

هاي بزنند و از فرصت به دست         ، قصد دارند در غيبت تو در شهر مدينه، دست به توطئه           قهاي مناف  احزاب سياسي و گروه   
  .آمده سوء استفاده كنند

*** 

 را انتخاب كـرد تـا در مدينـه        ٧ها، امام علي    كَن شدن توطئه    براي جانشيني خود در مدينه، و هم براي ريشه         ۶رسول خدا 
  .اي را سركوب كند بماند و هرگونه توطئه

  : خطاب به آن حضرت فرمود۶ است كه رسول خدا٧ها و مديريت عالي حضرت اميرالمؤمنين با توجه به لياقت
ال نَبِي وسي، االّ اَنَّهنْ مونَ منْزِلَةِ هارنّي بِمم ديأَنّتعب   

*** 

  ). هارون براي موسي هستي، جز اينكه پس از من پيغمبري نيستي هتو از براي من به منزل(
*** 

رسد تنها رهبري و جانشيني در روزهاي غيبت پيامبر از مدينه نيست بلكه ماجراي مـانور                  آنچه از اين حديث به اثبات مي      
  4. را به جهانيان ابالغ فرمايد٧نظامي به سوي تبوك باعث شد تا امامت و واليت امام علي

                                                 
  .البالغه، معجم المفهرس مؤلّف  نهج27ي  ه خطب-1
 در  ٧سفيان، در آغاز نبرد در بدر بـه ميـدان آمدنـد، علـي                بن ابي  حنظلةبن ربيعه، و دايي او، وليد بن عتَبه، و برادر او،            ُعْتَبِة   جد معاويه،    -2

رفت كه با عتبه جد معاويه سخت درگير بود او را نيز از پـاي درآورد      » عبيده«فت و كار او را ساخت سپس به كمك          قرار گر » وليد«برابر دايي معاويه،    
 .ي نبرد برادر معاويه را كشت و در ادامه

 .البالغه، معجم المفهرس مؤلّف  نهج10ي  ه نام-3

آيد، مـراد امامـت و واليـت حـضرت            كه چنانچه از خود حديث بر مي      نبود، بل  ۶تنها براي اهل و عيال پيغمبر      ٧ منظور از جانشيني حضرت علي     -4
 . است۶پس از پيغمبر ٧علي
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اند و در نـزد مـا از          جماعتي از صحابه روايت كرده    )أَنّت منّي بِمنْزِلَةِ هارونَ منْ موسي      (٧ را براي علي   ۶اين سخن پيغمبر  
  ترين احاديث است؛ ترين و صحيح ثابت

  .وقّاص نيز روايت كرده است  و سعد بن ابي-الف
لَمة هـم روايـت                  2ابر بن عبداهللا و اسماء دختر عميس       و ج  1 ابن ابي خَيثَمة   -ب سـ دري و ام ـاس و ابوسـعيد خـو ابن عب 

  .اند كرده
  : ترمذي گفته است-ج

ما را حديث كرد قاسم بن دينار كوفي از ابونُعيم و او از عبدالسالم بن حرب و او از يحيي بن سعد بن مسيب و او از سـعد        
  :  فرمود٧ام علي به ام۶وقّاص كه پيغمبر بن ابي

  أَنّت منّي بِمنْزِلَةِ هارونَ منْ موسي
*** 

  .اين حديث، حديثي است حسن و صحيح: و گفت
  :و گفت

ما را حديث كرد محمود بن غَيالن از ابواحمد زبيري و او از شريك و شريك از عبداهللا بن محمد بن عقيـل و او از جـابر                            
  : فرمود٧ به امام علي۶بن عبداهللا كه پيغمبر

 أَنّت منّي بِمنْزِلَةِ هارونَ منْ موسي، االّ اَنَّه ال نَبِي بعدي

*** 

 كـه  ٣مروان بـن معاويـه فـزاري و او از موسـاي جهنـي و او از فاطمـه             :  حديث كرد كه به ما گفت      3 يحيي بن معين   -د
  : فرمود٣فاطمه

  : فرمود٧م كه به علي شنيد۶از پيغمبر: گفت از اسماء دختر عميس شنيدم كه مي
  .»أَنّت منّي بِمنْزِلَةِ هارونَ منْ موسي، االّ اَنَّه ال نَبِي بعدي«

                                                 
محلّ تولّـد و وفـاتش   . باشد او مورخ و از حافظان حديث و از راويان ادب مي. اش ابوبكر است  نام او احمد بن زهير بن حرب نسايي بغدادي و كنيه     -1

  )23-1-االعالم) (279-185. (در بغداد بوده است
. نخست جعفر بن ابي طالب بود و با او به سرزمين حبشه مهـاجرت كـرد               . باشد  مادر او هند دختر عوف مي     .  اسماء دختر عميس همسر ابوبكر است      -2

او . دبـا او ازدواج نمـو      ٧شوهرش جعفر ابن ابي طالب در روز موته كشته شد، سپس ابوبكر او را به ازدواج خود درآورد و چون ابوبكر درگذشت علـي                       
اس از او حـديث نقـل        برخي از صحابه مانند خليفه    . براي جعفر، عبداهللا و محمد و براي علي يحيي را بدنيا آورد            ي دوم و ابوموسي اشـعري و ابـن عبـ

بيعـت   ۶سول اهللا ي ارقم وارد شود اسالم آورد و با ر          در مكّه به خانه    ۶وي پيش از آنكه رسول خدا     . وي خواهر ميمونه همسر پيغمبر است     . اند  كرده
 )230-1-تهذيب االسماء. ( هجري درگذشت40او حدود سال . نمود

او . از ائمه حديث در زمان خـويش بـود        . اصلش از انبار است   .  غطفان است  ي  ه يحيي بن معين بن عون بن زياد مكنّي به ابوزكريا از موالي بني مر              -3
در . هر حديثي را كه يحيـي نـشناسد، حـديث نيـست    : گويد ي او مي ابن حنبل درباره.  استوار بودپيشوايي رباني و عالم و حافظ بود و از محدثان ثقه و          

. انـد    هجري مرثيه گفته   233شعرا او را به سال      . مدينه وفات يافت و بر همان سريري كه پيغمبر را غسل دادند غسل داده شد و در بقيع مدفون گرديد                   
  )159، ص 1هذيب االسماء، ج ت. (به هنگام وفات هفتاد و هفت ساله بود
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  ها از نظر اسالم دسته بندي لغزشگاه

  
  

توان آنها را به  گيرد كه مي  وسيعي را در بر ميي ها دامنه ه به اينكه از ديدگاه آيات و روايات اسالمي لغزشگاهبا توج
  :بندي به قرار زير است ل اشاره نموديم مبناي ما در اين دستهفصل او  همانگونه كه درنبندي نمود ليك  مختلف دستهعنوان

  .هاي اقتصادي اجتماعي و لغزشگاه هاي سياسي، هاي فرهنگي، لغزشگاه هاي شخصي، لغزشگاه لغزشگاه
ايات داراي چند جنبه هستند ليكن به هر حال اگرچه رعايت دقيق مرزبندي فوق مشكل است زيرا گاهي اوقات بعضي رو

  .هاي مذكور قرار داديم يكي از دسته آنها را در
 ي هكه مباحث مطروح تر است كه نوع سازمان و اهداف آن مشخص باشد در حالي بندي وقتي دقيق همچنين اين تقسيم

شد و اين خود موجب غير دقيق شدن تقسيم ها اطالق داشته با ما در اين نوشتار عمومي بوده و سعي شده به تمام سازمان
كند و  كنيم طبيعتاً اگر در يك سازمان اقتصادي باشد خيلي فرق مي اي اقتصادي را مطرح ميه گردد زيرا مثالً وقتي لغزشگاه مي

ها و  ازمانطور است در مورد ساير س  اقتصادي ندارد، هميني يك سازمان ديگري كه جنبه ع بيشتري برخوردار است تا دراز تنو
سات به لحاظ سياسي و اجتماعيمؤس.  

  :شخصي هاي  لغزشگاه-1
 ي ه اصلي آن در خود شخص است و تا خود او نخواهد يا زميني هاي شخصي مواردي است كه زمينه منظور از لغزشگاه

ه شخص اقب آن بيشتر متوجو موضوعاتي است كه آثار و عو افتد و منظور موارد فاق نميآن كار را نداشته باشد چنين لغزشي اتّ
 ي  لغزشي داشته باشد جنبهي ه بيشتر موارد شخصي بيش از اينكه جنبهه سازمان خواهد شد البتّو سپس متوج گردد مدير مي

اين فصل فقط به مواردي  هاي لغزشي بيان تموديم در نتيجه در ساز لغزشي هستند كه ما آنها را در فصل مربوط به زمينه زمينه
  :شود كه مستقيماً موجب لغزش و به عبارتي خود لغزشي هستند كه عبارت است از ميداخته رپ

ت از هواي نفستبعي 

 ا ازها به دور نيستند ام باشد و طبعاً مديران نيز از اين خواهش هر انساني به طور طبيعي داراي خواهشهاي نفساني مي
جامعه ي اند و چون مديران جامعه نيز از افراد برجسته قل دانستهات را مقابل عآنجا كه حكما و علماي اخالق اينگونه تمني 

به خصوص كه خطاي . ي نفس خود پرهيز نمايندا بيشتر از ساير افراد جامعه از هونست كه مديرا امحسوب گردند لذا توقع اين
واي نفساني و غير عقاليي خود ط بر هي مديران بايد سعي بر تسلّيابد لذا به طور جد مديران به وسعت سازمان او توسعه مي

  .پردازيم هاي از آيات و روايات پيرامون اين موضوع مي سوز در امان باشند در ذيل به نمونه هاي خانمان نموده تا بتواند از لغزش
 1:فرمايد ن كريم ميآقر خداوند در

   نْ سبيلِ اللَّه فَيضلَّك ع فَاحكُم بينَ النَّاسِ بِالْحقِّ و ال تَتَّبِعِ الْهوى
ماني و نيز در جاي ديگر  كن و از هواي نفس پيروي مكن زيرا از راه خدا باز مي) مديريت(در بين مردم به به حق حكم 

  2:فرمايد مي
   أَنْ تَعدلُوا فَال تَتَّبِعوا الْهوى

                                                 
 .26ي  ي ص، آيه  سوره-1
  .135ي  ي نساء، آيه  سوره-2
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  .خواهيد به عدالت رفتار كنيد از هوا و هوس پيروي نكنيد اگر مي
  1:فرمايد  البالغه مي در نهج٧حضرت علي

اَيعا النّهتَدتُب كَامأَح و عتُتَّب اءوتَنِ أَهقُوعِ الْفو ءدا باس إِنَّم   
ها خواهد بود ت از هواي نفس موجب پيدايش فتنهاي مردم بدانيد تبعي.  

  2:فرمايد و در حديثي آن حضرت مي
  العقلَ اَلهوي عدو

  .هوا و هوس دشمن عقل است
  3:فرمايد و در حديث ديگري مي

    الْهوى أُس الْمحن
  .هاست توجه به هوا اساس گرفتاري

اند چنانچه حضرت  ترين افراد غلبه بر هواي نفس بيان فرموده ترين افراد و نيز شجاع در روايات اسالمي مالك قوي
   4:فرمايد  مي٧علي

 اهوه نْ غَلَبى النَّاسِ مأَقْو  
رود كه انسان خداوند آفريدگار جهان را كنار گذاشته و هواي  ي ندارد و تا آنجا پيش ميي نفس در انسان حدروي هوايپ

گردد كه  بينيم كه هواپرستي به راحتي به بت بزرگي تبديل مي بنابراين مي) 23 ي ه آي، جاثيهي هسور( .گردد او همه چيز او مي
  : شود تا اينكه هاي نفساني گردد موجب مي  هوا و هوسايمديري داربنابراين چنانچه  .بيند انسان جز آن را نمي

 .اهداف سازمان را فراموش كند

 .دنبال اميال خود باشد

 .به فكر منافع خود باشد

 .كند ودش فكر ميخسازمان را به سمتي ببرد كه 

 .ها و حقايق سر باز زند از پذيرش واقعيت

 .شود اراحت ميرات آنها نانتقاد و هدايت افراد و تذكّ از

 .خره از مديريت و رياست سازمان عزل خواهد شدباأل

هاي غير منطقي خود عمل كردن براي هر انساني  هاي غير اصولي و خواست ت هواي نفس يعني به خواهشلذا اگر تبعي
جامعه نيز ضرر خواهد به زندگي اوست بايد بگوييم براي مديران عالوه بر اينكه براي خودشان ضرر دارد براي سازمان و  مضر

دهد تا موجب يك عمر  هاي غير عقاليي و خالف شرع نمي داشت لذا يك مدير عاقل و توانا هرگز تن به هواي نفس و خواست
  .پشيماني براي يك لحظه نگردد

  آرزوهاي بلند ) 1-2

                                                 
  .137 نهج البالغه، فيض االسالم، ص -1
  .، به نقل غررالحكم105، ص 15 تفسير نمونه، ج -2
  .، به نقل غررالحكم105، ص 15 تفسير نمونه، ج -3
  .187 نقل غررالحكم، ص -4
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انديشيد در  است به آنها نميي ريكند تا به اموري كه قبل از تصد ها را وسوسه مي مديريت مسندي است كه بيشتر انسان
ت يا رياست سازماني نايل آيد به فكر زمان مديريت بيشتر به آنها فكر كند به عنوان مثال كسي كه قبل از اينكه به مديري

ي مسئوليسفرهاي خارج از كشور نباشد ليكن پس از تصدها و مانند اينها به فكر  تت بنابر تحريك ذهني يا درك بعضي واقعي
ن خارج باشد و ممكن است اگر انسان مهار افكار و عقايد خود را در دست نداشته باشد به تدريج به سمتي حركت كند كه رفت

ي كند، آنگاه است كه براي رسيدن به آن دچار لغزش و خطا شده و به هر نحوي وي بلند در او تجلّزاين آرزو به صورت يك آر
  . به آن برسدكند كه شده و از او هر راهي شده تالش مي

  :كنيم هايي از مذمت آرزو و آمال در روايات اشاره مي در زير به نمونه
1:فرمايد  مي٦دپيامبر اكرم حضرت محم  
   ملِ ى أُمتي الْهوى و طُولُ األَإِنَّ أَخْوف ما أَخَاف علَ

ست و ديگري آرزوي بلند اات خود ترس دارم يكي هوهمانا آنچه درباره آن از ام.  
  2: در نهج البالغه فرمايد٧و حضرت علي

    منْ جرَى في عنَان أَمله عثَرَ بِأَجله
  .جلش بازي نمودهاكسي كه امورش را بدست آرزوهاي بلندش بسپارد با 

  :فرمايد و نيز مي
    ملَ أَساء الْعملمنْ أَطَالَ األَ

  . گردد آرزوهاي بلند موجب خراب شدن رفتار مي
  :فرمايد ر دعاي شريف كميل آن حضرت ميو د

 َو َحبَسين َعن َنفعي ُبعُد َاَملي
  .و در ازاي آرزو موجب شده از منافعم باز مانم

دارد چنانچه خداوند  ست كه انسان را از امور عادي و روزمره باز مي اات آرزوهاي بلند و غير قابل دسترس ايناز مضرّ
   3:فرمايد مي

  ملُو يلْهِهِم األَ
  .آرزوي بلند ايشان را باز دارد

ت شده اميد و آرزوي معمولي نيست زيرا انسان به اميد زنده است و هر روز به قسمتي از آرزوهاي آنچه مذم: ت شوددقّ
هاي  فاقاً غالب مردم به دنبال آن نيستند مگر انسانت شده آرزوهاي بلند داشتن است كه اتّيابد آنچه مذم خود دست مي

  .داران يا بعضي از دانشمندان و مانند اينها ها و نيز سرمايه ز قبيل سالطين و رؤساي سطح باالي جامعهمخصوصي ا
  4:فرمايد بنابراين چنانچه خداوند مي

  نْسانِ ما تَمنَّى أَم لإلِ
  .رسد كند به آن مي ا ميآيا آنچه انسان تمنّ
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ي علم و به استثناي تمنّ"اغلب رنگ دنيوي دارد پرهيز كند هاي غير قابل دسترس كه  يبهتر است انسان از آرزو و تمنّ
  . به خصوص براي مديران كه موجب لغزش و ارتكاب به جرم و خالف خواهد شد"اتقو

  رياست طلبي، تالش براي حفظ مقام ) 1-3
هاي   ويژگيه او به شغلش كم است بايد بهوي اگر عالعي است و حتّيعالقه به شغل و سمتس كه انسان دارد يك امر طب

  .تري خواهد شد ي به شغل موجب دلگرمي بيشتر و انجام كار به نحو مطلوب كار خود نگريسته و براي عالقه
عيت خود عالقه داشته باشند ليكن وقتي اين عالقه قنيز صادق است كه بايد به مقام و مو اين بحث براي مديران

 كه مدير به دنبال تن به اين صورت اسآسازمان در آيد و شود كه به صورت صفتي در شخص مدير يا رئيس  خطرناك مي
اي صورت گيرد كه مقامش حفظ شود و از اينكه يك روز در اين مقام نباشد ترس  تالش ويژهو  رياست خود باشد ي توسعه

 اعتدال از حدداشته باشد و به خاطر از دست ندادن مقام و مديريت خود دست به برخي كارهاي غير معمول بزند، اينجاست كه 
ت گردد و اين خود موجبات از دست دادن پست و مقامش خواهد شد، خداوند متعال در مذم خارج خواهد شد و دچار لغزش مي

  1:فرمايد ن كريم ميآطلبي در قر قطلبي و توفّ برتري
   فَساداً و الْعاقبةُ للْمتَّقينَ رضِ و النَ ال يريدونَ علُوا في األَخرَةُ نَجعلُها للَّذيتلْك الدار اآل

طلبي نباشند و عاقبت نيكو براي پرهيزكاران  قاين سراي آخرت را براي براي كساني قرار داديم كه اهل فساد و توفّ
  .است

   2:فرمايد  مي٧امام صادق
 لَكةَ هالرِّئَاس نْ طَلَبم  

  .گردد هركه رياست طلب باشد نابود مي
  3:فرمايد ت مينيز همان حضر و

  ملْعونٌ منْ تَرَأَّس ملْعونٌ منْ هم بِها ملْعونٌ منْ حدثَ نَفْسه بِها 
از رحمت الهي به دور است كسي كه به دنبال رياست باشد و نيز كسي كه براي آن تالش كند كه و نيز از رحمت الهي 

  .دبه دور است كسي كه خودش را براي اين كار داوطلب كن
  4:فرمايد  مي٦پيامبر گرامي اسالم

  ...و حب الرِّئَاسةِ... أَولُ ما عصي بِه اللَّه تَعالَى ست خصالٍ 
آنها نافرماني گرديد شش چيز بود از جملهي لين چيزهايي كه خداوند به واسطهاو  :رياستحب .  

 ت و قطعاًست گرديده اطلبي مذم ق رياست و توفّي  توسعهبنابراين بر طبق روايات اسالمي تالش براي حفظ مقام و
ها هستند و خود انحراف مسير است زيرا كسي كه   لغزشي ست كه انسان بر اثر اين صفات مذمومه خود مادر همه اعلت اين

گيرد و سعي  ار ميت براي او قري دوم اهمي  اهداف سازمان و رشد و كمال سازمان در درجه گردد قطعاًندچار افكاري اينچني
  .طلبي خود قرار دهد ي اهداف سازمان را در راستاي رياستكند حتّ مي

   اجتماعي -هاي سياسي  لغزشگاه-2
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هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ٥٨
 

شود كه از حالت فردي و شخصي خارج شده و به  هاي مديريت بحث مي در اين مبحث از آن دسته از خطاها و لغزش
ا ابواب جمعي آن بوده و يا اثرات آن از حالت شخصي فراتر رفته و به عموم گردد و در ارتباط با سازمان ي نوعي به جمع بر مي

  .ق داردتعلّ
 مشترك آنها به ي  سياسي و اجتماعي آن جدا نگرديد به لحاظ اين بود كه بسياري از موارد جنبهي ت اينكه جنبهعلّ

الزم بود در هر دو جا مطرح گردد و با توجه به لحاظ سياسي و اجتماعي بسيار زياد بود و جدا كردن آنها يا غير ممكن بود يا 
ص باشد لذا بهتر  سياسي يا اجتماعي آن مشخّي كنيم كه از قبل جنبه اين نوشتار از سازمان بخصوصي صحبت نمي اينكه ما در
وري  اجتماعي گردآ-هاي سياسي  موارد و مصاديق مربوط به اين دو فعل در يك مبحث تحت عنوان لغزشگاهي ديديم كليه

ا موارد عمده اين مباحث عبارتند ازگردد، ام:  
  خودرأيي ) 1-2

ه به اينكه امروزه بيش از هر زمان ديگر علم و دانش بشري با وسعتي غير قابل تصور توسعه يافته و هر لحظه نيز با توج
ا از بشر گرفته شده و فعالً آوري آنه ي امكان جمعگردد كه حتّ هاي علمي آنچنان افزوده مي العات و يافتهبر ميزان اطّ

هاي علمي را پاسخگو باشد و  العات و آمار حاصل از پژوهشي توانسته پاسخگوي انبوه فراوان اطّهاي كامپيوتري تا حد ديسك
  .طلبد  نزديك اين مشكل راه حل جديدي را ميي قطعاً در آينده

العات و آوري اطّ به رأي خود اكتفا كند و از جمعخاذ تصميم تنها چنين شرايطي اگر بنا باشد هر مديري براي اتّ در
ماً كسي كه تنها به نظر خود اكتفا كند در بسياري از موارد از فاقي خواهد افتاد؟ مسلّخواهي از ديگران خودداري كند چه اتّ نظر
ب تقويت رأي و ي نيست كه استفاده از نظرات و تجارب ديگران موجي و قضاوت حكم ضعيفي برخوردار خواهد بود و شكّأر

  : آن سعادتمند نگرددي  جهل است و هيچكس به واسطهي پيشگيري از خطا و لغزش خواهد شد، خودرأيي نشانه
1:فرمايد  مي٦دحضرت محم   

بِرَأيه بهالً اَذا اَعجج رءو كَفي بِالم  
  . جهل شخص همين كافيست كه خود رأي باشدي از نشانه

   2: فرمايد٦و همان حضرت
عبرَايما س ستغناءبِا د  

  .كاء به رأي خود سعادتمند نگرديدكسي، با اتّ
  .گردد استبداد رأي موجب هالكت، لغزش، خطا و غلط كاري مي

  3:فرمايد  مي٧امام ششم حضرت صادق
  الْمستَبِد متَهور في الْخَطَإِ و الْغَلَط

  .كند باكي مي كارهاي خطا و غلط بي ي درأخود ر
  4:فرمايد  نيز مي٧حضرت علي

    منِ استَبد بِرَأْيِه هلَك
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هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ٥٩
 

  .يي گزيند نهايت به هالكت رسيدأهركه راه خودر
گردد همين مستبد با رأي بودن است زيرا چنانچه از آراء و  يكي از عواملي كه موجب لغزش رأي و خطاي نظر مي

  .ي مصون خواهد بودأ رالعات و تجارب ديگران استفاده كند قطعاً از لغزش درنظرات و اطّ
  1:فرمايد  در اين زمينه مي٧حضرت علي

   زلَّةُ الرَّأْيِ تَأْتي علَى الْملْك و تُؤْذنُ بِالْهلْك
  .ي بر ضرر رياست است و به سمت هالكت استألغزش نظر و ر

  2:فرمايد نيز مي و
  ضَلَّةُ الرَّأْيِ تُفْسد الْمقَاصد

  .كند را فاسد مي) يا سازمان(ص س سخيف اهداف و مقاصد شخأر
 ي يي كه نشانهأت گرديده لذا بر مديران است كه سعي كنند از خودريي مذمأبا توجه به اينكه در احاديث اسالمي از خودر

ست كه از خطا و لغزش مصون مانده و در نتيجه  ا آن ايني باشد خودداري كنند كه بيشتر فايده استبداد حكومت و مديريت مي
بت به اجراي حق و عدالت و فرامين و ست آنان بيشتر خواهد شد و همچنين ابواب جمعي آنان نرييت و صالبت مدميحاك

  .تر خواهند شد ي صحيح و باصالبت و اتقان نيز اميدوار شده و دلگرماه بخشنامه
  امتياز قائل شدن براي نزديكان ) 2-2

خواهند امور خود   آن ميي ي قائل هستند كه به واسطهراي خود حقّهميشه دوستان و اقوام و نزديكان مدير يا مسئول ب
هاي تن داده و در نتيجه ممكن است  ت به چنين خواستهرا جلو ببرند بسياري از مديران هم به لحاظ رودر بايستي و عدم قاطعي

كه بعضي مواقع ممكن است خود مدير   را از جانب آن مدير ببرند در حالي"سوء استفاده"آن دوستان و نزديكان حداكثر استفاده 
ل اعتقاد داشته باشد كه دوستان و نزديكان او هم مانند ديگران هستند ثانياً در رفتار و لع نباشد بنابراين هر مديري بايد اونيز مطّ

ه شخص مدير ي به خاطر اينكهاي را به خود ندهند و حتّ  خواستهنكردار خود طوري برخورد نمايد كه اطرافيان او جرأت چني
اي براي مردم  رات را بنمايد تا شك و شبههستان و نزديكان او بايد بيشتر رعايت قوانين و مقرّود دوهم به چنين رفتاري نشمتّ

  3:فرمايد  تاريخي خود به جناب مالك چنين ميي هنام  در٧قيان عليهمين زمينه موالي متّ پيش نيايد در
  ةً فيهِم استئْثَار و تَطَاولٌ و قلَّةُ إِنْصاف في معاملَةٍإِنَّ للْوالي خَاصةً و بِطَانَ

همانا براي هر سرپرستي دوستان نزديك و اقوامي و خويشاني هست كه در بين آنها كساني هستند كه به فكر منافع 
  . بيشتر هستند و از انصاف در معامله برخوردار نيستندودسخود و 

  :دهد ؟ امام دستور اكيد ميددير سازمان چه بايد بكندر چنين مواردي شخص م
   االَحوال  فَاحسم مادةَ أُولَئك بِقَطْعِ أَسبابِ تلْك

  . اساسي اين طمع و خودخواهي را قلع و قمع كني علل اصلي و ماده
كنند قطعه زميني يا امتيازي يا   تو هستند و از تو حمايت ميي مبادا به كساني كه در حاشيه: فرمايد و در ادامه فرمان مي

  .بدهي. ..اي و برگ برنده
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هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ٦٠
 

رش با ا آن حضرت و رعايت دقيق اين اصول و رفتي  در دوران حكومت پنج ساله٧آري چگونگي عملكرد حضرت علي
رمان ل عمل كننده به آن بود درد پايان اين قسمت از ففرمود او ست كه آنچه حضرت مي ابرادر خودش جناب عقيل گوياي اين

  .ننگ آن در دنيا و آخرت براي تو خواهد بود ها براي آنها بوده و عيب و و خوشي و كاميابي اين سوء استفاده: فرمايد مي
  

  .براي آنها بوده و عيب و ننگ آن در دنيا و آخرت براي تو خواهد بود
ي اسالم از اطرافيان  جع رهبران آينده خود تصريح فرمودند به اين كه مراي ت نامه خارج از وصيي  در مقاله;امام خميني

  .هاي بسياري از جانب اين چنين افرادي به ايشان وارد خواهد آمد و بيت خود سخت مراقبت نمايند كه ضربه
  

رات  اصول و مقرّي تجربه نيز اين را نشان داده است كه بسياري از مديران و مسئولين خود اهل تقوا و رعايت همه
هاي اطرافيان خود را بگيرند در نتيجه موجب خلل  اند جلوي نفوذ يا خواسته انه به علل مختلف نتوانستهفاند ليكن متأس بوده

  . اند د در اين زمينه گرديدههاي متعد غزشلفراوان و 
  

بنابراين بهتر اين است كه هر مديري نسبت به اطرافيان و دوستان و خويشان خود حساين خارج از زت داشته و ااسي 
  . پرهيز كند و رضاي خدا و خوشنودي مردم را ترجيح دهدري صورت دهد جداًاط براي آنها كبضوا

  
  
  
  ضعف سياست و سوء تدبير) 3-2
  

شود و ليكن معناي عام آن در تمام سطوح  هاي سياسي و باالي كشور اطالق مي گرچه استعمال سياست بيشتر به سمت
ي و توانايي ايجاد انسجام در سطح يك سازمان در رابطه با امور مربوط به مديريت قابل رويت است و آن به معني تدبير كلّ

تواند  ي امور تدابير الزم را نمي گردد زيرا منظور اين است كه براي اداره مديريت است و لذا به دنبال آن سوء تدبير نيز مطرح مي
گردد ليكن به هر حال چنانچه مدير متوجه ضعف سياست و  بيانديشد و اتخاذ نمايد و البته اين حالت بيشتر به هنر مديريت برمي

خاذ نمايد و از تجارت گذشته استفاده كند و مشاور يعني فردي امين و قوي تواند با درايت تدابيري را اتّ تدبيري خود گردد مي بي
ي جبران كمبودها را بنمايدبه كار گيرد و در نتيجه تا حد .  
  :دفرماي  مي٦پيامبر گرامي اسالم
  1ال عقلَ كَالتَدبير

  .لي مثل تدبير كردن نيستقّهيچ تع
  : فرمايد  مي٧حضرت علي

 ٢آفَةُ الزُّعماء ضَعف السياسة

  . آفت كار مديران ضعف سياست است
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هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ٦١
 

  1. عدم پيشرفت امور يك مدير را در چهار موضوع خالصه نموده است٧حضرت علي
  دبارِ بِأَربعيستَدلُّ علَى اإلِ

  عتذَارالالعتبارِ و كَثْرَةِ اةِ اسوء التَّدبِيرِ و قُبحِ التَّبذيرِ و قلَّ
هاي مديريتي، كم درس عبرت گرفتن از ديگران دايماً اشتباه كردن و دايماً  ريخت و پاش) بدتدبير(تدبير بودن  بي

  .عذرخواهي كردن
  : فرمايد  مي٦و لذا در حديثي پيامبر اكرم

وء التَدبيران سليهم مع نَّ اَخافلك تي الفَقر وعلي اُم نّي ال اَخاف  
ندارم ليكن از سوء تدبير ترسناكممتم بيمن از پيشامد فقر براي ام .  

با توجه به اين كه يك مدير نه تنها نبايد در سياست امور ضعف و در تدبير كارهاي سازمان ناتوان باشد بلكه بايد به 
ي امور يك خانه يا يك دكان است لذا رواياتي نيز  گ و زيرك و دانا و هوشيار باشد زيرا مديريت يك سازمان غير ادارهنوعي زرن

  .نماييم در اين زمينه نقل مي
  2:فرمايد  مي٧حضرت علي

   الْكَيس منْ كَانَ يومه خَيراً منْ أَمسه و عقَلَ الذَّم عنْ نَفْسه
  .ت كه امروزش از ديروزش بهتر باشد و داراي شعوري باشد كه اشكال خودش را دريابدزيرك كسي اس

  3:فرمايد و نيز آن حضرت مي
  أَشْرَف الْمؤْمنينَ أَكْثَرُهم كَيسا

  .تر باشد ي آنان زيرك ترين مؤمنين كسي است كه از همه شريف
   4:فرمايد  مي٧حضرت علي

   يعرِف معايِبهكَفَى بِالْمرْء كَيساً أَنْ 
  .كند كه به معايبش پي ببرد زيركي شخص كفايت مي

اند كه مؤمنين و شيعيان آنها بخصوص كساني كه در مصدر امور مسلمين  پس بنابراين امامان و رهبران ديني ما خواسته
ف سياست دركارها برحذر باشند و گيرند از هوشياري و زيركي و زرنگي خاصي برخوردار باشند و نيز از سوء تدبير و ضع قرار مي

ي  ت و حسن سابقهها و اشتباهات اكثر مديران بخصوص كساني كه از صدق ني اينها همه به خاطر اين است كه منشأ لغزش
  .باشد اخالقي برخوردارند همين ضعف مديريت كه ناشي از ضعف سياست است مي

رات افراد خيرخواه خوب توجه كند و تجارب خود و د و به تذكّبنابراين مدير يك سازمان بايد به عملكرد خود نيك بنگر
گرچه قسمتي از قدرت سياسي و زيرك بودن و . هايش بتواند جلوگيري كند ديگران را مورد توجه قرار دهد تا از تكرار لغزش
  .توان از آنها جلوگيري نمود ي ميباشد ليكن تا حد شياري ذاتي هر مديري است و قابل تعليم نمي

  خبري غفلت و بي) 4-2
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هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ٦٢
 

ظهار اگيري يا برخورد يا  عني هنگام تصميميشود انسان بسياري از مواقع  آيد كه موجب مي عواملي در مديريت پيش مي
نظر بعضي از نكات اساسي پيرامون آن موضوع را فراموش كند بدون حضور آن مطلب يا مطالب تصميم خود را گرفته 

كند زيرا در  العي فرق مياطّ گويند كه با جهل و ناداني و بي چنين حالتي را غفلت مي. نمايد ميدستورالعمل يا حكمي را ابالغ 
ي استفاده از موضوع دچار فراموشي و عدم حضور ذهن گرديده است  لع است ليكن در لحظهاين حالت شخص در واقع مطّ

 بكار گيرد تا هنگام هر تصميم و اظهار نظر از آفت غفلت بنابراين يك مدير توانا و دقيق بايد تدابيري بيانديشد و مكانيزمي را
  .لغزش و خطا مصون خواهد بود بدور باشد و بدين وسيله از

  1:فرمايد  مي٧حضرت علي
  ئلِ الدولَةِ قلَّةُ الْغَفْلَةمنْ دال
  2:فرمايد واقعي كمتر بودن غفلت اوست و نيز مي) مديريت(هاي يك حكومت  از نشانه
  يامِ أَيقَظَه الْحمامفَلَ عنْ حوادث األَمنْ غَ

  .ربايد مرگ او را مي) گيري دخالت ندهد در تصميم(فاقات روز غافل باشد آن كه از اتّ
  3:فرمايد و نيز مي

  الكَفَى بِالْغَفْلَةِ ضَال
  .كند براي گمراهي غفلت كفايت مي

  4:فرمايد اي به حارث همداني مي و نيز در نامه
نَازِلَ الْغَفْلَةَ احم ذَر  

  .گردد پرهيز كن از جاها و اموري كه موجب غفلت در كارها مي
 اخطار گردد كه در روايات اسالمي نسبت به ضررهاي غفلت چه هشدارهايي داده شده تا حد بدين ترتيب مالحظه مي

هاي و خطاهاي غير قابل جبران نباشيد  شت غفلت از آن آگاه گرديد تا دچار لغزشديد كه مواظب باشيد قبل از سرآمدن مد
تواند اين غفلت عمدتاً از موارد زير  هاي سازماني خواهد شد كه مي گرچه غفلت خود لغزش بزرگي است ليكن موجب لغزش

  :باشد
 غفلت از اهداف و مقاصد سازمان

 ها و كمبودهاي سازمان غفلت از نارسايي

 غفلت از اشكاالت و معايب امور

 ت كارها فن تحرك و پيشرغفلت از ميزا

 العات و تجربيات گذشتهغفلت از اطّ

 هاي جديد علم غفلت از يافته

 هاي مشابه  غفلت از پيشرفت رقبا و سازمان

 فاقاتي كه تاكنون رخ دادهغفلت از حوادث و اتّ
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هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ٦٣
 

معها سازمان يا جغفلت از جو 

 غفلت از اثرات سوء غفلت در مديريت

  بدعت گذاري) 5-2
ط مديران و مسئولين ت نهي گرديده و انجام آن عمدتاً توسدي كه در احاديث اسالمي از آن به شديكي از موار

  .باشد گذاري مي پذير است موضوع بدعت امكان
گذاري كاري كه در اصل آن در اسالم وجود ندارد و عمل به آن كار نيز در روايات اسالمي توصيه نشده  بدعت يعني پايه
  . با احكام اسالمي باشدباشد به نحوي مخالفت

كه اقدام به آن كار مطابق اهداف  توان گفت بدعت يعني كاري را در سازمان رايج كنيم در حالي و به لحاظ سازماني مي
  . سازمان نباشد يا با اصول مديريت مخالف باشد

شد، بنابراين بدعت بدين ترتيب ممكن است عملي براي يك سازمان بدعت باشد ليكن براي سازمان ديگري بدعت نبا
گردد و هر مديري بايد از آن احتراز جويد اينك به چند روايت در اين زمينه توجه  يك لغزش قطعي براي سازمان محسوب مي

  : كنيد
  1:فرمايد  مي٦پيامبر اكرم
  سعتْه السنَّةُ و لَم يتَعد إِلَى الْبِدعة... طُوبي لمن

  . توسعه دهد و بدعت ايجاد نكندت راخوشا به حال كسي كه سنّ
  2:فرمايد  در نهج البالغه مي٧و حضرت علي

   أَحكَام تُبتَدع...إِنَّما بدء وقُوعِ الْفتَنِ
  .گردد بدعت در احكام آغاز مي... ها با همانا شروع فتنه

  
  3:فرمايد  مي145ي  و نيز در خطبه

   ها سنَّةٌ فَاتَّقُوا الْبِدع تُرِكَت بِو ما أُحدثَت بِدعةٌ إِالّ
  .گردد پس از بدعت بپرهيزيد شود مگر اين كه عمل نيكويي ترك مي هيچ بدعتي گذاشته نمي

  گذار برخورد كنيد چنان چه؛  اند كه با بدعت ي در روايات دستور دادهو حتّ
  4:فرمايد  مي٦پيامبر اكرم

الَءم هبِدع بر صاحنتَهن ااَمناً و ايماناً اللّه قَلبِم ه  
ت و ايمان فرمايدهركس بدعت گذاري را توبيخ كند خداوند قلبش را پر از امني.  

هاي مديريت  باشد و از نشانه زيرا ابتكارات هميشه پسنديده مي. ت و نوآوري با بدعت تفاوت قائل باشيمقيبايد بين خالّ
اساسي در نوآوري و خالّي ت و نوآوري است و نكتهخالقي ت و اهداف سازمان قيت اين است كه در راستاي اصول مديري
وجه با بدعت كه   مسئله و رفع بحران در مواقع حساس است و به هيچل و راهيابي به حلّر تعقّباشد و عمل به آن موجب تفكّ مي

                                                 
  .1917 نهج الفصاحه، سخن -1
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ايد سعي كنند ضمن تالش بنابراين مديران ب. باشد گردد قابل مقايسه نمي خالف اهداف سازمان يا اصول مديريت محسوب مي
ي ابتكار و عمل بهتر در راستاي اهداف نظام بايد از بدعت و بدعتگذاري پرهيز نمايند هبراي به دست گرفتن قو.  

  "كاركنان"انتخاب بد و انتصاب نابجاي ) 6-2
نيز با مدير است و ها انتخاب كارمند و كاركنان   مدير سازماندهي است و در بعضي از ردهيكي از كارهاي اصولي و مهم

اي را انتخاب  شود تا افراد ناشايسته ت الزم را نداشته باشد و تحت تأثير اطرافيان و دوستان خود باشد موجب ميچنانچه مدير دقّ
شود افراد ناصالح و نااهلي را انتخاب كند كه هر كدام از اين موارد  لع نباشد ميها و مشاغل مطّ كند يا اگر از ضوابط سمت

 به ٧ي حضرت علي گردد و به همين جهت است كه قسمت مهمي از نامه هاي غير قابل جبران در سازمان مي لغزشموجب 
  : فرمايد بط انتخاب كاركنان است كه چنين ميامالك اشتر در مورد شرايط و ضو

 يكُونَنَّ لَك ورِهم في عباد اللَّه فَالو قَام بِأُمثَامِ و منْ شَرِكَهم في اآلشْرَارِ وزِيراً رَّ وزرائك منْ كَانَ لألَأَنَّ شَ
 يعجِبنَّك شَاهد ما و الو أَوردوهم مصارِع السوء    كَما شَرِكُوا في سلْطَانِ غَيرِك فَأَردوهمتُشْرِكُهم في أَمانَتك -بِطَانَةً

رُونَكضحي - فَإِنَّه انُ األَبِهوأَع كُلِّ طَم اببع ةِ وانُ الظَّلَمإِخْو ةِ وغَلٍثَمد عٍ وم نْ لَهمم رَ الْخَلَفخَي منْهم اجِدو أَنْت و 
 مهنَفَاذ و هِمائثْلُ آراألُم فَّحتَص نْ قَدممهاوِيسم رَففَع ورامنْهم هلَيرَى عا جا بِم نُ لَكسأَح ئُونَةً وم كلَيع أَخَف كفَأُولَئ 

 آثماً علَى إِثْمه و لَم يكُنْ مع غَيرِك لَه نْ ظَالماً علَى ظُلْمه و ال و أَقَلُّ لغَيرِك إِلْفاً لَم يعاوِو أَحنَى علَيك عطْفاًمعونَةً 
ئك ثُم لْيكُنْ آثَرُهم عنْدك أَقْولَهم بِمرِّ الْحقِّ  خَاصةً لخَلْوتك و مال فَاتَّخذْ أُولَئكمينَ و الْمعاهدينَمسلسيرَةٌ أَجحفَت بِالْ

وأَح بِاإلِو فَاءلَى الضُّعع مطَه افنَاظَرَةًنْصم لَك مأَقَلَّه و نْككُونُ ما ييما كَ فمِم اللَّه ألَرِه اكونْ هم كعاً ذَلاقو هائيلو
دقِ و ذَوِي الْعقُولِ و  و يبصرُونَك ما يعود علَيك نَفْعه و الْصقْ بِأَهلِ الْورعِ و الصهم يقفُونَك علَى الْحقِّحيثُ وقَع فَإِنَّ

  طْرَاء تُحدثُ الزَّهو و تُدني منَ الْغرَّةفَإِنَّ كَْثرَةَ اإلِ   و لَا يبجحوك بِباطلٍ لَم تَفْعلْهى أَنْ ال يطْرُوكضْهم علَحسابِ ثُم راألَ
هرگز آنان را از . اند بدترين وزراء تو كساني هستند كه در گذشته وزير اشرار و در ازتكاب گناهان با آنان شريك بوده

تواني جايگزيناني بهتر از آنها پيدا كني  زيرا آنها ياران گناهكارانند و برادران ستمكاران و تو مي.  خود قرار مدهن و خواصاطرافيا
و وبال و گناهان آنان به دور  كه نظرياتي همانند آنان داشته باشند و داراي نفوذ در كالم و عمل نيز باشند و در عين حال از وزر

اند، زحمت و بار آنان نسبت  ورزي و هيچ گناهكاري را در ارتكاب گناه كمك نكرده يچ ستمكاري را در ستمباشند و كساني كه ه
تر هستند، پس از  تر و با ديگران و اغيار كم جوشش و ياري آنان براي تو نيكوتر و از نظر عطوفت به تو مايل به تو سبكتر

 خود آن فردي را مانه و علني و آشكار خود قرار بده پس از ميان خواصي و محرهاي ممتاز را براي مجالس سرّ گونه انسان اين
گويي صراحت در لهجه داشته باشد و در كمك دادن به تو در كارهايي كه خداوند آنها را  تر كن كه از نظر حقيقت به خود نزديك

 كند يا نه و همواره به مردمي كه اهل  و هوس تو تطابقا چه با هو"خودداري كند"ترين باشد  براي اوليايش دوست ندارند، كم
ن تو مبالغه نكنند و تو را به عدم ارتكاب باطل أپرهيزكاري و صدق هستند بپيوند، سپس آنها را تمرين و تكليف كن كه در ش

  .كند زيرا مداحي زياد موجب غرور و وادار به كبر و نخوت مي. ستايش نكنند
هاي الزم براي انتخاب كارگزاران و نيز به كارگيري آنان  ي شرايط و ويژگي هي كل٧ّي حضرت علي در اين قسمت از نامه
هاي   و ويژگي"بيست و چهار مورد"هاي مثبت  ي كتاب فرمان حكومتي آنها را در دو دسته ويژگي را بيان نموده كه نويسنده

  . به شرح ذيل بيان و استخراج نموده است"هفت مورد"منفي 
   "كه در انتخاب بايد رعايت گردد"ن هاي مثبت كارگزارا ويژگي

  و انقياد اتقو
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  "عالوه بر تقوا اهل پرهيز از شبهات باشد"ورع 

 صداقت

 دستي  دامني و پاك پاك

 ي صدر  سعه

 اصالت خانوادگي

 دودمان صالح

 حسن سابقه 

 استثامت در برابر مشكالت

باشدتبلند هم  

 شجاعت 

 پذير باشد  پوزش

 ت با قدرتمنداناطعيمهرباني با مستضعفين و ق

 دار و با گذشت مردم

 دست و دل باز

 كوشا در انجام وظايف

پذيري تمسئولي 

 دل به ديگران نبستن 

 گويي  صراحت لهجه در حق

 سبكبار بودن

 هاي نفساني  ي فرادست از خواسته بازدارنده

 ياور ظالمان نبودن 

 داراي اخالق فاضله 

 )انتخاب احسن(بهترين انتخاب 

  )در انتخاب و انتصاب كارگزاران(اي منفي ه ويژگي
 داشتن مسئوليت در نظام طاغوت

 مستي و غرور برخاسته از مسئوليت

 ناآگاهي به شخصيت خود

 چاپلوسي

 ها ها و گزارش توجهي به نامه بي

 )مواردي كه به ضرر است(ناتواني در برابر قراردادها 

هاي مورد نياز و   نياز خود و به خصوص در انتصاب آنان در سمتبدين ترتيب چنانكه مديران در انتخاب كاركنان مورد
هاي  گردد تا از لغزش ت الزم را مبذول دارند و ضوابط گزينش و شرايط اشتغال را دقيقاً به كار برند موجب ميمشاغل سازمان دقّ

 .مربوط به اين قسمت در امان باشند

  هاي فرهنگي   لغزش-3
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ها و مؤسسات، ما نيز مبحثي را  مديريت سازمان ي امور جوامع بشري و تأثير آن در رهبا توجه به نقش فرهنگ در ادا
ي اسالمي  منظور ما مواردي است كه به لحاظ فرهنگ اسالمي و جامعه. هاي فرهنگي اختصاص داديم تحت عنوان لغزشگاه

ه لحاظ فرهنگي و اقدام به فرهنگ اسالم از گردد و مديران بايد ب ي ما لغزش محسوب مي هاي جامعه اين نوع خطاها در سازمان
 - هاي شخصي و نيز اجتماعي بندي نيز داراي مرزهاي مشترك با لغزش البته اين دسته. ها خودداري نمايند اين نوع لغزش

  .ي فرهنگي بيشتر ديده شود و در اين دسته قرار گيرد بايست در جنبه باشد كه به ناچار بعصي از موارد مي سياسي مي
   قضاوت غيايي -1-3

آيد كه امري را قطعي پنداشته و داليل ارايه شده و اخبار رسيده را براي قضاوت كافي  ش مييمواردي براي مديران پ
كنند و اينجا يكي از  كنند يا گاهي اوقات حتي حكمي را صادر مي نفع درباره ي او قضاوت مي دانند لذا بدون حضور فرد ذي مي

شان داده است كه بسياري از مواقع وقتي طرف مقابل را حاضر نكند زيرا تجربه  انسان بسيار خطا ميهاست كه  موارد لغزشگاه
م خود يه است يا مدارك الزم براي كارش ارايه نموده نظر انسان كامالً عوض شده و از تصمداند و انسان داليل او را شني نموده

نمايند  د يك طرفه براي شكايت از طرف مقابل خود مراجعه ميبخصوص اين مورد در مواقعي كه افرا. منصرف گرديده است
جا شخص شنونده را  كنند تا همان افتد، به اين معني كه چون شخص طرف حساب آنها حاضر نيست شروع مي فاق ميخيلي اتّ

  ...!وادار نمايند به اقرار عليه او يا گرفتن توبيخ نامه عليه او
داليل تا فاعل كار ي اين  ت كند و اظهار كند در هر حال با همهونده بايد دقّاينجاست كه شخص مدير يا مسئول و شن

  .در اينجا حاضر نشود و نظر او را نيز نشنوم درباره عمل او قضاوت نخواهم كرد و حكمي نخواهم داد
  1:فرمايد ي حارث همداني مي  در نامه٧حضرت علي

احص نْهلَ عئلٍ إِذَا سمكُلَّ ع ذَراح نْهوم تَذَراع أَو و أَنْكَرَه هب   
  .كه چون درباره آن توضيح خواهند انسان مجبور باشد يا آنرا انكار كند يا عذرخواهي نمايد) ناپخته(بپرهيز از هر عملي 

 2جريان حكومت حضرت سليمان و اخطار به تمام ابواب جمعي تحت حكومت آن حضرت نيز در اين زمينه نكته اي دارد
كرد دليل قانع  بيند هدهد غايب است و چون تصور نمي كند و مي  اينكه در آن اجالس بزرگ حضرت سليمان دقت ميو آن

  : كننده اي براي اينكار داشته باشد لذا فرمود
    ذْبحنَّه أَو لَيأْتينِّي بِسلْطانٍ مبينألَبنَّه عذاباً شَديداً أَو َعذِّألَُ

  !! خواهم نمود يا خواهم كشت يا اينكه بايد دليل خيلي قوي ارائه دهداو را شديداً مجازات
اما وقتي هدهد پس از تأخير كوتاهي وارد شد براي ديركردن خود دليل مهمي ارائه نمود كه آن حضرت از مجازات او 

  .توجهي به دستور حكومتي نداشته است ي بي صرف نظر كرد و معلوم شد تأخير او جنبه
گيرد بايد كامالً بر خود مسلّط  ن مدير و هر انساني كه در جايگاه اظهار نظر و قضاوت درباره ديگران قرار ميپس بنابراي

بوده و هرگز تحت تأثير اخبار و اطّالعات واصله يا تحت فشار و جو ايجاد شده در مورد افراد قرار نگيرد و بدون حضور افراد 
آميز نپردازد كه بسياري از اين موارد تاكنون خطا و موجب  ور حكم يا نامه سرزنشنفع به اظهار نظر پيرامون آنها يا صد ذي

  .لغزش مديران گرديده است كه بعداً موجب پس گرفتن نامه خود يا اعتذار گرديده است
   ارتكاب خطاهاي كوچك-2-3
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شمارد و  ف كوچكي را جايز ميآيد كه بنابر داليل و توجيهاتي كه مدير براي خود دارد ارتكاب عمل خال مواقعي پيش مي
نمايد، اين نوع كارها اگرچه ممكن است واقعاً هم كوچك باشد و چندان ضرري به  به انجام آن بخصوص در خفا اقدام مي

  :شود گردد زيرا اين عمل و اين طرز تفكّر موجب مي سازمان نزند اما لغزشگاه بزرگي محسوب مي
  .دانسان به خطاهاي بزرگتر تمايل پيدا كن -1
 .تكرار خطاهاي كوچك جمعاً از خطاهاي بزرگ نيز بزرگتر خواهد شد -2

 .چه بسا خطاي كوچكي كه واقعاً كوچك نيست و تصور ماست كه كوچك است -3

 .دهد خطاي كوچك مدير زيردستان را به خطاي بزرگتر جرأت مي -4

ت مقرّرات را بنمايد و از هرگونه بنابراين مدير و مسئولين سازمان بيشتر از ديگران بايد سعي در حفظ اصول و رعاي
  .كوچك شمردن خطا و ارتكاب كوچكترين نوع خطا اجتناب نمايند

  1:فرمايد  مي٧امام صادق
   تُغْفَرت منَ الذُّنُوبِ فَإِنَّها الاتَّقُوا الْمحقَّرَا

  .بپرهيزيد از گناهان كوچك زيرا آنها قابل بخشش نيستند
  2:فرمايد  مي٧حضرت علي

 هأَشَدباحص بِه تَخَفا اسالذُّنُوبِ م   
  .شديدترين گناهان آنست كه صاحبش آنرا كوچك بشمارد

  3:فرمايد  مي٧امام هفتم

   إِياكُم و محقَّرَات الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَها منَ اللَّه طَالباً و إِنَّها لَتَجمع علَى الْمرْء حتَّى تُهلكَه
شود تا شخصي را از پاي  گردد و آنها جمع مي  از انجام گناهان كوچك، همانا از جانب خداوند محاسبه ميمواظبت نمائيد

نبود دستور  و نيز داستان مشهور پيامبر در روايات آمده است كه روزي با اصحاب خود در بياباني كه خار و هيزمي . درآورد
تواند  شود و با تأكيد پيامبر كه هركس به هر اندازه مي افت نميآوري هيزم داد كه ابتدا اصحاب عرض كردند چيزي ي جمع

 بسياري از مواقع عمل خطا چون كوچك است انسان فكر 4هيزمي بياورد و آنگاه جمع شد به مقدار فراوان و خارج از انتظار
 همين مورد حضرت كند پس در خفا انجام گيرد كسي متوجه نخواهد شد و اين خود مجوزي براي انجام آن است و در مي
  5:فرمايد  در نامه به حارث همداني مي٧علي

  نية و يستَحى منْه في الْعالو احذَر كُلَّ عملٍ يعملُ بِه في السرِّ
  .پرهيز كن از عملي كه مخفيانه انجام دهي و چون برمال شود خجالت كشي

صل باشد و نبايد كوچك با بزرگ بودن خالف براي مدير فرق كند و بنابراين پرهيز از خالف كاري براي مدير بايد يك ا
  .هرگز نبايد كوچكي يك عمل زشت وسيله جرأت ما به انجام آن باشد كه همين تفكّر لغزشگاه بزرگي خواهد بود براي مديران

   تصميم گيري بدون اتكا به عمل و پژوهش-3-3
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گيري و اظهار نظر و قضاوت و مانند اينهاست و شكّي نيست كه  مهر مديري دائماً در معرض انتخاب و انتصاب و تصمي
از اركان موفقيت و دقّت موارد مذكور علم و دانش مربوط به هركدام از آن موارد است و لذا بر مديران واجب است كه در هر 

هاي علمي اظهار نظر نمايند و يا  شوند از علم و دانش آن موضوع مطّلع بوده و با توجه به آن يافته باب از مسائل كه وارد مي
موردي را بر مورد ديگر ترجيح دهند يا رد كنند، البته گاهي اوقات پيچيدگي موضوع آنقدر است كه مدير بايد از كارشناسان آن 

  1:فرمايد موضوع استفاده كند و پس از اتّخاذ نظر آنها اقدام نمايد خداوند عزيز و متعال در قرآن كريم مي

ال تَقْف ؤُالوسم نْهكانَ ع ككُلُّ أُولئ الْفُؤاد رَ وصالْب و عمإِنَّ الس لْمع بِه لَك سما لَي   
  .مكن زيرا گوش و چشم و قلب در مقابل آن مورد سئوال واقع خواهند شد) اصرار(از آنچه علم نداري پيروي 

 گمان خواهد بود كه آن نيز خود عمل زشت ديگري است به طور طبيعي وقتي عمل براساس علم نباشد متّكي بر ظنّ و
  :فرمايد  مي36ي  ي يونس آيه كه در آيات و روايات از آن نهي گرديده است چنانچه خداوند در سوره

   منَ الْحقِّ شَيئا و ما يتَّبِع أَكْثَرُهم إِالَّ ظَنا إِنَّ الظَّنَّ ال يغْني
  .كنند در حالي كه گمان براي رسيدن به حق كافي نيست ان پيروي ميافراد بي ايمان اكثرشان از گم

  2:فرمايد  مي٧امام صادق

ائيرَةٍ كَالسصرِ بلَى غَيلُ عامالالْع رِ الطَّرِيقِ ولَى غَيةُرِ عرْعس هزِيدنَ الطَّرِيقِ إِالّ يرِ ميدا السعب   
رود و هرچه بر سرعتش افزايد از مقصد دورتر  سي است كه از غير راه ميمثل كسي كه از روي بينش عمل نكند مثل ك

  .گردد
  3:فرمايد  مي٧حضرت علي

  إِذَا علمتُم فَاعملُوا و إِذَا تَيقَّنْتُم فَأَقْدموا
  .هنگامي كه دانستي عمل كن و زماني كه يقين پيدا كردي اقدام عملي بنما

  4:فرمايد و در جاي ديگر مي

عمافَد  داني رها كن                 آنچه نميال تَعرِف.  
  5:فرمايد و در سخن ديگري خطاب به فرزندش مي

  .داني سخن مگو و در آنچه به تو مربوط نيست گفتگو مكن از چيزي كه نمي
داند  ن را نميشود چنانچه واقعاً پاسخ آ هاي بارز اين مبحث اين است كه هنگامي كه از انسان سئوالي مي يكي از مصداق
جا و غلط كه موجب پشيماني خواهد شد  دانم خجالت نكشد زيرا چه بسا پاسخ بي دانم و از بيان كلمه نمي با صراحت بگويد نمي

  6:فرمايد  مي٧دانم هرگز موجب پشيماني نخواهد شد لذا حضرت علي اما پاسخ نمي

    أَدرِي أُصيبت مقَاتلُهمنْ تَرَك قَولَ ال
  .ترك كند قتلگاهش را مهيا نموده) در جاي خودش(دانم را  ي نمي كه كلمهكسي 
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خبري و بر پايه  مدير براي هر تصميم و اراده و عمل خود بايد متّكي به علم و عقل باشد و در فضاي بي: گيري نتيجه
  .گمان و احتمال تصميم نگيرد كه در غير اين صورت لغزش و خطاي او فراوان خواهد بود

   وعده دادن و عمل نكردن-4-3
شود براي  گيرد كه الزم مي هر مديري كه در برخورد با ابواب جمعي سازمان يا در برخورد با مردم در شرايطي قرار مي

تواند  كند آن وعده را نمي هايي را به آنها بدهد، اما پس از گذشت زمان تصور مي اي وعده يا وعده پيشرفت كار يا حل مسئله
كند و از انجام  و يا خيلي مهم نيست و يا مردم در برابر عدم انجام آن واكنش نشان نخواهند داد لذا خلف وعده ميانجام دهد 

دهد عمل كند زيرا خالف عهد  زند و اين عمل يك لغزش است زيرا مدير بايد يا قول ندهد يا آنچه را كه قول مي آن سرباز مي
ي اين  بودن براي مدير و سازمان يا جامعه داراي مضرّات فراواني است كه از حوصلهو پيمان عمل كردن يا به قول خود وفادار ن

  .بحث خارج است و در كتب اخالق از مضرات آن مفصالً بحث به ميان آمده است
  :فرمايد خداوند عزيز در قرآن كريم مي

  أَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كانَ مسؤُالً
  .ي آنها از شما سئوال خواهد شد  زيرا دربارهبه تعهدات خود عمل كنيد

  
  1:فرمايد داند چنانكه مي ي نفاق مي  عمل نكردن به قول را نشانه٦پيامبر اكرم

   اؤتمن خان إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذ: آية المنافق ثالث
نمايد و چون مورد اعتماد گويد دروغ است و چون وعده كند خالف  هنگامي كه سخن مي: ي منافق سه چيز است نشانه

  .قرار گيرد خيانت كند
  2:فرمايد ي مالك اشتر در اين زمينه چنين مي  در نامه٧حضرت علي

اكاي و ...كبِخُلْف كدعوم فَتُتْبِع مهدالنَّاس ...أَنْ تَع نْدع و اللَّه نْدع قْتالْم وجِبي الْخُلْف و   
  .گردد اينكه وعده دهي و خالف آن كني، زيرا خلف وعده موجب غضب خدا و مردم مياي مالك برحذر باش از 

يكي از مصاديق اين بحث تصميم در مواقع بحراني براي حلّ مسئله است يعني هنگامي كه سازمان دچار مشكل حادي 
ها كار خود  كاركنان هم به اميد وعدهدهد تا مشكل مرتفع گردد و  هايي مي كند و به آنان وعده شود مدير كاركنان را جمع مي مي

كند و اين لغزش  هاي خود سرباز مي گردد اما پس از مدتي مدير از اجراي وعده را از سر گرفته و مشكل سازمان مرتفع مي
  .ي خيانت و كاله سر مردم گذاشتن نيز دارد بزرگي است زيرا عالوه بر خلف وعده جنبه

 اين است كه مدير عوامل و ابواب جمعي خود را زياد توصيه كند اما خود از آن و نيز يكي ديگر از مصاديق اين بحث
  :مند نبوده و بعبارت ديگر خيلي حرف بزند اما خودش اهل عمل نباشد چنانچه خداوند فرمايد ها بهره توصيه

   كَبرَ مقْتاً عنْد اللَّه أَنْ تَقُولُوا ما ال تَفْعلُون
  .گردد  اهل عمل به آن نباشيد در نزد خداوند خالف بزرگي محسوب مياينكه حرفي نزنيد و خود

گويد عمل كند و از خالف وعده و  بنابراين، چه در موقع بحران و چه در موقع عادي مدير بايد دقّت كند برآنچه مي
  .شكني به شدت پرهيز كند كه اين خود لغزش بزرگ و غير قابل جبران است پيمان

  رهاي لغو پرداختن به كا-5-3
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خواهد  آيد كه انسان دلش مي يك مدير بايد توجه كند كه دقيقاً در قالب اهداف سازمان عمل كند زيرا مواردي پيش مي
گنجد يعني مخالف با منافع سازمان است و در  بيند انجام آن عمل در چهار چوب عقل نمي يك كاري را انجام دهد ليكن مي
ه موجب شده تا به گرايش به آن اقدام نمايد كنار زده و با تبعيت از اصول و عقل به مبارزه با نتيجه مدير بايد عوامل جانبي را ك

  .آن برخيزد
لغو يك معناي وسيعي دارد كه شامل هر عملي كه براي سازمان سودي نداشته باشد تا اعمالي كه موجب وهن يا ضرر و 

يك توجيه دقيق در راستاي اهداف سازمان و اصول مديريت و منافع گيرد، بنابراين هر عمل مدير بايد  زيان شود را در بر مي
  .كاركنان و روابط انساني داشته باشد در غير اين صورت آن عمل لغو و در نتيجه لغزش خواهد بود

  1:فرمايد گردد مي خداوند عزيز و متعال در صفات مؤمنين كه موجب رستگاري آنان مي

   معرِضُونو الَّذينَ هم عنِ اللَّغْوِ 
  .و آنان كساني هستند كه از عمل بيهوده اعراض دارند

هدف و بدون نتيجه مفيد دانسته است و نيز بنابر نظر بعضي از مفسرين بزرگ  ي لغو را به معني كارهاي بي تفسير نمونه
  2.اي نداشته باشد لغو است هر عملي كه فايده قابل مالحظه

ي او از اين تصميم چيست؟ و فوايد آن  هاي خود دقت كند كه انگيزه  كارها و برنامهبنابراين مدير بايد در برنامه ريزي
  3:فرمايد  مي٧ي لهو و لعب يا لغو و بيهوده كاري داشته باشد چنانكه حضرت علي چيست ؟ و پرهيز كند از كاري كه جنبه

  رب لَغْوٍ يجلب شَرّاً
  .بال خواهد داشتچه بسا انجام يك عمل بيهوده كه شري را به دن

  4:فرمايد و نيز مي

  هم بِغَيرِ الْمهِم ضَيع األَمنِ اشْتَغَلَ
  .ماند كسي كه به كار غير مهم مشغول شود از كار مهمتر باز مي

  5:فرمايد  مي٧همچنين حضرت علي

  دعوا الْفُضُولَ يجانبكُم السفَهاء
  .كنند رها كنيد  ميكارهاي اضافي كه نادانان براي شما ايجاد
رسد كه انسان وقتش را صرف كارهاي غير ضروري يا فرعي و جانبي ننمايد  گرچه ظاهر قضيه امري ساده به نظر مي

ليكن در عمل به اين سادگي نيست زيرا گاهي اوقات عواملي چه از داخل سازمان يا بخصوص از خارج سازمان آنچنان مدير را 
كنند كه واقعاً قسمت عمده وقت مدير را آن مسئله آنچنان به خود اختصاص  غير مهم ميدرگير بعضي از مسائل جزئي و 

كند و بخصوص اين شگرد كار استكبار جهاني است كه در  دهد كه حتي از نظر فكري و ذهني تمام فكر مدير را اشغال مي مي
كند و تا ساليان دراز  افتاده را علم ميكشورهاي جهان سوم جهت انحراف از توسعه و كمال، مسائل غير اصولي و پيش پا 

هاي خود دقت كند و چنانچه امور غير  دارد بنابراين مدير هر سازماني هر از گاهي بايد به برنامه ها را به آنها مشغول مي ملّت

                                                 
  .3ي مؤمنون، آيه   سوره-1
  .195 ص 14 تفسير نمونه، ج ،-2
  .، به نقل از غرر8 ميزان الحكمه، ج -3
  .، به نقل از غرر8يزان الحكمه، ج  م-4
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د به ديگر افراد توان الزم در كارهاي او رخنه كرد خود را از چنگال آنها رها ساخته و چنانچه پرداختن به آنها الزم باشد مي
  1.سازمان واگذار نمايد

  هاي اقتصادي  لغزشگاه-4
باشد و منظور از  هاي اقتصادي مي هائي كه ممكن است بعضي از مديران مرتكب آنها شوند لغزش يك سري از لغزش

د، بديهي ي امور مالي و مسائل جانبي آن ممكن است مرتكب شو باشد كه شخص مدير در زمينه ها، خطاهايي مي اين لغزش
ي  كند به طور طبيعي زمينه هاي اقتصادي بستگي به نوع سازمان دارد زيرا سازماني كه منحصراً كار اقتصادي مي است كه لغزش

كند كه قهراً  تواند در آن سازمان وجود داشته باشد تا سازماني كه كار تحقيقاتي يا عملي و مانند اينها مي هاي فراواني مي لغزش
ها مورد توجه و  تفاده مالي در آن كم است، بنابراين در اين نوشته عمدتاً به طور عمومي و مديريت عام سازماني سوء اس زمينه

  .گيرد بررسي قرار مي
   اختصاص دادن اموال عمومي به خود-1-4

ست از اموال بيت تواند آن اندازه كه قانون براي او تعيين نموده است و يا مسئول مافوق به او اجازه داده ا هر مديري مي
تواند  المال رسماً استفاده كند اما هرگاه چنين تصوري براي او پيش آيد كه چون رئيس دستگاه عمومي و دولتي است پس مي

  .ي بيشتري از اموال عمومي ببرد چنين تصوري باطل و اقدام به آن موجب لغزش مدير خواهد شد استفاده
ي بيت المال دارد و صاحب مال   عمومي و بودجه و اعتبارات و اموال جنبهي بخصوص در حكومت اسالمي كه مال جنبه

  .گيرد ي مردم تعلّق مي  و سپس به عامه2در اصل خداست
  

چنين ) كه قبالً از طرف عثمان منصوب شده بود(اي به اشعث بن قيس حاكم آذربايجان   در نامه٧حضرت علي
  3:فرمايد مي

  طُعمةٍ و لَكنَّه في عنُقك أَمانَةٌ و أَنْت مستَرْعى لمنْ فَوقَكو إِنَّ عملَك لَيس لَك بِ
اي براي خورد و خوراك تو نيست بلكه امانتي است برگردن تو، و نيز تو بايد از مافوق  اين مديريت و رياست تو وسيله

  )نه از هرچه دلت خواست بكني(خودت پيروي كني 
دهد از موقعيت خود  دارد و به او اجازه نمي امه به مالك اشتر، او را از انحصارطلبي باز ميو همچنين آن حضرت در ن

  4:فرمايد بسود خودش استفاده كند از آنچه حقّ عمومي مردم است و چنين مي

  سوةثَار بِما للنَّاسِ فيه األُو إِياك و الاستئْ
  .سبت به آنچه كه مردم در آن يكسان و برابرندو بپرهيز از مقدم داشتن خود بر ديگران ن

                                                 
  :اند هاي فرهنگي افزوده  آقاي دكتر علي قائمي موارد زير را بر لغزشگاه-1
   پايبندي به آداب و سنن غلط-
  توجهي به اشاعه امور مبتذل بي-
  ها  اسارت زرق و برق-
  هاي غلط  طرز فكرها و فلسفه-
   بيان مغلق و غير قابل فهم-
  .المال مال اهللا: فرمايند  مضامين تعدادي از روايات اين است كه مي-2
  .839 نهج البالغه، فيض االسالم، ص -3
  .166 فرمان حكومتي، ص -4
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  1:نويسد اي است كه آن بزرگوار به زياد بن ابيه جانشين فرماندار بصره مي و از اينها شديدتر نامه
نْ فَيم خُنْت ي أَنَّكلَغَننْ بينَ شَ لَئملسالْم كَبِيراً َء يراً أَوغئاً صةً ألَيشَد كلَينَّ عفْشُديلَ الْوقَل كعرِ تَديلَ الظَّهرِ ثَق

  مرضَئيلَ األَ
كنم اگر گزارش رسد كه از اموال بيت المال مسلمين چيزي چه كم يا زياد به خيانت  و من صادقانه به خدا سوگند ياد مي

  .بهره و بدبخت و حقير و ضعيف شوي اي آنچنان بر تو سخت بگيرم كه در زندگي كم برداشته
ي شخصي نمايد كه اين  ين مدير بايد به شدت از خدا بترسد در چيزي كه حقّ او نيست تصرّف كند و استفادهبنابرا

  2.ي مسلمانان در آن است لغزشگاهي بزرگ و خطايي عظيم است زيرا حقوق عامه

   بذل و بخشش-2-4
 بزرگان و از وظايف مديران است ليكن ي تشويق كاركنان و اهداء جوايز و تقديم هدايا به ابواب جمعي از صفات پسنديده

ي شخصي و رسيدگي به  اين امر تا زماني ستوده و ارزشمند است كه اوالً بر طبق ضابطه و مقرّرات صورت گيرد و ثانياً جنبه
 در ٧اطرافيان و نزديكان و اقوام و خويشان نداشته باشد كه در اين صورت عملي زشت و غير الهي خواهد بود، حضرت علي

  :فرمايد امه به حارث همداني مين
   و احذَر كُلَّ عملٍ يرْضَاه صاحبه لنَفْسه و يكْرَهه يكْرَه لعامةِ الْمسلمين

  .آيد دهد ليكن عموم مردم از آن بدشان مي بپرهيز از هر عملي كه شخص براي خوشحالي خودش انجام مي
اي رهبران الهي است در اولين روز كه به حسب ظاهر زمام امور را به دست  كه خود بهترين الگو بر٧حضرت علي

اي را بعنوان دوستان و اقوام ايشان توقّع بر اين بود كه رسيدگي خاصي شوند و از بذل و  گرفت و مردم با او بيعت نمودند عده
رمودند و در ضمن آن چنين صريح و قاطع اي قرّاء ايراد ف هاي بيت المال كمال استفاده را ببرند كه حضرت خطبه بخشش
  3:فرمودند

فأنتم عباد اللَّه، و المال مال اللَّه، يقسم بينكم بالسوية، ال فضل فيه الحد على احد؛ و للمتّقين عند اللَّه غدا احسن 
   الجزاء، و افضل الثواب

 خواهم نمود هيچكس را بر ديگري شما بندگان خدا هستيد و مال هم مال خداست و بين شما آن را به مساوي تقسيم
  .برتري نيست و حساب پرهيزگاران نيز فردا به احسن وجه و افضل ثواب در نزد خدا محفوظ است

شنيد يكي از كارگزارانش اقدام به جمع مال يا حيف و   چنانچه مي4ي عملي آن حضرت منقول است و همچنين از سيره
  .نمود  شده و با او برخورد ميميل اموال و مانند اينها نموده سخت خشمگين

اي به هشت دينار خريده بالفاصله از او توضيح خواست  شنيدند قاضي كوفه جناب شريح بن حارث خانه چنانكه وقتي مي
  :و چون خبر تائيد شد با نگاهي خشمگين به او فرمود

ز گواهت نپرسد تا آنكه تو را از آن خانه و ا) عزرائيل(ات را نگاه نكند  آيد كه قباله اي شريح بدان بزودي نزد تو كسي مي
  .چشم باز بيرون برد و از همه چيز جدا به گورت سپارد

                                                 
 .150 معجم المفهرس، نهج البالغه، ص-1
  .ي بارز و عملي برخورد با اين موضوع است نه برخورد حضرت علي با دختر خود كه گردنبندي را به عاريه گرفته بود نمو-2
 .، بنقل از شرح ابن ابي العديد9 ميزان الحكمه، ج -3
اي داغ نمـود بـر        اند كه آن حضرت ميله       چنانچه در رابطه با تقاضاي جناب عقيل از آن بزرگوار درباره اضافه نمودن حقوق خود از بيت المال آورده                   -4

  . واهي من در آن دنيا چنين داغ شومخ دست او گذاشت و فرمود آيا مي
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پس اي شريح بنگر مبادا اين خانه را از مال غير خريده باشي يا بهاي آنرا از غير حالل داده باشي كه در اين صورت 
  ...زيان دنيا و آخرت برده اي و 

نند حقّ تصرّف آنها در بيت المال محدود است و فقط اين خالف نيست كه براي در هر صورت مديران بايد توجه ك
دهند پس  پندارند كه چون به ديگران مي خودشان استفاده كنند بلكه حقّ بذل و بخش آن را نيز به ديگران ندارند و چنين مي

  !!قيامت رضايت دهندجايز است بلكه اين خود لغزشگاهي است كه عاقبت آن جهنّم است مگر جميع مردم در 
  
   ضرر به بيت المال-3-4

ي شخصي نسبت به بيت المال پرهيز نمايد و نيز از بذل و بخشش آن به  ممكن است گاهي اوقات مدير از استفاده
اطرافيان و خويشان خودداري نمايد ليكن رفتار او يا بعضي تصميمات او موجب ضرر عمومي به بيت المال باشد يا به عقد 

ي آن ضرر عمومي براي سازمان يا جامعه باشد اينجاست كه مدير دچار لغزش  اي دست زند كه نتيجه  يا انجام معاملهقرارداد
  .بزرگ شده و هر مديري بايد دقّت كند مرتكب چنين خطايي نگردد

  1:فرمايد هايي به اعمالش نسبت به اهميت بيت المال مي  در توصيه٧حضرت علي
  ضْرَارسلمينَ ال تَحتَملُ اإلِنَّ أَموالَ الْمفَإِ

  .تحمل چنين خساراتي را ندارد) كه در دست شماست(زيرا اموال مسلمانان 
 وقتي در مصدر حكومت ٧و موضوع بيت المال و حفظ آن و جلوگيري از هدر رفتن آن آنقدر مهم است كه حضرت علي

  2:ه افراد داده شده باشد آنها را بازخواهد گرداندكند هرچه از بيت المال به ناحق ب گيرد قسم ياد مي قرار مي
   و اللَّه لو وجدته قد تزوج به النّساء و ملك به اإلماء لرددته

به خدا سوگند هركجا بيابم به بيت المال باز خواهم كرد گرداند گرچه ) هايي كه عثمان بخشش كرده بود درباره زمين(
  .شندمهر زنان شده باشد يا با آن كنيز خريده با

  3:فرمايد  در اين باره مي٦و از مصاديق اين امر ضايع كردن اموال سازمان است كه رسول اكرم
  مال الْةُضاع او... م ثَالثاًإِنَّ اللَّه كَرِه لَكُ

 اي دارد خداوند سه مورد را دوست ندارد از جمله ضايع كردن مال را، پس بنابراين بيت المال در نزد اسالم اهميت ويژه
بخصوص كه به لحاض ملكي مالك اصلي خداست و آنچه هست امانت در دست ماست ليكن وقتي صاحب امانت عموم مردم 
بودند طبعاً حساب آن سخت است كه عموم مردم در آن حق دارند و مدير تنها حقّ حفظ و نگهداري و نيز رشد و ترقّي بيت 

  .ن شود بايد جداً خودداري نمايد كه آن خود بزرگترين لغزشگاه استالمال را دارد لذا از هرگونه عملي كه موجب ضرر به آ
   مال دوستي و ثروت اندوزي- 4-4

عالقه به مال و ثروت در طبيعت انسان نهفته شده است ليكن اسالم معتقد است انسان نبايد به آن بيش از حد عالقه 
گردد و در اين باره مديران چون با پول  اي غير جايز ميه ي شديد به مال موجب جمع آوري آن از راه داشته باشد زيرا عالقه

بيشتري سر و كار دارند لذا امكان به خطر افتادن براي آنها بيشتر است و چنانچه مديري حب مال داشته باشد و به دنبال 

                                                 
  .76، به نقل از بحار، ج 8 ميزان الحكمه، ج -1
 .83 شرح نهج البالغه، مكارم شيرازي، ص -2
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آيد،   براي او پيش ميهاي ناروا كشيده شده و قطعاً لغزشگاهي بس خطرناك اندوزي باشد به تدريج به كارهاي خالف و راه ثروت
  :اينك به آيات و رواياتي در اين زمينه توجه فرمائيد

آيد كه موفّق  اندوزي دارند اما عواملي پيش مي ي وافر به ثروت ي فجر در مذمت كساني كه عالقه خداوند عزيز در سوره
  :فرمايد شوند مي نمي

  و تُحبونَ الْمالَ حبا جما
  .مال دارند براي آنكه آن را جمع نمايندي شديد به  و عالقه

  :فرمايد ي همزه مي و در سوره
 هددع ماالً و عم2/همزه(الَّذي ج(  

  .واي بر آنكه به دنبال جمع مال و شمارش آن است
  1:فرمايد  در مذمت و ضررهاي عشق به مال و مال پرستي چنين مي٧حضرت علي

   حب الْمالِ سبب الْفتَن
  .گردد ي شديد به مال موجب دردسر مي قهعال

   حب الْمالِ يفْسد الْمال
  .ي شديد به مال موجب فاسد شدن مال است عالقه

   عمالحب الْمالِ يقَوي اآلمالَ و يفْسد األَ
  .كند حب مال آرزوها را شدت بخشيده و كارهاي انسان را خراب مي

  2:فرمايد  جمع شدن مال را اينچنين بيان مي در حديثي چگونگي٧امام رضا
و إِيثَارِ الدنْيا علَى  بِخصالٍ خَمسٍ بِبخْلٍ شَديد و أَملٍ طَوِيلٍ و حرْصٍ غَالبٍ و قَطيعةِ الرَّحمِ ال يجتَمع الْمالُ إِالّ

  خرَةاآل
قطع رابطه با -4 حرص فراوان -3زوي بلند آر-2حسادت شديد -1: شود مگر به علّت پنج خصلت مال جمع نمي

  .مقدم داشتن امور دنيا بر آخرت-5خويشان 
البته شك نيست كه چنانچه افرادي پيدا شوند كه بتوانند از راه حالل و با رعايت كلّيه مقرّرات و قوانين الهي و حكومتي 

د نه تنها اين تفكّر و رفتار آن خالف و حرام نيست بلكه صاحب مال فراوان شوند و نيز اشتياق به خرج آن در راه خدا داشته باشن
ها و اقداماتي از اين قبيل در هر روزگاري افراد آن از  باشد اما نبايد از اين نكته غافل بود كه چنين راه پسنديده و مشروع نيز مي

  .ها گرفتار گرديم ت قارونانگشتان دست كمترند و مبادا كه دنيا ما را با اين قول و قرارها گول زند و به سرنوش
  

  :اندوزي كنز مال است كه خداوند در قرآن كريم از آن به شدت مذمت نموده است يكي ديگر از مصاديق ثروت
  )34/توبه(   سبيلِ اللَّه فَبشِّرْهم بِعذابٍ أَليم و الَّذينَ يكْنزُونَ الذَّهب و الْفضَّةَ و ال ينْفقُونَها في

  .كنند به عذاب دردناكي بشارت ده كنند و حقوق الهي را ادا نمي را جمع مي) پول رايج(ي كه طال و نقره و كسان

                                                 
 .، به نقل از غررالحكم280، ص 9 ميزان الحكمه، ج -1
  .668، ص 5، بنقل از نور الثّقلين، ج 313، ص 7تفسير نمونه، ج  -2
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به شدت محكوم نموده و مسلمان را از آن باز ) به نحوي كه در گردش كار اقتصادي نباشد(در اين آيه انباشتن ثروت را 
فرمود و به اينكه اموال بيت المال در  ويه به كرّات اين آيه را تالوت مي در مقابل عثمان و نيز معا;دارد چنانچه جناب ابوذر مي

  .نمود اند اعتراض مي دست افراد ناباب حبس شده و مستحقّين آن گرسنه
 كه بدتر از جمع مال و 1پيدا كنند) كثرت طلبي(ي تكاثر  و آن چه از همه بدتر است اينكه افراد بخصوص مديران روحيه

شوند كه  گردد، حتّي افراد زيادي ديده مي ي آن به مسائل مالي برمي بته تكاثر ابعاد گوناگون دارد و يك جنبهحب آن است كه ال
ي تكاثر هستند كه به هر حال آن روحيه   داراي روحيه به لحاظ مالي دچار فقر و زندگي سطح پائيني هستند اما به لحاظ روحيه

ي اسالمي زشت و حتّي اگر اين اعمال و رفتار به سود سازمان هم باشد چون  هبراي هر انسان مسلماني بخصوص مديران جامع
گردد لذا مديران بايد از آن احتراز جويند كه هرگونه عالقه به مال و جمع آوري ثروت  موجب سرمشق براي كاركنان سازمان مي

رود و چه بسا موجب  ه مهم به شمار ميو تكاثر و كنز نمودن اموال از شأن يك مدير اسالمي بدور بوده و خود يك لغزشگا
  .هاي ديگري نيز بشود خطاها و لغزش

هايي حاكي از مال دوستي و ثروت اندوزي مدير آن سازمان است  البته اينكه در يك سازمان چه نوع خطاها و لغزش
  .نمائيم آن خودداري ميبستگي به نوع آن سازمان دارد و با توجه به اينكه از حوصله بحث ما خارج است از پرداختن به 

  برهم زدن ميزان مالي - 5-4
ها به تناسب يك جدول حقوقي و  كاري ها و اضافه در هر سازماني براي انجام كار دستمزدي تعيين شده و براي ماموريت

ه جداول در فوق العاده شغلي و تعابيري از اين قبيل به صورت مقرّرات وضع گرديده است، هر مدير بايد توجه كند كه اينگون
واقع ميزان كار هستند و نبايد مدير سعي كند در هنگام پرداخت حقوق كمتر از كار افراد به آنها حقوق دهد و بخصوص براي 

فروشي و  گيرد پرداخت نمايد كه نوعي كم خودش و يا كساني كه مدنظر او هستند حقوقي بيشتر از آنچه به آنها تعلّق مي
ر كار بيشتري از كاركنان بخواهد و دستمزد كمتري به آنها بدهد يا خودش فكر كند كارش بيشتر باشد كه مدي گيري مي زياده

ي مالي و بيت المال دارد گناه آن از  گردد و چون جنبه  كه هركدام اينها لغزش محسوب مي2ارزش دارد و حقوق بيشتري بردارد
  . مالي ميزان آن بايد رعايت گرددشدت بيشتري برخوردار است به هر حال در هر امري بخصوص مسائل

  :فرمايد ي الرّحمن مي خداوند كريم در سوره
  )8/الرحمن(أَالَّ تَطْغَوا في الْميزانِ   و وضَع الْميزان

  .خداوند ميزان را خلق نموده تا اينكه شما در ميزان طغيان نكنيد
خواهند درست  مذمت كساني كه چون خريدار باشند ميفروشي بارها در قرآن آياتي وارد شده و حتّي در  در رابطه با كم

  3.خواهند كمتر بفروشند آياتي نازل گرديده است بگيرند ليكن در فروش مي
  :فرمايد چنانچه در سوره هود از قول حضرت شعيب به قوم خود مي

  )87/هود(  رضِ مفْسدينياءهم و ال تَعثَوا في األَشْيا قَومِ أَوفُوا الْمكْيالَ و الْميزانَ بِالْقسط و ال تَبخَسوا النَّاس أَ
  .ها و ترازوها به عدالت رفتار كنيد و اموال مردم را عيب نگذاريد و در روي زمين فساد نكنيد اي مردم در پيمانه

  :فرمايد و در سوره مطفّفين با صداي رسا مي
  ويلٌ للْمطَفِّفينَ

                                                 
 .حتي زرتم المقابر الهيكم التكاثر،: ي تكاثر از اين روحيه مذمت نموده و فرموده است  خداوند در سوره–1
 ).قرآن كريم (ليس لالنسان اال ما سعي -2
 .3 و 2 سوره مطفّفين آيات -3
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  )2/مطففين(واي بر كم فروشان 
بندي كاال از آن كم گذاشتن تمام از مصاديق بارز طغيان در ميزان  بنابراين كم مزد دادن يا زياد مزد برداشتن يا در بسته

فروشي است كه بستگي به نوع سازمان و  است كه خداوند نهي فرموده است و نيز مواردي هم هست كه مصاديق صريح كم
  1.خدمات آن دارد

ند كه هيچ عاملي قابل قبول نيست كه بخواهد به نفع مالي سازمان خود از حقوق كاركنان پس هر مديري بايد توجه ك
هركدام از اين موارد لغزش . ي باال بودن ارزش كاري خود حقوق بيشتري از سازمان برداشت نمايد  و يا به بهانه2كم گذارد

يد مواظبت كنند كه خود يا كاركنانشان از مصاديق ي خود با گردد و مديران بسته به نوع خدمات سازمان و مؤسسه محسوب مي
  .كم فروشي و خالف ميزان عمل كردن به دور باشند

  )قرآن كريم( كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت رهينَة

  هاي غير مشروع  تامين بودجه از راه- 4-6
گردد  دجه و مشكالت اعتباري ميگيرد و دچار كمبود بو ي مالي قرار مي با توجه به اينكه گاهي اوقات سازمان در مضيقه

ي دچار لغزش و اعمال خالف شأن  در چنين مواردي مدير بايد توجه كند كه براي تأمين كسري بودجه و كسب اعتبارات الزمه
مديريت نگردد گرچه مدير ممكن است فكر كند در مقابل يك رشوه يا هديه و يا امتياز دادن و تامين بودجه نمودناشكالي وجود 

شته باشد ليكن به لحاظ اسامي غالب اين نوع كارها حرام است و به لحاظ روابط انساني و رفتار سازماني نيز اثرات بدي بر ندا
كاركنان و زير دستان خواهد گذاشت زيرا معموالً زيردستان نسبت به كار مدير ممكن است توجيه نباشند و خود نيز مرتكب 

حتّي مرتكب خطاهاي بزرگتر شوند و نهايتاً نه تنها آبروي مدير در خطر است بلكه كارهاي خالف به نفع شخصي خود شوند و 
  .آن سازماني كه بخواهد از طرق نامشروع كسب بودجه كند نيز فاقد اعتبار اجتماعي خواهد بود

اري در كتب فقهي مباحث مفصلي پيرامون مكاسب حرام و معامالت آغشته به حرام آمده است كه از ذكر آنها خودد
  .نمائيم نموده و فقط به چند نمونه از آيات و روايات در باب كسب حرام اشاره مي

  :فرمايد  خطاب به شيطان مي64ي اسراء آيه  خداوند در سوره
  موالِو شارِكْهم في األَ

  .با آنها در كسب مال شريك شو
  3: منقول است٧و در روايات از امام صادق

تواند او را ياري كند و سپس در يكي از سه  بيند در امور مالي بيشتر مي انديشد و آنگاه مي شيطان در تمام امور انسان مي
 يا خرج كردن آن در غير راه -3.  عدم پرداخت حقوق مالي-2.  كسب مال از راه غير حالل-1: گيرد كار مالي از انسان ياري مي

  .صحيح
  4: فرمود٦پيامبر اكرم

                                                 
گـردد و كارفرمايـان بايـد خـود را از آن دور               د مـي  گنجد كه از آن پيوسته به زشتي يا         موضوع استثمار كاركنان و زيردستان نيز در همين مقوله مي          -1

 .دارند
  .) نهج البالغه7حضرت علي( من قصر في العمل ابتلي بالهم-2

  .شود هر كس از كاري كم بگذارد به گرفتاري مبتال مي
 )نقل به مضمون (279، ص 9ميزان الحكمه، ج –3
 ، به نقل از بحار و غرر9 ميزان الحكمه، ج -4
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  ه أَفْقَرَه اللَّهَ منْ كَسب منْ غَيرِ حلِّ
  .كند هر كس از راه غير حالل كسب درآمد نمايد خدا او رافقير مي

  1:فرمايد  مي٧حضرت علي
    هحقَِّ منْ يكْسب مالًا منْ غَيرِ حقِّه يصرِفْه في غَيرِ 

  .هر كس از راه غير حالل كسب مال كند در راه غير حق مصرف خواهد نمود
ي  اي غير مشروع بر مديران است كه مواظبت نمايند تا كلّيهه  با توجه به حرمت شديد كسب مال از راهپس بنابراين

هاي جايز و مباح قرار دهند و به نحوي نباشد كه يا اصل آن حرام باشد مثل رشوه و يا  درآمدهاي سازمان متبوع خود را از راه
حرامت باشد و يا در مقابل دادن امتيازي مبلغي را دريافت دارند، در هر اي از  بعلّت عدم رضايت پرداخت كننده در آن شبهه

 2.گردد صورت كسب مال و تأمين اعتبار از راه غيرمجاز خطا و لغزش محسوب مي

                                                 
 ، به نقل از بحار و غرر9، ج  ميزان الحكمه-1
  :اند  آقاي دكتر علي قائمي مباحث زير را نيز در اين مقوله گنجانده-2
   بحث مصرف و مصرف زندگي-
   اسراف و تبذير-
  ها  حاتم بخشي-
 . عدم رسيدگي كافي به زيردستان كه آنها را به رشوه و دزدي بكشاند-هاي بي حساب  سختگيري-
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