
 دو فصلنامه علمی قرآن و علم
 ١٣٩٨پاییز و زمستان ، ٢٥ش ، سیزدهمسال 

 ٢٣٤ـ٢٠٧ صفحات
The Qur’an and Science 

Thirteenth year, No.25 
Autumn and Winter 2020 

 �یاخالق یکردقرآن با رو یریتیمداعجاز 

 ���و طاهره ماهرو زاده ��سیده طاهره حسینی

 چکیده
 قـرار معاصـر پژوهـان  قرآن توجه مورد که است قرآن علمی اعجاز وجوه از مدیریتی اعجاز

. اسـت وحیـانی هـایآموزه نیازمند جوامع، مدیریت و خود اداره چگونگی در بشر. است گرفته
 در اعجـاز از وجـه ایـن. اسـت طبیعی فرا اسباب از برخاسته قرآن مدیریت و هدایت هایشیوه

 تـا فـردی مـدیریت از توانـدمی که است مدیریت در فراوانی و آثار ثمرات دارای اثبات صورت
 در مدت زمـان کوتـاهی در که است تحّولی آن بارز نمونه و بگیرد دربر را جهان کالن مدیریت

 .  است کرده ایجاد اسالم صدر جاهلی جامعه
 بـه و یتیریمـد و تفسـیری منـابع از استفاده با و تحلیلیـ  توصیفی رویکرد که بانوشتار  نیا
 مدیران اخالقی های ویژگی بیان به مدیریتی، اعجاز تبیین ضمن ای نگارش یافته، کتابخانه روش

کامل در حوزه  ارائه الگویی است تا نگاه جامع قرآن را در پرداخته یاجتماع و فردی حوزه دو در
 درعرصـه نـو یا چـهیدر اعجاز به نمـایش بگـذارد و اخالقی مدیران با هدف اثبات این وجه از

 د.یبگشا  یتیریمد مطالعات
 

اخالق  ،رانیاخالق فردی مد ،یمدیریت قرآن ،یتیریقرآن؛ اعجاز مد اعجاز واژگان کلیدی:
 ران. یاجتماعی مد

                                                           
یافت:. � یخ در یخ تأیید:و  ١٨/٠٥/١٣٩٨ تار  .١٣/٠٦/١٣٩٨ تار
(نویسـنده مسـئول):  یمدانشـگاه علـوم و معـارف قـرآن کـر یو علوم قرآنـ یرارشد دانشکده تفس یکارشناس یدانشجو. ��

thosseini56@yahoo.com 
 mahrozadeh@gmail.comة: یالعالم یالمصطف ةجامع یاراستاد. ���
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 مقدمه 
هـای اخیـر مـورد توجـه اندیشـمندان و محققـان که در دههیکی از ابعاد اعجاز انگیز قرآن 

قـرآن «فرمایـد: مـی �امیرالمـؤمنینقرآنی واقع شده است، مدیریت و رهبری جامعه اسـت. 
دارای بــاطنی ژرف و ناپیداســت کــه مطالــب  شــود ودریــایی اســت کــه ژرفــای آن درک نمــی

نهـج  ترجمـه دشـتی، :(ر.ک »پـذیرداش پایان نمـیشود و اسرار نهفتهآور آن تمام نمی شگفت
 .)١٩٨خطبه  :١٣٨٠ البالغه،

تمامی ابعاد معجزه اسـت ولـی بـا  معرفت معتقدند که قرآن در اللهآیت طباطبایی و عالمه
اختالف مخاطبان متفاوت است. برای مثال، قرآن معجزه ادبـی بـرای ادیبـان، معجـزه سیاسـی 

/ ١: ١٣٧٤المیـزان،  است (طباطبایی، .مداران و معجزه حکمت برای حکیمان و..برای سیاست
تفسـیرقرآن  اصفهانی،؛ رضایی٢٣و١٣٤/ ٤: ١٤١٠التمهید فی علوم القرآن،  ؛ معرفت،٥٧ـ٦٧

ای جـامع از جانـب الهی و برنامهعنوان معجزه ) قطعأ قرآن که به١( )٧٠ و ٧٧/ ١: ١٣٨٧ مهر،
باشـد کـه رفع تمام نیازهای او میخداوند برای هدایت بشر فرستاده شده، منبعی الیتناهی برای 

سـایه یـک جمله آن نیازها، نیاز به اداره صحیح و رهبری دقیق جامعه بشری است تا بتوانـد دراز
مدیریت شایسته وصحیح به سعادت حقیقی خود برسد و این درحالی است که هیچ مکتبی تـا 

 دیریت را پوشش دهـد. لـذا درجمله محال نتوانسته  کامل و جامع تمام ابعاد زندگی بشر، از به
 کمبودهای فراوانـی در شرقی، های بروز شده غربی وها و تئوریرغم پیشرفتعصرحاضر، علی

یـن کمبودهـای شـاخص، عـدم وجـود جملـه ا از .تبیین و اجرای قوانین مـدیریتی وجـود دارد
باشد که همه، یکالن این جوامع م های خرد وهای اخالقی و التزام به اخالق در مدیریت مالک

 به هـرـ های مادی دارد که همه سعادت بشر را در رشد سرمایه ریشه در نقص نگرش آن مکتب
 دانند.میـ  قیمتی

تـرین ارکـان رهبـری، از مهـم جهان معاصر، مـدیریت و د توجه داشت، دریه باک نیا ضمن
تمـام  تقریبـأ درسازمان ها، ستون اصلی جوامع بشـری هسـتند کـه  شود وجامعه محسوب می

اداری در سـاختارهای اقتصـادی، گذارند و نقش نظـام شئون زندگی انسان از تولد تا مرگ تأثیر
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ای اندازه های جامعه بهتحقق اهداف کالن سازمان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و... تأثیرآن در
مـدار، دسـت ارآمد، اثـربخش و اخـالقکننده است که بدون داشتن یک نظام مدیریتی کتعیین

هـای  مقایسـه ویژگی شـهریاری، و بخش اصـفهانییازیدن به آن اهداف، عملی نیست (نجات
 .)٧٤: ١٣٨٨، مدیریت از دیدگاه قرآن کریم

رویکردهـای مـدیریتی اسـت؛  ن، معتبرترین منبع برای مطالعـهاست که قرآ حالی و این در
شناخت انسان، شناخت اجتماع، اصول سازماندهی و هـدف گـذاری  دارای مفاهیمی در زمینه

برای آبادانی، آسایش و پیشرفت علمی و معنوی و نیز شبکه روابط و مناسـبات مـؤثر و سـازنده 
برای انجام رفتارهای معطوف به اهداف متعالی اسـت. امـروزه نـه تنهـا تفسـیر مـدیریتی قـرآن 

م و دسـتورهای وری اسـت تـا بتـوان از مفـاهیممکن و جایز شمرده شده، بلکه یـک امـر ضـر
ها و مبانی مطالعـات  فرض پیش لطفی، (مؤدب و مند استفاده نمودای روشمدیریتی آن به شیوه
علوم انسانی؛ مثـل مبـانی   نهیهای قرآن در زم پردازی هینظر) و ١٢٢: ١٣٨٨مدیرتی قرآن کریم، 

توانـد انقالبـی در جهـان  رد، مـییـقرار گ اوشکاگر به خوبی مورد توجه و  ... در قرآن  تیریمد
 (رضـایی اصـفهانی، ر دهـدییم تغکیست و یجهانی را در قرن ب  د آورد و چهرهیعلوم انسانی پد

 .)٩٧/ ١: ١٣٨٧ قرآن مهر، تفسیر
الهـی کـه بـه کامل و وحی عنوان یک منبع جامع و این زمینه بهقرآن دربنابراین تبیین اعجاز

هـای دیدگاه دیگر آن از های ممیزشاخصه و و رهبری جمله مدیریتبشر، منتمام ابعاد هدایت 
 یاتی شود، ضروری بـهگرفته و عمل صورت کاربردی مورد استفاده قرار ه بهکاست مادی پرداخته

 رسد.نظر می
حتـی  ، و�منظر قرآن و اهل بیـت وص مدیریت ازخص مدیریت و به باره ابعاد مختلفدر

جملـه  از .اسـتشـدهفراوانی نوشته های  کتابهای علمی و پژوهشت و اخالق، ارتباط مدیری
یـا  ،  والله مصـباح یـزدیآیت » نیازهای مدیریت اسالمی پیش« به کتاب توان میها  این کتاب

های متعدد دیگـری  آیت الله مکارم شیرازی و نیز کتاب» اسالم فرماندهی در و مدیریت« کتاب
مشـاهده  یکتـاب مسـتقل ،در باب اعجازمدیریتی قـرآن ،وجود تفحص فراوان بااما ، کرد اشاره

باشـد مـی» شی در اعجاز علمی قرآنپژوه«وردی که به دست آمد؛ کتاب آ و تنها دست نگردید
 دررضایی اصفهانی نگارش یافته است که البته ایشـان  که توسط حجةاالسالم والمسلمین دکتر

بـه اثبـات  بحث اعجاز علمی قرآن و اهمیـت آن پرداختـه واین کتاب ارزشمند به طور کلی به 
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بـه اعجـاز  مسـتقیمی اشارهپردازد و  اعجاز آیات قرآن در حیطه برخی از علوم قطعی بشری می
و مقـاالت مختلـف بـه ایـن » تفسیرقرآن مهـر«کتاب  اما ایشان در .مدیریتی قرآن نکرده است

؛ ١/٧قـرآن مهـر، تفسـیر رضایی اصفهانی،ه ر.ک. ب( شاخه از اعجاز قرآن کریم پرداخته است.
کتـب در ایـن زمینـه  دیگـر . از)٤/٨٥قـرآن وعلـم، شمجله  رضایی اصفهانی، قوامی، لطفی،

بـه جهـت  اسـت کـه یقرائتـمحسـن از حجةاالسالم» یاسالمتیریته درمدکصد نیس« تابک
 آیـات قـرآن در یریات مهـم تفسـکـن بهدهی و دسته بندی مشخص موضوعات و اشاره  استناد

 نیـز یمقـاالتضمنا . ترمورد استفاده قرار گرفته است این مقاله بیش ت، دریریمقوله مد ارتباط با
جنـاب حجـة مرحـوم از » قـرآنمقالـه اعجازمـدیریتی «جملـه:  است، از نه موجودین زمیا در

رمشخص به بحث طو بار به آن برای اولین که در ای لطفی؛ مقاله االسالم و المسلمین امیرعلی
اعجازمـدیریتی «اسـت؛ و مقالـه  شـده نیازهای آن پرداختـه ها و پیشمدیریتی و ویژگی اعجاز

کید بر نظریه رهبری اخالقی با قرآن حکیمـی کـه بـه از دانشجوی دکتری آقـای عبـدالمؤمن» تأ
را  ای آنهـصورت کلی پرداخته و گـزاره قرآن، بهعنوان اعجازمدیریتی  بحث رهبری اخالقی به

  .است دادهو سایر پیامبران مورد بررسی قرار �ارتباط با پیامبراکرم تر در بیش
هـای اخالقـی ویژگـی یاوکـن، وایشـیهـای پتمایز نوشتار فعلی نسبت به پژوهش وجهاما 

باشـد و  یقـرآن م یتیریمد ابعاد اعجاز از یکیعنوان  صورت جزئی، به به یالهاتیمدیران در آ
 کیـکتف بـه یجـداول یباشـد، طـ یم نگاشـتهه مرتبط با موضوع ک یاتین آیترن مهمیا برعالوه 

 است. شدهمیران تنظیمد یاجتماع و یفرد اخالق یژگیو
 یاخالقـ یهایژگیم ویرک ه قرآنکن سوال است یابررسی دنبال  رو نوشتار حاضر به نیاز ا 

توان به وسیله این گونه میاست؟ و چ ن نمودهییچگونه تب یاجتماع و یدو بعد فرد ران را دریمد
 یافت؟ ها به اثبات اعجاز مدیریتی قرآن دستگزاره

 یشناس مفهوم

 اعجاز

نیـز  معنای درماندگی، نـاتوانی و است که به» ع ج ز«مجرد مشتق از ریشه ثالثی» اعجاز«
 فراهیـدی، العـین،؛ ٢٣٢/ ٤: ١٤٠٤ انتهای هرچیز است (ابـن فـارس،معجم مقـاییس اللغـه،

١٢٧٣/ ٢: ١٤١٤(. 
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سـالم از معارضـه  العاده همراه با تحـدی ومعنای امری خارق های کالمی و بهاز اصطالح
آورد تـا نشـان راسـتی رسـالت وی باشـد دسـت پیـامبرش پدیـد مـیرا بـه است و خداونـد آن

 :١٤٢٢د االعتقـاد، یـشف المراد فـی شـرح تجرکحلی، ؛ ٤٨٩: ١٤١١المحصل،  (فخررازی،
 ) و اموری کـه آدمیـان عـادی از٣٣٩: تا علم الکالم، بی یالمواقف ف عضدالدین ایجی،؛ ٢٧١

م یرکـ در قـرآن .)١٨: ١٣٧٩شناسـی،  معجـزه روشـن،اند (سـعیدی درمانده انجام آن ناتوان و
 م/ی(ابـراه سـلطان ؛)١ (قصـص/ برهـان ؛)٧٣ ،١٠٦ (اعـراف/ نهیب چون: هم یمعجزه با الفاظ

 است. ) آمده٢٦ (شعراء/ نیمب ) و شئ١٠٤ (انعام/ رتیبص )؛١٤

 مدیریت 
 یامعنـ بـه» اداره«اسم فاعل از مصدر »ریمد«و » کردناداره«عنییاز نظر لغت » تیریمد«

ی امعنــ بــه» َدَوران«آن  گرفتــه شــده کــه مصــدر» دور«از مــاده » اداره«اســت. » اداره کننــده«
ک یـمعنـای گردانـدن  بـه» تیریمـد«و » گرداننـده« عنـیی» ریمد«ن یاست؛ بنابرا» دنیگرد«

مـدیریت و نظـام اداری از دیـدگاه  باشد (باقرالموسوی،سازمان در راستای هدف خاص آن می
اسـت؛ از  ت اسـتفاده شـدهیریر جهت امر مدیم از تدبیرکدر قرآن . )٣٣ :١٣٨٤، �امام علی

ْ�ـَرِمنَ  َدب�رُ ي�فرماید: می ٥ه یسوره سجده آ جمله در آن
َ ْ
ـَماءِ  األ ْرض إِ�َ  ا�س�

َ ْ
(خداونـد)  او؛ �األ

 کند. ن تدبیر مییرا از آسمان تا زم کار

های دگاهیهای کاری از دنهیک با توجه به زمیف متعددی ارائه شده که هریت، تعاریریاز مد
 دفرآینت، یریشود که مدن محور خالصه مییف دراین تعاریتر است اما جامع خاصی برخوردار

 و منـابع بسـیج سـازماندهی، ریـزی، برنامه در انسانی و مادی منابع کارآمد و مؤثر کارگیری به
 ارزشـی نظام اساس بر و سازمانی اهداف به یابی دست برای که است کنترل و هدایت امکانات،

 ب، اعجـازیـن ترتیبـد .)٦: ١٣٩٥(رضـائیان، اصـول مـدیریت،  گیـرد مـی صورت قبول مورد
هایی از مـدیریت و اداره جامعـه در آیـات قـرآن گزاره ، بیان قواعد، قوانین ویعنیمدیریتی قرآن 

حـالی اسـت کـه بشـر، در آن  است، در ن شدهییم تبیرکسال پیش توسط قرآن  ١٤٠٠است که 
ها در اداره جوامع خود نداشت، بلکه حتی گاهی نسـبت این گزاره زمان، نه تنها بهره چندانی از

 بود و اکنون بعد یا اگر هم وجود داشت، به اهمیت آن پی نبرده اطالع بود وبیها به برخی از آن
در  بـرده و شناسان و محققان اجتماعی به آن قوانین پیها در پی تحقیقات فراوان، جامعهاز قرن

وران عرصه مدیریت آشکار شده  پیش بر دانش از قرون اخیرحقیقت این نوع رازگویی قرآن بیش
 شود.اعجاز مدیریتی قرآن تعبیر میو به نام 
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 اعجاز مدیریتی قرآن 

پردازان این علـم نسـبت توان استنباط کرد که بینش نظریهبا دقت در مبانی علم مدیریت می
اسـت (مالکـاظمی،  ها داشـته های آنانسان، نقشی اساسی در نظریه به نظام هستی، اجتماع و

جامعـه، متـأثر از  یابیم کـه روش مـدیریت هـرمی چنین در هم .)١٤٥/ ٤: ١٣٨٨ علم، قرآن و
اسـالمی، اصـول مـدیریت  است که جامعهت. بنابراین بدیهیآن جامعه اس های حاکم برارزش

هـای هـا و سیسـتمهای اعتقادی خود بنا نهد تـا جامعـه، سـازمانباورها و ارزش پایه را بر خود
اسـالم دارای  .رآنـی اداره نمایـد (همـان)راستای اصول مدیریت اسالمی و ق موجود درآن را در

ر یران مسـلمان را تحـت تـأثیت مـدیریه مـدکـق، گسترده و منسـجمی اسـت ینظام ارزشی عم
ن یـدهـد. ا هـا جهـت می ت آنکـگـذارد و بـه حر ها اثرمی های عملی آندهد، در روش قرارمی

» ت اسـالمییریمـد«ح یند و معنای صحک فا مییت ایریه اسالم در مدکن نقشی است یتر بزرگ
ــن ــزدی،یز همــی ــت (مصــباح ی ــای پــیش ن اس  ؛)٢٦٢: ١٣٩١ اســالمی، مــدیریت نیازه

کـالم اهـل  قـرآن و گـردد، ریشـه درمدیریت اسـالمی مطـرح مـی هایی که درتئوری نظرات و
  طرفی آیـات مـدیریتی قـرآن دارای عمـق و ژرفـای دقیقـی هسـتند کـه بعـد از دارد. از �بیت
اسـت.  گرفتـه و توجه بسـیاری از اندیشـمندان علـم مـدیریت قـرار قرن، امروز مورد استناد١٤

 نظراتی که بشر با رشد علمی روز افزون خود، تا به حال فقط بـه اهمیـت و کـارایی تعـدادی از
 های جدیدی بـرنجرهقطعأ در آینده با تعمق در آیات این معجزه آسمانی، پ است و ها پی برده آن

 توان از آن با عنوان اعجاز مدیریتی قرآن نام برد. که میروی علم مدیریت گشوده خواهد شد 

های مدیریتی فراوانی در قرآن وجود دارد (مؤدب ها یا اشارهمدیریتی قرآن، آیه درباره اعجاز
 کم سیصد نکته مـدیریتی از) که برخی از مفسران معاصر، دست١٢٥/ ٤علم،  قرآن و لطفی، و

چرا که در  ،کرد توان اعجاز مدیریتی قرآن را اثباتکه می است اند و فرض اینآن استخراج کرده
دارد  است و تنها به تبیین علمی نیـاز در عمل ثابت شده مسئلهصد سال، این  طول هزار وچهار

 .)١٨٥/ ٤قرآن وعلم،  رضایی اصفهانی، (قوامی، لطفی،
مـدیریت، دارای  های علمشاید بتوان گفت که اعجاز مدیریتی قرآن نیز با توجه به زیرشاخه

عنوان معجزه الهی اهمیت زیادی بـه  از آن جا که قرآن به باشد وهایی متفاوت میزیر مجموعه
های اعجاز مـدیریتی قـرآن شاخه زیر دهد، لذا یکی ازنقش منابع انسانی در نظام مدیریتی می
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اعی، های متعددی است کـه بـرای مـدیران، اعـم از اعتقـادی، اخالقـی فـردی و اجتمـویژگی
کدام از این  کشد که هر های تخصصی و استعدادی، به ترسیم میکردی و رفتاری و ویژگی عمل
تحقیقات علمی  تواند مورد بررسی و کاربردی بوده و می مجزا موضوعاتی بسیار مهم وها  مقوله

 دریچه جدیدی را در مباحث اعجاز علمی قرآن بگشاید و به اثبات آن بپردازد. گیرد و قرار
هـای اخالقـی مـدیران در آیـات الهـی قـرآن این پژوهش به تبیین و بررسی برخی ویژگی و

 پرداخته است تا بدین وسیله قدمی در اثبات اعجاز مدیریتی قرآن برداشته باشد.

 های اخالقی مدیران در قرآن ویژگی

 اخالق 

ه کـ) ٦٠٦: ١٣٨٢(عمید، فرهنگ فارسی عمید،  سرشت به معنای خوی، طبع و» اخالق«
 ه بـهکـدر مقابل َخلق  شودصورت درونی و باطنی و ناپیدای آدمی است که با بصیرت درک می

 زبیـدی، ت اسـت (مرتضـییـه بـا چشـم قابـل رؤکـشـود،  صورت ظاهری انسـان گفتـه مـی
؛ ١٩٤/ ٤: ١٤١٤العـرب، لسان ابن منظور،؛ ٣٣٧/ ٦: ١٣٠٦ القاموس،جواهرمن  العروس تاج

 .)١٥٩ :١٣٨١فی غریب الفاظ القرآن، المفردات راغب اصفهانی،
شـوند افعـالی متناسـب بـا آن  صفات نفسانی راسخ و پایداری که موجب می«در اصطالح 

تهذیب االخالق  علی مسکویه،شود (ابی صفات به سهولت و بدون نیاز به تامل از آدمی صادر
 .)۳۷۲/ ۶۷: ١٤٠٣مجلسی، بحاراالنوار، ؛ ۵۱: ١٤١١ و تطهیر االعراق،

نظـر اسـت: صـفات ثابـت  این نوشتار مـورد چه از اخالق درتوجه به تعاریف فوق آن با و
اثر ممارست و تکرار در اعمال و رفتار انسان رسوخ پیداکرده و چنان شاکله  نفسانی است که در

پردازد؛ شخصیت انسان را تشکیل داده است که در زمان عمل، فرد، بدون تأمل، به انجام آن می
 آن بـه هایی ثابت در شخص مدیر است که آثـارهای اخالقی مدیران، ویژگیویژگی و منظور از

اساس آن سازمان یـا جمـاعتی را  بر رفتارهای مدیریتی او مشهود بوده و وضوح در تصمیمات و
اسـت های اخالقی مربوط به حوزه فردی و شخصی کند.که البته تعدادی از این ویژگیاداره می

باشـد. هرچنـد کـه ایـن دو دسـته ها مربوط به حوزه روابط جمعی او مـییو برخی از این ویژگ
گـاه تشـخیص  روی هم اثر متقابل و مستقیم دارند و های اخالقی(فردی و اجتماعی) برویژگی
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دو نـوع ایـن  ترتیب هر هر نماید. اما بهکه این صفت فردی است یا جمعی بسیار دشوار میاین
سازمانی مدیر مؤثرهستند. لـذا ایـن خصوصـیات در دو  و رفتار ها در اداره یک مجموعهویژگی

 رد.  یگ یحوزه فردی و جمعی با رویکرد قرآنی مورد بررسی قرار م
که قرآن به بحث اخالق در مدیریت و رهبری جامعه اهمیت فراوانـی قائـل اسـت،  جا از آن

 ن اعجـازیـیدر صـدد تبن نوشـتار یـا شود، کـم نیسـتند.تعداد آیاتی که مربوط به این حوزه می
نـه ین زمیـه دراکـ یاتین آیتره مهمکست بلیات نیدنبال استقراء تام آ باشد و به مدیریتی قرآن می

این حوزه مـورد اسـتناد  راحتی به آمار آیاتی که در شده تا بتوان بهباشد ابتدا در جدول آورده  یم
 پرداخته شده است.ها  تفصیل آن افت و سپس به بررسی ویدست  ،قرارگرفته است

 های اخالقی مدیرانتعیین کمیت آیات استنادی در بیان ویژگی -١جدول 
 آيات استنادي سوره رديف

؛ احزاب/ 41و 56 ؛ مريم/ 46؛ يوسف/ 119؛ توبه/ 42(بقره/  صداقت و راستگويي 1
 )9؛ احقاف/ 70

 )70؛ فرقان/32؛ مؤمنون/ 110؛ كهف/129(بقره/  رنگي با مردمهم 2

؛ حجر/ 94؛ يونس/60؛ يوسف/159عمران/  ؛ آل147(بقره/  قاطعيت 3
 )21نمل/؛ 11-12انفطار/؛ 174صافات/؛ 12؛ سبأ/65

؛ 109يونس/ ؛ 126نحل/؛ 17لقمان/ ؛ 186(آل عمران/  صبوري واستقامت 4
 )5معارج/؛ 24؛ سجده/32-33انعام/؛ 97-98حجر/

 )4؛ قلم/6كهف/؛ 128توبه/؛ 159(آل عمران/  مهرباني و عطوفت 5
 )32-33نمل/؛ 38شوري/؛ 159(آل عمران/  فكريمشورت و هم 6
 )14؛ تغابن/22؛ نور/199اعراف/ ؛32نجم/؛ 13مائده/؛ 134(آل عمران/ گذشت عفو و 7
 )81(نساء/  نشيني نكردن با دورويانهم 8
 )10حج/؛ 68فرقان/؛ 171و172شعرا/؛ 60يوسف/؛ 129ـ135(نساء/  محوري و دوري از تبعيضعدالت 9
 )4قلم/ ؛44طه/ ؛18لقمان/ ؛128توبه/ ؛36(نساء/ معاشرترويي و حسنخوش 10
 )2-3صف/؛ 34اسراء/؛ 91-92نحل/؛ 1-82(مائده/ وفاي به عهد 11
 )54(انعام/  تكريم ارباب رجوع 12
 )88؛ حجر/63فرقان/؛ 83قصص/؛ 83يونس/؛  13(اعراف/ جوييتكبر و برتري از پرهيز 13
 )54-55يوسف/؛ 10شعراء/ ؛ 68(اعراف/  داريامانت 14
 )128؛ توبه/19محمد/؛ 62-68(اعراف/ خيرخواهي سوزي و دل 15
 )18؛ يس/129(اعراف/ شنيدن سخنان و انتقادهاي ديگران 16
 )62؛ شعراء/26(توبه/ آرامش 17
 )58(توبه/  صالبت 18
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 آيات استنادي سوره رديف
 )18؛ يوسف/61(توبه/ تغافل 19

؛ 3تحريم/؛ 60احزاب/؛ 1انشراح/؛  25-31طه/؛ 92(يوسف/ صدر سعه 20
 )17طارق/؛ 10مزمل/؛ 35احقاف/

 )53(اسراء/ رعايت ادب گفتاري 21
 )29فتح/؛ 84؛ كهف/5(اسراء/  اقتدار 22
 )1كهف/ ؛ 35( اسراء/  كاريدرست 23
 )7؛ زمر/7(كهف/ پذيريمسؤوليت 24
 )23حديد/؛ 83-95-96(كهف/ طبعزهد و مناعت 25
 )18لقمان/ ؛  215شعراء/؛ 63فرقان/؛ 88(حجر/ تواضع و فروتني با زيردستان 26
 )63-72(فرقان/ رفق و مدارا 27
 )9م/ يتحر ؛39احزاب/  ؛10(نمل/ شجاعت و حميت 28
 )17(نمل/ نظم 29
 )22(ص/  پذيرينصيحت 30

 جمع آيات هاجمع سوره
43 104 

اجتماعی درجدول باال الزم است  مجموعه صفات اخالق فردی وپس از مشاهده اجمالی 
 شود. پرداخته  یات الهیران در آیل صفات فردی و اجتماعی مدیف و تحلیبه توص

 قرآن اخالق فردی مدیران در ـ۱

های فـردی شـخص مـدیر گر ویژگیاخالق فردی مدیران، صفاتی هستند که بیان از منظور
جامعه حضور داشته باشد یا نداشـته باشـد؛ بـه ایـن معنـا کـه ایـن که در این باشد؛ فارغ ازمی

هایی از شخصیت افراد هستند که او را مستعد برای مدیریت جامعه می نمایـد و صفات ویژگی
 است. ها اشاره شده در آیات قرآن به آن

 بندی آیات به تفکیک موضوعات فرعی( اخالق فردی مدیران)طبقه ـ٢جدول 
 استناديآيات  سوره رديف

؛ 41ـ56مريم/؛ 46يوسف/ ؛ 119توبه/؛ 42(بقره/  صداقت و راستگويي 1
 )9احقاف/؛ 70احزاب/

؛ 97ـ98حجر/؛ 109يونس/ ؛ 32-33انعام/؛ 186(آل عمران/  استقامت صبوري و 2 
 )5معارج/؛ 24سجده/؛  17لقمان/؛ 126نحل/

؛ 60يوسف/؛ 94يونس/؛ 159عمران/ آل؛ 147(بقره/ قاطعيت  3 
 )21؛ نمل/11-12انفطار/؛ 174؛ صافات/12سبأ/؛ 65حجر/
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 استناديآيات  سوره رديف
 )4قلم/؛ 6كهف/؛ 128توبه/؛ 159(آل عمران/  مهرباني و عطوفت 4 
 )2-3صف/؛ 34اسراء/؛ 91-92نحل/؛ 1-82(مائده/ وفاي به عهد 5 
) 83قصص/؛ 63فرقان/؛ 88حجر/؛ 83يونس/؛  13(اعراف/ جوييو برتري از تكبر پرهيز 6 
 )19محمد/؛ 128توبه/؛ 62-68(اعراف/ خيرخواهي سوزي و دل 7 
 )62شعراء/؛  26(توبه/ آرامش  8 
 )58(توبه/  صالبت  9 
؛ 35احقاف/؛ 60احزاب/؛  25-31طه/؛ 92(يوسف/ سعه صدر  10 

 )1انشراح/؛ 17طارق/؛ 10مزمل/؛ 3تحريم/
 )29فتح/؛ 84كهف/؛ 5(اسراء/  اقتدار  11 
 )88حجر؛ 1كهف/ ؛ 35اسراء/ (  كاري درست 12 
 )7زمر/؛ 7(كهف/ پذيريمسؤوليت 13 
 ) 23حديد/؛ 83-95-96(كهف/ طبع زهد و مناعت  14 
 ) 9م/ يتحر ؛39احزاب  ؛10(نمل/ شجاعت و حميت  15 
 )17(نمل/ نظم   16 
 ) 22(ص/ پذيرينصيحت 17 

 جمع آيات               هاجمع سوره            
              35                 67  

 ی. صداقت و راستگوی١ـ١
از  صداقت و راستگویی، بارزترین مشخصه پیامبران الهی در دعوت مردم بـه سـوی خـدا و

 .است ای برخوردار اعمال نیک و پسندیده انسانی بوده و نزد دین و خرد از جایگاه ویژه
ْدرِى َما�

َ
ِ  َال  وَ  "ِ  ْفَعُل ي َما أ  �ایـن آیـه از زبـان حضـرت رسـول) ٩ (احقـاف/ �... مُ %ب

 ؛ ١١٩ توبـه/؛ ٤٢ (بقـره/ آیـه من و شما چـه خواهـد شـد؟ نظیـر دانم که بافرماید: من نمی می
 .)٧٠ احزاب/؛ ٤١ـ٥٦ مریم/؛ ٤٦ یوسف/
دارای علم غیب بوده و  �که پیامبررغم اینسوره احقاف، اشاره به این نکته دارد که علی ٩آیه 

آن  دفـع ضـررها از در جلـب منـافع و همه امور را بنمایـد و تواند ادعای دانایی براز این طریق می
راحتـی و بـا  جا که اذنی نداشته باشد این ادعا را نداشته و به استفاده نماید اما باتمام این اوصاف آن
انم...(طباطبـایی، المیـزان فـی تفسـیر ددارند کـه مـن نمـینهایت صداقت به قوم خود اعالم می

هـای مـدیران در نظـام اسـالمی، صـداقت ترین ویژگـی) لذا یکی از مهم٢٩١/ ٨: ١٣٧٤القرآن، 
 د. ینما یحد دانش و توانش نباشد اعالن م ه درکچه را  شایسته، با صداقت آن است و یک مدیر
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 استقامت  . صبوری و٢ـ١
است، بـا صـبر،  از جزع هنگام رخدادهای ناگوار داریمعنای خویشتن در لغت به» صبر«

درون انسان از اضطراب و زبان انسان از شکایت و اعضاء و جوارح انسان از حرکات غیرعـادی 
 (یونس/ �اْصْ/... وَ  کإَِ,  وَ* ي َما ات�بِعْ  وَ �د: یفرما یم �رمکامبرایخداوند به پ.گردندحفظ می

. »اسـتقامت نمـا) با بـاش (ویکو شن کروی یشود پ وحی میتو  چه بر ای پیامبر! از آن«؛ )١٠٩
 سـجده/؛ ١٧ لقمـان/؛ ١٢٦ نحـل/؛ ٩٧ـ٩٨ حجر/؛ ٣٢ـ٣٣ انعام/؛ ١٨٦(آل عمران/  نظیر آیه

 .)٥ معارج/؛ ٢٤
به این که صرفأ تابع آن فرامینی باشد که به او وحـی  �این آیه دستوری است به رسول خدا

 کند (طباطبـایی، دید، صبر رنجی که در راه این تبعیت خواهدبرابر هرمصیبت و  شود، و در می
رهبران، صبر و استقامت  یکی از صفات مدیران و .)١٩٨/ ١٠: ١٣٧٤ المیزان فی تفسیر القرآن،

 جامعـه را بـر کیت رهبری یه مسئولکسی کرساند. است زیرا که صبر، انسان را به موفقیت می
م و قابـل اعتمـاد داشـته باشـد تـا بتوانـد در کـتی محید صبور باشد و شخصیرد، بایگ عهده می

مدیریت مـا  ند (پورعزت،کهای روزگار را سپری  داری ورزد و سختییها، پا مصائب و دشواری
 .)١٤٠/ ١: ١٣٩٣ ،�مدیریت اسالمی در پرتو نهج البالغه امام علی

 . قاطعیت ٣ـ١
بـا یقـین  مشخص و بدین معناست که شخص خواسته خود را به روشنی» قاطعیت«داشتن 

َـق1 �فرمایـد: مـی �قبله به پیامبراکرمآیه به درستی آن بیان کند. خداوند پس از نزول   ِمـن ا3ْ
 �4 ِم حقـی از طـرف کـر قبلـه) حییـن (فرمـان تغیا )١٤٧(بقره/ �نَ 9ا�ُْمْم8َ  ِمنَ  و7َن� %تَ  فََال  کر�

مبادا عناد و لجاجـت کسـانی  و( نندگان در آن مباشکدین، هرگز از تردیپروردگار توست، بنابرا
 ؛١٥٩ عمـران/ نظیرآیـه (آل .کنـد) کنند، تـو را بـه شـّک و تردیـد وادار که نبّوت تو را کتمان می

 .)١١ـ١٢انفطار/ ؛١٧٤صافات/؛ ١٢سبأ/ ؛٢١نمل/ ؛٦٥حجر/ ؛٦٠یوسف/ ؛٩٤یونس/
ن حقـوق یقین برخوردار باشد تا خواسته خـود را بـدون از بـین بـرد باید از قاطعیت و رهبر

داده و سنت غلطـی را  دیگران به روشنی بیان و مطالبه کند؛ به خصوص وقتی که قانونی را تغییر
 .)٤٠٦/ ٦: ١٣٨٨ تفسیر نور، ،یشکند (قرائتمی
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 . مهربانی و عطوفت٤-١
شود که حاکی از ایثـار، مـدارا، قدرشناسـی و  مهربانی به مجموعه اعمال و رفتاری گفته می

نَ  رَْ>َةٍ  فبَِما�د: یفرما یخداوند متعال ماحترام به دیگران است.  ا نَت ك �َوْ  �َُهْم وَ  ِ?َت هللاِ ا م� CظEَ 
واْ  الَْقلِْب  َظ يَغلِ  برابر آنـان  ت) رحمت الهی، درک(بربه « ؛)١٥٩ عمران/ (آل �ِمْن َحولِک الَنَفض1

، شـدند نـده مـیکدل بودی، از اطراف تو، پرا ] نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگ [مردم
 .)٦ کهف/ ؛١٢٨ (توبه/» آیه نظیر

اسـت و در  شمرده شـده امت بر یبرا یاله یهااز رحمت یکیحضرت  یو مهربان ییخونرم
 ُخلُـٍق   لََعPَ  کإِن�  وَ �فرماید: معرفی نموده ومی» میُخلق عظ«را دارنده  �امبر اسالمیسوره قلم، پ

دهنـده   این تأکیدها نشان و ای داری! ستهم و برجیکه تو اخالق عظ یراست و به«؛ )٤(قلم/  �مٍ يَعظِ 
 .  »رهبری و مدیریت صحیح باید با عفو و عطوفت و مهربانی همراه باشدآن است که 

 . وفای به عهد ٥ـ١
 ي�فرماید: خداوند در قرآن می

َ
ِ  َهايأ �Tْوفُواْ  َءاَمُنواْ  نَ يا

َ
ه کـسانی کای «؛ )١ (مائده/ �بِالُْعُقودِ  أ

 ؛٩١ــ٩٢نحـل/ ؛٨٢(مائـده/. نظیرآیـه »دیـنکهـا(و قراردادهـا) وفـا مـانید! بـه پیا مان آوردهیا
 .)٢ـ٣صف/ ؛٣٤اسراء/

واسـطه آن روابـط بـین افـراد  بسیار مهم انسانی است که بهوفای به عهد جزء فضائل اخالقی 
تعـالی برسـند.  سایه آن به رشـد و کند تا بتوانند دراعتمادسازی متقابل ایجاد می مستحکم شده و

که در آیه باال نیز به صراحت به آن امر شده است، این صـفت اخالقـی بـرای یـک  گونه لذا همان
ای را برعهـده دارد، امـری ضـروری اسـت تـا زیردسـتان و شخص که رهبری یا مدیریت مجموعه

 از اوامر او اطاعت کنند. مخاطبان او بتوانند به پشتوانه این خصلت مهم به کالم او اعتماد یافته و
 جویی . پرهیز از تکبر و برتری٦ـ١

ارُ  کتِلْ �فرماید: خداوند در قرآن می �Uََعلَُها االَِخَرةُ  اW  ِ �Xِا ُدونَ 9رِ ي َال  نَ ي�Cُعلُـو  ِZ  ْرِض
َ ْ
 وَ األ

سـانی کآخـرت را (تنهـا) بـرای ن سرایی[آری،] ا«؛ )٨٣ (قصص/ �َ̂ �ِلُْمت�قِ  فََساًدا َوالَْعاقَِبةُ  َال 
زگـاران یبـرای پره کیـن و فسـاد ندارنـد؛ و عاقبـت نیی در زمـیجو ه اراده برتریکم یده قرارمی
 .)٦٣ فرقان/؛ ٨٨ حجر/؛ ٨٣ یونس/؛ ١٣ (اعراف/  نظیر آیه »است!
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درون  پنداشتن) وحالتی نفسانی از نتایج عجـب وغـرور در(خودبزرگ تکبر به معنای تعظم
شـمارد؛ بـه  برابـر خـود، حقیـر وخـوار می آن شخص متکبر، دیگـران را در اثر فرد است که در

 .)٣٨٠/ ١: ١٣١٢ جامع السعادات، کند (نراقی، رفتار او نمود پیدا می گفتار و ای که در گونه
آسـیب و باعـث  های مهم و مدیران ارشد، آفـت وچه برای پست تکبر، چه برای افراد عادی و

ه کـگاهی نـدارد؛ یبر در رفتار و خصال رهبران مسلمان جاکُعجب و ت شود.خواری و شکست می
شـوند و نگـران و  ز سرمسـت نمییبر نکدان جهاد ایروزی در میوبی نفس و پکآنان حتی پس از سر

ل کـن حـد از توینند. اک به او اعتماد می   ش متوسل شده، فقطین به نفس خود، به پروردگار خویبدب
ت یز سـرایـاران نکـردسـتان و همیاجتماعی و سازمانی آنان بـا ز   ه روابطیلکو تواضع و فروتنی، به 

ش یخو ه خود را بنده عاجز پروردگارکری یمد .دهد میند و فرهنگ تواضع و فروتنی را توسعهک می
بر و غـرور را از کن منطق، تیرش اید. پذیشه نمایبر پکر بندگان او، تیتواند در برابر سا داند، نمی می

مدیریت ما  ند (پورعزت،ک جاد میید و سازمانی سالم و متواضع اینما فرهنگ سازمانی حذف می
 ).١٣٠/ ١: ١٣٩٣، �البالغه امام علیمدیریت اسالمی در پرتو نهج

 خیرخواهی  و. دلسوزی ٧ـ١
نبِ � َTِ َو ا�ُْمْؤِمَنات کَو اْسَتْغِفْر َ̂ [ای پیامبر] برای گنـاه خـود و «؛ )١٩ (محمد/ � َو �ِلُْمْؤِمنِ

 .)١٢٨ توبه/؛ ٦٢ـ٦٨ (اعراف/ نظیر آیه »ن!کمان استغفاریا مردان و زنان با

دهد که برای مؤمنین و مؤمنات از امتش طلـب مغفـرت کنـد. و  دستورمی خداوند به پیامبر
تعالی که دستور استغفار بدهد و آن استغفار را با مغفرت مواجه نسـازد، دسـتور حاشا بر خدای

طبـق آیـه  .)٣٥٩/ ١٨: ١٣٧٤ المیزان فی تفسـیر القـرآن، دعا بدهد و اجابت نکند (طباطبایی،
هـای مـدیران در نسبت به افراد تحت امر، یکی دیگر از ویژگـی سوز و خیرخواه بودن شریفه دل

نظام اسالمی است و یک مدیر نه تنها نسبت به امور مـادی، بلکـه حتـی نسـبت بـه احـواالت 
تـه در کصـد نیس (قرائتـی، تفاوت بوده و فقط به فکرخود باشـدمعنوی زیردستانش نیز نباید بی

 .)٩٢: ١٣٩١ ت اسالمی،یریمد
 . آرامش٨ـ١

نَزَل   ثمُ �
َ
» نهیکس«سپس خداوند «؛ )٢٦ (توبه/ �...َ̂ ا�ُْمْؤِمنِ  iََ  وَ  َرُسوh  َiَ   ِjََِتهُ يكسَ ُهللا ا أ

 .)٦٢آیه (شعراء/ نظیر. »امبرش و بر مؤمنان فروفرستادیخود را بر پ
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فکر در زندگی، حقیقت مطلوبی اسـت کـه اسـالم آن را معنای طمأنینه و راحتی  آرامش به
پریشـانی و اضـطراب، مـانع از  .و در مقابل آن تشویش، نگرانی و اضطراب است است ستوده

شود. لذا از اسباب مورد نیاز مدیریت، داشتن آرامش است و قطعـأ تفکر و تعقل و خالقیت می
شود که به منبع آرامش که وجود الیتنـاهی خداونـد این آرامش درونی زمانی برای او حاصل می

ظـن تمـام، از او اسـتمداد نمایـد تـا در شرایط سخت با حسن صل باشد وتعالی است، مت باری
کنده از طمأنینه و آرامش نماید. چنان نگـران فـرار  �که پیامبرکه زمانیخداوند هم قلب او را آ

دو نگرانـی را بـا لطـف خـود و  جبهه و مسلمانان نگران شکست بودند، خداوند هر مسلمین از
 .)٤٩ شان برطرف کرد (همان،های ای دل فرستادن آرامش بر

 . صالبت ٩ـ١
َدقَِت... Zِ  کلِْمزُ ي م�ن ِمنْهم وَ � ه در کـسـانی هسـتند کها  ان آنیدر م و« ؛)٥٨ (توبه/ �ا�ص�
 .»رندیگ یم به تو خرده میم) غنای(تقس

هـای  جویی  طبق آیات قرآن مدیران نظام اسالمی، در انجام وظایف خود نباید تحت تأثیرعیب
چیـز واهمـه  اند باید از هـیچگیرند، بلکه اگر روش درستی را در پیش گرفته معاندان قرار ون امنافق

ها هرگز راضی به حق خود نیستند، و دائمـا انتظاردارنـد چون این گروه). ٥١(همان،  نداشته باشند
گر چیـزی چه بیشتر بهره ببرند، خواه مستحق باشند یا نه و ا المال و منافع عمومی هراز اموال بیت

 کنند. عدالتی میشوند و مدیران را متهم به بیها داده نشود خشمگین می به آن
 . سعه صدر١٠ـ١

حْ  اَ�َمْ � َnَْo خداونـد در مقـام امتنـان بـه حضـرت رسـول «؛ )١ /(انشـراح» کَصـْدرَ  کلَـ
 ؛٣ تحـریم/ ؛٦٠ احزاب/ ؛٩٢ (یوسف/  نظیرآیه»م؟ینه تو را گشاده نساختیا ما سیآد: یفرما می

 .)٢٥ـ٣١ طه/ ؛١٧ طارق/ ؛١٠ مزمل/ ؛٣٥ احقاف/
شـدن و  ی وسـیعاآمده است. شرح و سعه به معن» شرح صدر«سعه صدر، در قرآن با لفظ 

آراستگی بـه سـعه صـدر، صـبر و  و .)١٣/ ٤: ١٣٨٧  قاموس قرآن، (قرشی، شدن است گشاده
 هـای مـدیریتی اسـت (قرائتـی،مسـؤولیتبرابر نامالیمات و انتقادات، شرط پذیرش  تحمل در

رمؤمنـان یلمات قصار معـروف امکی از کیدر  .)١٠٧: ١٣٩١ ت اسالمی،یریته در مدکصد نیس
ْدرِ 9آلَُة ا�ر� «م: یخوان می �علی سعه صدر و گشـادگی   تیریاست و مدیابزار ر« ؛»اَسِة ِسَعُة ا�ص�

  .)١٧٦ حکمت: ١٣٨٠البالغه،  نهج ترجمه دشتی، :ک(ر.» ر و تحّمل فراوان استکروح و ف
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 . اقتدار١١ـ١
ٌد ر�ُسوُل ا� ِ هللاِ 1rم� �Tالْ يَو ا َiَ اُء ِشـد�

َ
ـارِ رَُ>َـاُء بَ كَن َمَعُه أ  �محّمـد«؛ )٢٩(فـتح/  �نَهمْ tـف�

ان خـود یـد و در میّفـار سرسـخت و شـدکه با او هستند در برابـر کسانیکفرستاده خداست؛ و 
 ).٨٤کهف/ ؛٥(اسراء/   نظیرآیه »مهربانند

شـدن، توانـایی و قـدرت اسـت لکـن قـدرتی اسـت دارای نـوعی معنای توانمنـد اقتدار به
عجـین و » مشـروعّیت«یـا آمریـت بـا » اقتدار«مشروعّیت باشد. برحسب این تعریف، مفهوم 

زنـد،حکومت (شـجاعی گیـرد. گردد، که تمامی اعتبار و هویـت خـود را از آن می نشین می هم
تر بـا یـک اعتمـاد و اتکـال  دقیـق اقتـدار بـا نـوعی ارج و شـکوه و .)٢٠٨/ ٥: ١٣٧٦ ی،اسالم

هـای مختلفـی شخصی یا جمعی به کسی که اقتدار به او نسبت داده شده، همراه است و عرصه
نظر گرفت.لذا طبق آیه شـریفه  توان درمثل فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و... برای آن می

 ازجملـه کنـار امـر خـود و اقتدار الزم برای اداره سازمان و مجموعه تحـت مدیران سازمان باید
موقـع لـزوم بـا  در باشند تـا کنند، داشتهفتنه می که علیه اهداف سازمان فساد و گذاردن کسانی

و » شـدت«ایـن آیـه  کـه درایـن و گران نجـات دهنـد.خطر آشوب اعمال قدرت، سازمان را از
اسـت  مؤمنین شمرده شـده هم از صفات پیامبر و کنار ست درکه دو صفت متضاد ا» رحمت«

: ١٣٧٤المیزان فی تفسیر القـرآن،  باشد (طباطبایی،گر اقتدار یک رهبر و همراهان او مینمایش
٤٤٦/ ١٨(. 

 کاری . درست١٢ـ١
ْوفُواْ  وَ �

َ
ِ يا�ُْمْسَتقِ  بِالِْقْسَطاِس  زِنُواْ  وَ  ُتمْ vِ  إَِذا َل يكالْ  أ ْحَسنُ  وَ  zْ خَ  کِم َذال

َ
وِ  أ

ْ
 (اسـراء/ �ًال 9تَأ

ن یـد! اینکد، و با ترازوی درست وزن ییمانه را ادا نماید، حق پینک مانه مییکه پو هنگامی« ؛)٣٥
 .)٨٨حجر/؛ ١آیه ( کهف/ نظیر»وتر استکیبرای شما بهتر، و عاقبتش ن

هرگز در میزان (قسطاس مستقیم) یعنی ترازوی دقیق و عادل که  (قسطاس) یعنی ترازو و 
 چیز و یک چیـز ست که زمانی امر دائرمدار بین آنا کند و (خیر) آن چیزیوزن خیانت نمی

که فرمود: تمام دادن پیمانه و وزن کردن با تـرازوی گزیند، و این میدیگر باشد، آدمی آن را بر
ه فروشـی یـک نـوع دزدی ناجوانمردانـاست که اوال کم دقیق برایتان بهتر است، به جهت آن

نماید (طباطبـایی، المیـزان فـی توزین دقیق، اعتماد و اطمینان را بهتر جلب می است و ثانیا
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ه با معامالت تجاری رابطـه دارنـد، کی یهاران سازمانی). مد١٢٥/ ١٣: ١٣٧٤تفسیر القرآن، 
ارزش و فرهنـگ قلمـداد  کیـو دقت در عقـد قراردادهـا را  یو وقت شناس یارکباید درست

ت یـان و تجـارت، موفقیجـذب مشـتر بند باشند تا بتوانند در بلندمـدت درپای به آن کرده و
 ند. یسب نماکرا  یشتریب

 پذیری  . مسؤولیت١٣ـ١
ْخَرى وِْزرَ  َوازَِرةٌ  تَِزرُ  َوَال �

ُ
 شـدکگری را بر دوش نمییاری گناه دکچ گنهیو ه« ؛)٧زمر/ (  �أ

 ).٧(کهف/  نظیرآیه» شود]و هرکس به خاطر گناه خودش مؤاخذه می

عهده انسان قـرار داده و بـه  نعمتی، مسئولیتی را بر برابر هر منظر اسالم خداوند متعال در از
کـس مسـؤول کـار خـویش اسـت و  نمود. هرلیت نیز از انسان بازخواست خواهد میزان مسئو

بداند توان درصورت بروز مشکلی در مجموعه دیگران را مقصر دانست بلکه یک مدیر باید  نمی
ولیتی که دارد در قبال مسؤولیتی که برگردن او گذارده شده نعمت است و هر کسی به اندازه مسؤ

 رو و عملکرد خود باید پاسخگو باشد. مسائل پیش
 . زهد و مناعت طبع ١٤ـ١

َسْواْ  َال يكل� �
ْ
 �فَُخـورٍ  �َُتـالٍ   ُ~  ب1 {ُـ َال ُهللا  وَ  مْ %َءاتَـئ بَِمـا َ}ْفرَُحـواْ  َال  وَ  مْ %فَاتَ  َما  iََ  تَأ

چـه  د، و به آنید تأسف نخوریا چه از دست داده ه برای آنکخاطر آن استن بهیا«؛ )٢٣(حدید/
 .)٨٣و  ٩٦، ٩٥ (کهف/ آیه نظیر »دیبسته و شادمان نباش به شما داده است دل

خاطر حرص به اموال دنیـا مدیر و رهبری که از مناعت طبع برخوردار نباشد ممکن است به
امت یا سازمان را بـه  اجرای احکام و حدود الهی توقف نماید و در حقوق مردم را از بین برده و

 هالکت بیندازد.
ه مردم به ظاهر کگاه  ستند، آنیا نگریه به درون دنکاء خدا آنانند یفرماید: اول امیرالمؤمنین می

ا یـبـه امـور زودگـذر دنه مـردم کـگـاه  ن ا (آخرت) شدند، آینده دنیآن چشم دوختند؛ و سرگرم آ
 .)٤٣٢حکمت: ١٣٨٠نهج البالغه،  ترجمه دشتی،: پرداختند (ر.ک
د، ولـی یـردسـتانش نمایش مـالی زید بخش مهمی از همت و وقت خود را صرف آساییک مدیر با

روهـای تحـت یاسـت، نیدن ز ازیه رهبر مؤمن، خود اهل پرهکی قناعت ورزد. یعنی درحالیکخود به اند
 نـدک م مـییان آنان تقسـیآورد، به عدالت و صداقت، م دست می  چه را به د و آنینما ن مییامر خود را تأم

 ).١٣٦/ ١: ١٣٩٣، �مدیریت ما مدیریت اسالمی در پرتو نهج البالغه امام علی (پورعزت،
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 ت ی. شجاعت و حم١٥ـ١
َْف إِ��   ا ُ�و�ي� �ال  ال �َ َUَ ه فرستادگان کای موسی، نترس ) «١٠(نمل/  �ا�ُْمْرَسلُونَ  یاُف

 ).٩م/ یتحر ؛٣٩ /(احزاب  نظیرآیه »ترسند نزد من نمی
ل بـه حضـرت حـق، کـتو ها بـا تکیـه و د شجاع و صبور باشد و در دشـوارییامام و رهبر با

خ از یتـار. ابدی ت مییز سرایروان واقعی او نیه شجاعت رهبر به پکد. واضح است یمقاومت نما
ن باره، یدر ا .)١٣١ (همان، ندک اد مییت یرت و حمی، به منزله مظهر شجاعت و غ�علیامام 

دان نبـرد یه درمکست سال نداشتم یاست: هنوز بت شدهین روایشان چنیالبالغه از قول ا در نهج
: ١٣٨٠دشـتی، نهـج البالغـه، ام (ر.ک.ترجمـه سال گذشته نون از شصتکا  حاضر بودم و هم

 ).٢٧خطبه 
 . نظم ١٦ـ١

ِنّ  ِمنَ  ُجُنوُدهُ  َمانَ ي�ُِسلَ  ُحnَِ  وَ �
ْ

oِس  وَ  ا�
ْ

ان یرکلشـ«؛ )١٧ (نمل/ �وَزُعونَ ي Eَُهمْ  zْ الط�  وَ  اال
د توّقـف یـه باکـاد بودنـد یـمان، از جّن و انس و پرندگان، نـزد او جمـع شـدند؛ آن قـدر زیسل
 .»ردند تا به هم ملحق شوندک می

  تیریت شـود. قـدرت مـدیـر رعاید توسط مدیاصل نظم و انضباط در مدیریت سازمان با 
ه وقتـی او جـان داد کـشور بـه قـدری بـود کی و اداره اجرای مان و شّدت انضباط او در اموریسل

ارگزاران او بـا کــ  ستاده بودیل جسد او سرپا این دلیو به همـ  رده بودکه به عصا یکه تک درحالی
ن افتاد (مکـارم یانه عصای او را خورد و برزمیه مورک نیدادند تا ا ف خود را انجام مییدّقت وظا

 .)١٠٢/ ١٠: ١٣٨٦ شیرازی، پیام قرآن،
 پذیری . نصیحت١٧ـ١

َّق  نَنَاtبَ  م%... فَاحْ �
ْ

َاِط  َسوَاءِ   إِ�َ  اْهِدنَا وَ  �ُْشِطْط  َال  وَ   بِا3 دو نفر کـه بـرای «؛ )٢٢(ص/ �ا���
حـق داوری ان ما بـهیدرمنزد حضرت داوود آمده بودند، او را چنین اندرز دادند که:دادخواهی 

 .»نکت ین و ستم روا مدار و ما را به راه راست هداک
که مـردم  شنو باشند و از اینپذیر و حقاین آیه گویای این امر است که مدیران باید نصیحت

کـه حضـرت داوود هـم تـذکر چنـان (هـم ها تذکری دهند ناراحت نشـوند و ارباب رجوع به آن
   .دانم چه باید بکنم)طرفین دعوا را شنید و نگفت من خودم قاضی هستم و می
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ق یـهـا باشـد از طر ه شخصـی آنکـد صفت و ملیه باکران یمهم از اخالق مد یژگیوهفده 
ر یت مـدیـاصـل در موفق کیـتوانـد  یهـا میژگـین ویدام از اک ه هرکم استخراج شد یرکقرآن 

 یم با شـناختیرکه قرآن کد یت را دچار بحران نمایریدام مدک محسوب شود و اختالل و نبود هر
ن یـا ینـیع یدام الگـوک هر یاءالهین صفات اشاره نموده است و انبیجامع از فرد و جامعه به ا

 باشند. یمردم م یت و رهبریرینه مدیصفات در زم

 اخالق اجتماعی مدیران  ـ۲

های رفتاری فرد در میان مـردم اعی، صفاتی هستند که گویای ویژگیمنظور از اخالق اجتم
زمانی که فرد در میان اجتماع حضور نداشته و ارتبـاطی  که این صفات تا ،و افراد جامعه هستند

در واقـع رویـارویی  شود و ای برای ظهور این صفات او فراهم نمی با دیگران نداشته باشد عرصه
 شود.است که باعث نمایان شدن چنین صفاتی در فرد میبا شرایط مختلف اجتماعی 

 (اخالق اجتماعی مدیران) بندی آیات به تفکیک موضوعات فرعیطبقه ـ٣جدول 
 آيات استنادي          سوره       رديف

 )70فرقان/؛ 32مؤمنون/؛ 110كهف/؛ 129(بقره/ رنگي با مردم هم 1 
؛ 22نور/؛ 199اعراف/؛ 13مائده/؛ 134عمران/ (آل گذشت عفو و 2 

 )14تغابن/؛ 32نجم/
 ) 38شوري/؛ 32-33نمل/؛ 159(آل عمران/  فكري مشورت و هم 3 
 )4قلم/؛ 18لقمان/  ؛44طه/ ؛128توبه/ ؛36(نساء/ معاشرت رويي وحسنخوش 4 
 )14مجادله/؛ 140نساء/؛ 81(نساء/  رويان  نشيني نكردن با دوهم 5 
؛ 10حج/؛ 60يوسف/؛ 29اعراف/؛ 129-135(نساء/  تبعيضمحوري دوري از عدالت 6 

 )171و172شعرا/؛ 68فرقان/
 )54(انعام/  تكريم ارباب رجوع 7 
 )54-55يوسف/؛ 10شعراء/ ؛ 68(اعراف/  داري امانت 8 

 )18؛ يس/129(اعراف/ انتقادهاي ديگران  شنيدن سخنان و  9 
 )18يوسف/؛ 61(توبه/ تغافل  10 
 ) 18لقمان/ ؛ 215شعراء/؛ 63فرقان/؛ 88(حجر/ تواضع و فروتني با زيردستان  11 
 ) 53(اسراء/ رعايت ادب گفتاري 12 
 )63-72(فرقان/ رفق و مدارا 13 

 جمع آيات             جمع سوره                
              24               39 
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 رنگی با مردم . هم١ـ٢ 
ْرَسلَْنا�است:  متعدد فرمودهآیات  خداوند در

َ
ـنْهمْ  َرُسـوًال  ِهمْ يEِ  فَأ و « )٣٢ (مؤمنـون/ �... م�

؛ ٣٢ مؤمنـون/؛ ١١٠ کهف/؛ ١٢٩ (بقره/ آیه نظیر »... میان آنان رسولی ازخودشان فرستادیم در
 .)٧٠ فرقان/

خـود او د از نـوع یه رهبران انسان باکن است یات فوق آمده اشاره به ایآ که در »منهم« لمهک
هـای  هـای عملـی، سرمشـق نظـر جنبـه همان صفات و غرائـز بشـری، تـا بتواننـد از باشند، با

الت و کازها، مشیتوانند دردها، ن ها می هی است اگر این گونه نباشد، نه آنیای باشند، بد ستهیشا
رنـد یهـا سرمشـق بگ تواننـد از آن ها مـینند و نه انسانک کها را درهای مختلف انسانیگرفتار

 .)٤٥٨/ ١ :١٣٧١ تفسیرنمونه، (مکارم شیرازی،
هـا  ی از آنجزیـکه یک مدیر خود را ازمردم و مجموعه تحت امر خود جـدا ندانسـته و این

قطعأ بر نحوه مـدیریت او مـؤثر خواهـد بـود. مـدیری کـه خـود را  اهمیت داشته و بداند بسیار
داند ها را دغدغه خود می های آنهها را مشکالت خود و دغدغرنگ مردم بداند مشکالت آن هم

های افـراد جامعـه یـا سـازمان خـود این صورت تالش بیشتری برای رفع مسائل و دغدغه در و
پیامبری را که برای هدایت و رهبری مردم فرستاده ازمیان همان قوم  نماید. خداوند متعال هر می

توان ایـن مطلـب را نیـز برداشـت  می» منهم«حتی از کلمه  ها نبوده و بوده و فردی جدای از آن
اشـاره بـه عمـوم » هم«است زیرا  بین طبقه مرفه جوامع بشری نیز نبوده نمود که این انتخاب از

 دهد. جامعه را تشکیل می ای خاص که همیشه اقلیتی ازها دارد نه به طبقه اکثریت آن مردم و
 . عفو و گذشت ٢ـ٢

مـدارا نسـبت بـه دیگـری، یکـی از مصـادیق  و معنای گذشت از گناه و خطا، تسـامح عفو به
 وَ  َظ يالْغَ  َ̂ ِظمِ كالْ  وَ �د: یفرما یگذشت م فضیلت اخالقی احسان است. خداوند دستور به عفو و

 ِEبرند و از خطای مـردم  ه خشم خود را فرومیکها همان« ؛)١٣٤عمران/  (آل �ا?�اِس... َعنِ  َ̂ الَْعا
 ).١٤؛ تغابن/ ٢٢ ؛ نور/١٩٩ اعراف/ ؛٣٢ نجم/ ؛١٣ ؛ مائده/١٠٩ بقره/( نظیرآیه» ... گذرند درمی

تـر و سـتهیران شایمـد ین صفت بـرایاست و ا عفو تأکید شده های اسالم بسیار بر در آموزه
گذشـت از  خصوصیات نیکو و کارگشـای مـدیران موفـق و شایسـته، عفـو و باشد. از یسته میبا

اسـت کـه شخصـیت انسـانی افـراد،  جهت آنخطاهای قابل اغماض زیردستان است و این به 
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کـه گذشـت از  گرامی داشته شده و فرصت بازیابی و جبران خطای خـود را داشـته باشـند زیـرا
ت یریتـه در مـدکصد نیس های آینده کارکنان دارد (قرائتی،فعالیت ها تأثیر بسیار مثبتی برلغزش

 .)٩٧: ١٣٩١ اسالمی،
 فکری. مشورت و هم٣ـ٢

ْ�رِ  Zِ  َشاوِْرُهمْ  وَ  ...�فرماید: پیامبراکرم می خداوند خطاب به
َ ْ
و «؛ )١٥٩ عمران/ (آل �... األ

 .)٣٢ و ٣٣ نمل/ ؛٣٨ (شوری/  نظیرآیه »نکار[ها] با آنان[یارانت] مشورت ک در
سـازی، هـا در تصـمیم کردن آنچون تفقد از نیروها و دخیل کردن محاسنی هم مشورت در

بهتر رأی، ایجاد انگیزه و عالقه برای تصمیم نهایی، نهفتـه اسـت. شکوفایی استعدادها، گزینش 
 .)٣٥ گیری قاطع ندارد (همان،ساز است و منافاتی با تصمیمکه مشورت تصمیمضمن این

ْر َخد� � معاشرت حسن رویی وخوش .٤ـ٢ لقمـان «؛ )١٨ (لقمـان/ �... �ِلن�اِس  کَو َال تَُصع�
؛ ٤٤ (طه/  نظیرآیه »تکبر] از مردم روی مگردان ی ویاعتنا بیگوید: [با در سفارش به پسرش می

 .)٤ قلم/؛ ٣٦ نساء/؛ ١٢٨ توبه/
شاد و گفتار نرم و رفتار ِمهرآمیز با دیگـران   رویی و داشتن چهره معنای گشاده رویی به خوش

 مانه اجتمـاعی اسـت و انسـان رایدن روابط صمیه از هم پاشیی، مایاعتنارویی و بیاست. ترش
ــوهم و خــود برترب ــی فرومــییدر عــالمی از ت ــا د ن ــرد، و رابطــه او را ب ــد ک گــران قطــع مــییب ن

کـه هـدف اصـلی رسـالت خـویش را  پیامبراسالم نیـز .)٥٤/ ١٧: ١٣٧١ (مکارم،تفسیرنمونه،
/ ١١: ١٣٦٦ مستدرک الوسائل ومستنبط المسـائل، نماید (نوری، تکمیل مکارم اخالقی بیان می

سـنن  کنـد (ترمـذی، دیگر به عنوان صدقه معرفـی می سم را دربرابر همرویی و تب خوش .)١٨٧
ردسـتان و اربـاب یزخصوصـًا اقشار مـردم  یران نسبت به تمامیمد .)٣٤٧/ ٤: ١٣٩٥ ترمذی،
 نند. کرویی برخورد خوش  ید با مهربانیرجوع با

 نشینی نکردن با دورویانی. هم٥ـ٢
ـنْهمْ  َطائَفةٌ  َت يبَ  کِعندِ  ِمنْ  بََرُزواْ  فَإَِذا َطاَعةٌ  ُقو�ُونَ ي وَ � ِى zْ َغـ م� �Tْعرِْض  … َ}ُقـوُل  ا

َ
 فَـأ

ه از نـزد تـو کـم؛ اّمـا هنگـامی یند: فرمانبرداریگو ها در حضور تو می آن«؛ )٨١ (نساء/ �َعنْهمْ 
دهنـد؛  ل مـییکهای تو، جلسات سّری شبانه تشـ روند، جمعی از آنان بر خالف گفته رون مییب

 آیـه ریـنظ »نکـهـا ن ی بـه آنیسـد. اعتنـاینو نـد، خداونـد مـییگو جلسات مین یچه را در ا آن
 .)١٤و مجادله/١٤٠(نساء/



 مد
جاز

اع
تي

يري
 

 رو
ن با

قرآ
كرد

ي
 

الق
اخ

 ي
 

 

 

227 

کـه: هرچـه شـما بگوییـد درسـت  گفتنـدآمدند و میمنافقان به هنگام روز در محضر پیامبر می
خداونـد این آیه  کردند لذا درهای او عمل میرفتند برخالف گفته که از نزد پیامبر میاست! و هنگامی

هـای  ها روی بگرداند و از نقشـه ه از آنکدهد  می غمبرش دستوریکن. به پفرماید: از ایشان اعراضمی
نـد که یـکهای خود قـرار ندهـد، تنهـا برخـدا ت گاه در برنامههیکها را ت گاه آنچیند و هکها وحشت ن آن

 ).٢٧/ ٤: ١٣٧١ونه، رنمی، تفسیرازیارم شک(م  ار و مدافع استکار و مددین یه بهترکی یخدا
 محوری و دوری از تبعیض . عدالت٦ـ٢

 ي�
َ
ايأ ِ  ه1 �Tَـوْ  وَ هللاِ  بِالِْقْسـط شـُهَداءَ  َ̂ قَـو�امِ  ونُـواْ ك َءاَمُنـواْ  نَ يـا�  َiَ نُفِسـ

َ
وِ  مْ %أ

َ
 وَ  نِ يا�ْـوَاUَِ  أ

 ِ قَْر4
َ ْ
د! بـرای خـدا یـنکام بـه عـدالت یـامًال قکـد! یا مان آوردهیه اکسانی کای «) ١٣٥(نساء/  �^األ

»ان شـما بـوده باشـدکیا پدر و مادر و نزدیان خود شما، ین گواهی) به زید، اگر چه (ایشهادت ده
 ).  ١٠ حج/ ؛٦٨ فرقان/ ؛١٧١و١٧٢ شعرا/ ؛٦٠ یوسف/ ؛٢٩ اعراف/ ؛١٢٩ (نساء/  نظیرآیه

صراحت همه مسـلمانان را مخاطـب قـرارداده و دعـوت بـه  طبق آیه شریفه، قرآن مجید، با
کاری را در زمینه اجرای اصول عـدالت، کند و به این ترتیب هرنوع مالحظهاقامه کامل عدل می
ترین اوصـافی شمارد.پس قطعأ به تبع اولی از مهمترین نزدیکان ممنوع میحتی درمورد نزدیک

عـدالتی اسـت بـی گونـه ظلـم و هـر فرمانده و مدیر نهایت لزوم را دارد، پیراستگی از که در هر
 .)١٥٣: ١٣٨٩ مدیریت و فرماندهی دراسالم، ارم شیرازی،(مک

آمیز، بعضی نیروها را منزوی کند، بلکه باید نسـبت بـه تمـام نباید با رفتارهای تبعیض مدیر
ان عـزت و کـهمـه ار. نیروها توجه داشته باشد تا موجب افزایش انگیزش کارکنان را فـراهم آورد

ایـن  رفتـار بـا زیردسـتان خـود و مـردم بسـتگی دارد؛ و ت عدالت دریداری مدیریت به رعایپا
کننـدگان سـوء اسـتفاده د با اقتدار و ثبات و وقار مدیران همراه باشد تا راه را بریورزی با  عدالت

 بسته و موجب دلگرمی دوستان و زیردستان خود شود. 

یم ارباب٧ـ٢  رجوع . تکر
ِ  کَجاءَ  إَِذا وَ � �Tُقْل  اتَِنايبِا ْؤِمُنونَ ي نَ ياEَ  ٌخداوند به پیامبر «؛ )54 (انعام/ �...مْ %يَعلَ  َسَالم

   .»ها بگو: سالم برشما ند، به آنیمان دارند نزد تو آیات ما ایه به آکسانی کفرماید: هرگاه می
مراجعـان شخصـیت دهنـد تـا موجـب  آمیز، به کارکنـان ومدیران باید با برخوردی محبت

ت یریتـه درمـدکصـد نیس تکـریم اربـاب رجـوع گـردد (قرائتـی، افزایش انگیزش سـازمانی و
 .)٤٢: ١٣٩١ اسالمی،



 

 

»
علم

 و 
رآن

ق
«

ان 
مست

و ز
يز 

 پاي
جم،

و پن
ت 

بيس
ره 

شما
م، 

زده
 سي

سال
 ،

13
98

ش
 

228 

 داری . امانت٨ـ٢
ا� مِ  ٌ̂ كمَ  َنايUََ  ْومَ اْ,  کإِن�  قَاَل  َمهُ vَّ  فَلَم�

َ
ْرِض إِ�ّ  َخـَزائنِ   iََ  اْجَعلْـ�ِ   * قَاَل ٌ̂ أ

َ ْ
 ٌظ يَحِفـ  األ

د، تـا وی را مخصـوص ی] را نزد من آور وسفیاو [«پادشاه گفت: «؛ )٥٤ـ٥٥(یوسف/  �مٌ يَعلِ 
رد، (پادشـاه بـه عقـل و کـنزد وی آمد و) بـا او صـحبت  �وسفیه (کهنگامی » خود گردانم!

وسـف ی( داری، و مورد اعتماد هسـتی گاهی واالیت او پی برد؛ و) گفت: تو امروز نزد ما جایدرا
گاهم دارنده و ه نگهکده،  ن (مصر) قراریگفت: مرا سرپرست خزائن سرزم  (اعـراف/  آیه نظیر »آ

 ).١٠ شعراء/ ؛٦٨
ن موضوع اشاره یقرآن به ا ه ازیاعتماد است و نه آ دار و فرد قابلبه معنای امانت» امین« واژه

درمعیارهای اسالمی این شرط به ضمیمه قدرت، بـرای  اهمیت موضوع دارد. ه نشان ازکنموده 
هـای بـاالی کـه از ردهو فرمانـده بـه حکـم ایـن و مـدیراست کارمندان قید شده همه کارکنان و

آن فرمان مستثنی باشد؛ بلکـه بایـد ایـن فضـیلت  تواند ازکارمندان است نه تنها نمی کارکنان و
 اعلی دارا باشد. اخالقی را درحد

ــابع اســالمی، حفــظ امــوال یکــی ــه گســتردگی مفهــوم امانــت درمن ــارز  باتوجــه ب از مصــادیق ب
منحصر به امین بودن درحفظ اموال نیسـت؛ هرپسـت و مقـامی  »داریامانت« ت امااس »داری امانت«

تشکیالت نیز امانت آن تشکیالت است کـه بایـد  است. اسرار هر» امانت« نیز مصداقی از مفهوم وسیع
 ).١٣٧/ ١٧: ١٣٨٩فرماندهی در اسالم،  مدیریت و شیرازی،درحفظ آن کوشید (مکارم

 . شنیدن سخنان و انتقادهای دیگران ٩ـ٢
وذِ  قا�ُواْ �

ُ
ن َ�ْبلِ  ِمن َنايأ

َ
ِ  أ ت

ْ
ن مْ %َر14   َع�َ  ِجْئ�ََنا قَاَل  َما َ�ْعدِ  ِمن وَ  َناtتَأ

َ
 وَ  مْ �َعُدو�  کْهلِ ي أ

ْرِض  Zِ  مْ %ْسَتْخلِفَ �
َ ْ
ش از یگفتند: پـ اسرائیل به حضرت موسیقوم بنی«؛ )١٢٩ (اعراف/ �... األ

ن آزارهـا یـی اکم! (ینیب می ز آزاریآمدنت ن نون) پس ازکام، (همیدیی آزار دیایبه سوی ما به کآن 
ن یزمـ نـد، و شـما را درک کد است پروردگارتان دشمن شما را هالیآمد؟) گفت: ام سرخواهد

 .)١٨ یس/؛ ١٢٩ (اعراف/ آیه نظیر» سازد ها) ن (آنیجانش
ش یه بـراکشنوا داشته باشد هرچند  یگران گوشیه نسبت به انتقادات دکموفق است  یریمد

ز فـراهم یـنـان نکارکت او توسـط ینـه هـدایگـران زمیسب اعتماد دکن عالوه بر کل ناگوارا باشد
 دهد. یش مین آنان افزایز دربیرا ن د اصالح اموریشود، و ام یم
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 . تغافل ١٠ـ٢
ِ  ِمنْهمُ  وَ � �Tُذٌن قُـْل  ُهوَ  ُقو�ُونَ ي وَ   ا?��ِ  ْؤُذونَ ي نَ يا

ُ
ُذنُ  أ

ُ
 ْؤِمنُ يـ وَ هللاِ بِـا ْؤِمنُ يـ مْ %ـل�  zْ َخـ أ

ِ  رَْ>َةٌ  وَ  َ̂ �ِلُْمْؤِمنِ  �Xامبر را آزار یه پکسانی هستند کها  از آن«؛ )٦١ (توبه/ �... مُ %ِمن َءاَمُنواْ  نَ يل�
 باور بودن او به نفع شماست. (ولـی باوری است! بگو: خوش ند: او آدم خوشیگو دهند و می می
 سانی ازکند؛ و رحمت است برای ک ق مییمان دارد؛ و (تنها) مؤمنان را تصدید) او به خدا ایبدان

 .)١٨ (یوسف/  نظیر آیه »اند مان آوردهیه اکشما 
از اصول تربیت صحیح افراد، رعایت اصل تغافل است. تغافـل  نیازهای مدیریت و یکی از

عـدم توجـه بـه خطـای  تـر، بـه ندانسـتن ویعنی مربی یا مسؤول گاهی خود را برای هدفی مهم
شخصی که اشتباهی از او سرزده است، بزند تا او بتواند خـود را بازیابـد و اشـتباهش را جبـران 

ه او گـوش بـه همـه کست ید:" چنان نیگو ان مییجوبیکند. در آیه فوق هم خداوند در پاسخ ع
 نفـع شـما اسـت (مکـارم، ه بـه سـود وکـدهـد  ه او گوش به سخنانی مـیکدهد، بل سخنان فرا

شـما  ریـچه خ ار شنوا است، ولی آنیه او بسکن است یش ایو معنا .)١٦/ ٨: ١٣٧١ تفسیرنمونه،
ن یر شما است و از مـؤمنیه خیه ماکشنود  شنود، مثال وحی خدای سبحان را می در آن است می

زان فـی تفسـیر المیـ ست (طباطبایی،ا آن ر شما دریه باز خکشنود  شان را مییهای ا رخواهییخ
 .)٤٢٢/ ٩: ١٣٧٤ القرآن،

ز را بفهمـد، ولـی یچد همهین حال پخته و دانا، بایرهبرمهربان و دلسوز، و درع کیبنابراین 
تـب کت شوند و از میتند، تربیسته تربیه شاکها  اورد، تا آنیها را به روی خود ن اری از آنید بسیبا

 .)١٦/ ٨: ١٣٧١ نند (مکارم شیرازی، تفسیرنمونه،کاو فرارن

یردستان ١١ـ٢  . تواضع وفروتنی با ز
 مهـر و روان خـود بـا تواضـع ویـدهد که با پامبراکرم دستور مییسوره شعراء به پ٢١٥ه یدر آ

 [ای پیـامبر!]«؛ )٢١٥ (شعراء/ �َ̂ ِمَن ا�ُْمْؤِمنِ  ک�َِمِن ا}�َبعَ  کَواْخِفْض َجَناحَ � کند: محبت رفتار
 »نسبت به آنان متواضـع بـاش] [و نند بگسترک روی مییه از تو پکرا برای مؤمنانی  بال و پر خود

 .)١٨لقمان/ ؛ ٦٣فرقان/؛ ٨٨(حجر/  آیه نظیر
گذاشتن قاطعیت  مدیران با زیردستان باید متواضعانه باشد، البته تواضع به معنای کنار رفتار

ه داشـت مؤدبانـ گیری، بایـد برخـوردی متواضـعانه وتصمیم نیست، بلکه ضمن قاطع بودن در
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جملـه  ات قـرآن کـه ازیـدر آ .)٧٦/ ٦٤: ١٣٩٣ (سلطانی، نیکوکار؛ مطالعات راهبردی بسیج،
 ه نسبت بـه مؤمنـان متواضـع، مهربـان وکاست  ه شدهیامبر توصیرارا به پکها آیه فوق است،  آن

فـه یا محـدودی وظیـع یشعاع وسـ س درک ست، هریاسالم ن امبرین منحصر به پیم باشد، ایمال
ار بنـدد، کـد بـه یح است بایصح  تیریاصول اساسی مد ه ازکن اصل را یدوش دارد ا بررهبری 

ن بدون تواضـع و یاست، و ا روانش با اویوند معنوی پیرهبر محبت و پ کیه بزرگ یه سرماکچرا 
 .)١٣٦/ ١١: ١٣٧١ شیرازی، تفسیرنمونه،شود (مکارم رخواهی حاصل نمییی و خیروخوش

 . رعایت ادب گفتاری ١٢ـ٢
ْحَسـنُ  ِ¢َ  ال�¡ِ  ُقو�ُواْ ي ل�ِعَباِدى قُل َو �

َ
ه کند یو به بندگانم بگو: سخنی بگو«؛ )٥٣(اسراء/  �أ

 .»ن باشدیبهتر
گفتـار  ترین معیارهـای تکـریم اربـاب رجـوع رعایـت ادب درمهم طبق آیه شریفه، یکی از

هـای الزم ق موفقیت سازمانی خود باید توصیهروناین زمینه هرمدیری برای رشد و  است که در
 طبیعی است که به تبع اولی رعایت این نکته از جانب شخص مـدیر دستانش بنماید و را به زیر

   امری الزم و ضروری است.
 . رفق و مدارا١٣ـ٢

َِهلُـونَ  َخـاَطَبُهمُ  إَِذا وَ � هـا را  آنه جـاهالن کـو هنگـامی «؛ )٦٣ فرقـان/( �َسـَالًما قَـا�ُواْ  ا�ْ
ی و یاعتنـا نـد (و بـا بـییگو هـا سـالم مـی نـد)، بـه آنیسخنان نابخردانه گو مخاطب سازند (و

 .)٧٢(فرقان/  نظیرآیه »گذرند واری می بزرگ
مدیر موفق و شایسته کسی است که بتواند با افراد مختلف تعامل درسـت و مناسـب داشـته 

یا مغرضانه حرکـات  افرادی که جاهالنه و هستند ،چون دربرخوردهای اجتماعی معموالً  باشد.
دهند که در چنین مواردی شخص مدیر با مـدارا کننده یا تخریبی انجام می رفتارهای تحریک و

 .نمایدچالش دور می یا جامعه را از هایی، سازمان وبا چنین اشخاص یا گروه
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 نتیجه
وضع نموده و به مـرور زمـان  همان روزهای نخستین برای اداره امور خود قوانینی را بشر از

اوانـی ها و نظریات فرگسترش، تئوری به دنبال این رشد و این قوانین را بسط و رشد داده است و
حاضر به دلیل این که  عصر ؛ اما با تمام این احوال، مدیریت دردردانش مدیریت مطرح گردیده

کنـد، هنـوز  را دنبـال میاهـداف خـود  تجربه به دنیـای بیـرون نگریسـته و صرفأ با نگاه حس و
ح، نیازهای انسان را در تمام ابعاد آن برطرف نموده و روح تشـنه او یصح نتوانسته است  کامل و

این درحالی است که قرآن کریم به عنوان معجـزه جاویـد الهـی، از  این راستا اغنا نماید و را در
بـرای  ... ای واخالقـی و ابعاد مختلف اعتقـادی، حرفـه سال پیش قواعد و قوانینی را در ١٤٠٠

اجرای عملی آیات آن از همان زمـان نـزول کـه  که رهبری جامعه، طرح و عنوان کرد مدیریت و
ات یهای مختلف ح م در عرصهیوتاهی تحولی عظکامبری اّمی به اجرا در آمد در مدت یتوسط پ
کـس بـه ازدست هیچوتاه کن وسعت و در آن زمان یری با ایین تغیجاد چنیه اکرد کجاد یبشری ا

ای قرآن کریم برای هدایت و اداره صحیح جامعـه، برنامـهو این امر نشان داد که  آمد دست نمی
هـای مختلفـی قابـل بررسـی های مدیریتی قـرآن در حـوزه مشخص دارد. گزاره جامع، مدون و

داری، رفتـار و گفتـار، امانـت ها در حوزه اخالقی؛ مثل عـدالت درهای، این گزاره است. نمونه
  پـذیری، مناعـترویی، نصـیحت رنگی بامردم، مشورت، عفو و گذشت، خوشسعه صدر، هم

گردیده و درحد امکان سعی شده است  که در آیات بیان طبع و....بسیاری صفات اخالقی دیگر
هـیچ منبـع و یـا  ه درکلی است یبد بلند و بی یها که در این پژوهش تبیین و تشریح گردد، گزاره

علمـی  هـا بعـد دیگـری از اعجـازاین گزاره آمد. و با چنین جامعیتی نیامده و نخواهد نوشتاری
آوردن چنـین مطـالبی  گـران ازیهمـان ابتـدا د کند که ازقرآن را با نام اعجازمدیریتی نمایان می

 یـیدارد، هنـوز نتوانسـته بـه چرا یبودند و حتی بشر مترقی امروز هم کـه ادعـای فراوانـ عاجز
ها دسـت یابـد و شـاید بـا گذشـت این گزاره ابعاد مدیریت و حتی اهمیت برخی ازبسیاری از 

 ببرد. قرآن با قوانین مدیریتی و کارآمـد ازها و ابعاد جدیدتری از آن پی زمان بیشتر به اهمیت آن
اوالد طاهرینش را بـه  اکرم وجانب خداوند، مدیرانی موفق و شایسته مثل انبیاء و مخصوصأ نبی

نماید که نه فقط در عصر و زمان خود بلکه برای تمام جوامع در همه اعصار، معرفی میجوامع 
 الگویی تمام عیارند. 
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