
 

 

زریدستان خود را ربدوش كشیده، ویپسته هب یاریشان می شتابد،  مدری آرمانی(كسی است هك زحمت

ن سازش نمی كند، و رد خود احساس قدرت می كند چون مالك  بخشنده و سخی است، با قدرتمندا

رد قلب كاری رد زندگی ندا كاری و پنهان   .مردم است و نیازی هب سازش

جامعه،  انسان باید افزون بر رفتارهای عمومی اخالقی، در هر

قوانین و ضوابط  بهخود به لحاظ موقعیت و جایگاه خاصّ 

دیگری نیز پای بند باشد.این مطلب در مورد مدیران بخشهای 

بیشتری دارد؛ چرا که مدیران جامعه  و کالن اهمیت خرد

حوزه مدیریتی خود پیاده کنند و  اسالمی باید اسالم را در

بیشتر به  طبیعی است که الزمه عمل به اسالم آگاهی هرچه

 .اسالم است 

 نظام اسالمی ویژگی های اخالقی مدیران در

 ـ تدبیر1

از تدبیر به معنای اندیشیدن به فرجام امور،نگریستن به عواقب 

ویژگیهای اساسی مدیر است و مدیر موفق کسی است که به 

-دارد و کسی است که امور را در جای خود می تدبیر شهرت

 :نهد.چنانچه در احادیث آمده است 

 1«ی قلیلَ المالِ وَ سوءُ التَّدبیر یُفنی کَثیرَهحُسنُ التَّدبیرِ یُنمِ»

یك تدبیری ثروت اندک را افزون می کند و سوء تدبیر ثروت »

 «.بردفراوان را از بین می
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وضع مطلوب صالح زندگی و »2«صالح العیش التدبیر»

 «.اقتصادی در تدبیر و برنامه ریزی است

افراد خانواده را  تدبیر عنصری دخیل در اداره زندگی است که

 کند، همچنین عناصر مهم دراز بدیها و بالهای فقر حفظ می

اداره دولت و حکومت بر مردم است، چون از نشانه های سیاست 

اساسی توسعه اقتصادی است. بنابراین مدیر  نیآرمانی و از مبا

مدیریت از لوازم اولیه  خردمند کسی است که تدبیر را در

 .مدیریت خود می داند

 کسی که کارگزار و مدیری را به کار گمارد در حالی که

داند در میان مسلمانان فردی وجود دارد که برای آن  می

است در این  تر به قرآن و سنت آگاه تر و شایسته مسئولیت

 کرده خیانت منانؤم صورت قطعا به خدا و رسول خدا و همه

 .است

 (ـ فرماندهی )حكمرانی2

از آنجاییکه مدیریت مجموعه اوامر و نواهی به مردم است در 

حکمرانی است. حکومت، موقعیتی است که حاکم از  حقیقت نوعی

کند و عدالت، پایه و اساس آن  طریق آن فرمانها را صادر می

عین قدرت  اگر صاحب حکومت، انسان کریمی باشد و در .ستا

ببخشد و در حکومت عدالت ورزد، و این شیوه را در حوزه 
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کاربندد، زیباترین شیوه های سیاست را به کار بسته  حکومت به

 .است

 ـ قدرت3

چون  مدیریت بایسته، گونه ای از گونه های قدرت است،

نمایانگر شکلی از اشکال إعمال قدرت بر نیروهای تحت فرمان 

نیروهای معنوی باشند و چه مادّی. مظاهر قدرت،  می باشد. چه

نیست بلکه گذشت، نیکوکاری،  نیروی خودپسندانه و طغیان

دیگران  حق به نفع خشم و گذشتن از شکیبایی، فروخوردن

 .باشد. اینها همان ویژگیهای مدیریت بایسته است می

 ـ سیاست4

سیاست معنایی مطابق با معنای مدیریت دارد؛ چون مدیریت  پس

است. سیاست و مدیریت هر دو در این  نیز فن رهبری مردم

شوند.بنابراین سیاست  ه یك عمل محسوب میحوزه دو چهر

 همان مدیریت گروهی معین از مردم برای هدفی مشخص می

 .باشد

 انتخاب مدیر اصلح

 من»نقل شده است که فرموده: )صلی اهلل علیه و آله( از پیغمبر اکرم

استعمل عامال من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلك و اعلم 

بیه فقد خان اهلل و رسوله و جمیع سنه ن بکتاب اهلل و

که کارگزار و مدیری را به کار گمارد در  کسی»3«منینؤالم
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فردی وجود دارد که برای آن  داند در میان مسلمانان حالی که می

در این  تر است تر و به قرآن و سنت آگاه شایسته مسئولیت

 کرده خیانت منانؤصورت قطعا به خدا و رسول خدا و همه م

 «است

 :سازداین حدیث ما را به نکات مهمی رهنمون می

بلکه فرض بر  ؛سخن از انتخاب فرد غیر شایسته نیست.1

تری وجود  شایستگی منتخب است در حالی که شخص شایسته

 .دارد

کسی است که  .ام اسالمی باشدخواهد مدیر نظ کسی که می .2

حوزه مدیریتی خود پیاده کند و طبیعی  خواهد اسالم را در می

بیشتر به اسالم است  است که الزمه عمل به اسالم آگاهی هرچه

 و مدیرانی که از معارف واحکام و اخالق اسالمی کم اطالع و

هرگز نخواهند توانست مجری اسالم  .احیانا بیگانه هستند

های  افتد که در بسیاری از حوزه اتفاق می چیزی باشند و همان

عملکرد نامطلوب آنان گاهی  مدیریتی شاهد آن هستیم و متاسفانه

شود و نه به  می به حساب خدا و پیامبر اسالم و نظام اسالمی ثبت

. حکومت، ..حساب جهل و بیگانگی این نوع مدیران از اسالم و

 موقعیتی است که حاکم از طریق آن فرمانها را صادر می کند و

 عدالت، پایه و اساس آن است. 

  منانؤرسول خدا و م ، به خدا خیانت  افراد غیراصلح گزینش .3

 از بخشی یا  مدیریت آن مجموعه زیر منانؤاست آن هم نه فقط م

با آن حوزه مدیریتی سر و کار دارند بلکه به  که جامعه منانؤم

 زیرا ؛است کرده خیانت منانؤم همه به یعنی « منینؤجمیع الم»

کشتی و  تمام شود سوراخ که اسالمی نظام کشتی از گوشه هر

 .دهد همه سرنشینان آن را در معرض غرق شدن قرار می

مدیر نیز اگر به برتری فرد یا افرادی بر خود آگاه باشد که  .3

توانند به سر منزل  را بهتر و سالمتر از او می این بار مسئولیت

انتخاب اصلح تالش نکند معلوم نیست  مقصود برسانند و در جهت

 .خارج باشد از دائره این خیانت

مدیران مافوق مجاز نیستند که خود را در جهل و عدم اطالع . 5

در حدیث «  هو یعلم»شایستگان نگهدارند و به استناد  از مجموعه

تصمیم گیری در انتصابات قرار دهند  عدم علم خود را مبنای

ضرورت اداء امانت در  بلکه با توجه به ذیل روایت و اهمیت و

همه  به کسب علم و آگاهی نسبتمسئولیت، موظف به تالش برای 

 .افرادی است که شایستگی تصدی مسئولیت مورد نظر را دارند

بنابراین بر مسئوالن واجب است کسانی را متصدی امور قرار 

ویژگی های مدیریتی،آشنایی با قرآن و  دهند که از لحاظ

وگرنه طبق فرموده  احادیث بر دیگران برتری داشته باشند

خیانت  منانؤرسولش و تمامی م ،الن به خدارسول خدا این مسئو

 1.کرده اند

 48، پ 06مشهد مقدس، خیابان امام رضا)ع(، امام رضا )ع(             

 11813033 -11833436تلفن:   
Peyrovan-zahra.com 
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