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  بخش اول
  

موضوعات مديريت در قرآن كريم



 



 

  

  

 مقدمه
  
 و درستكاري را بهترين راههاي مد و سپاس خداوند مهربان كه ايمانح

كران بر نبي مرسل و خاتم  بندگان به سوي خود قرار داد و درود بيهدايت 
و همه پيشوايان و هاديان به سوي پاكي و ) ع(و امامان معصوم ) ص(رسل 
 بهترين راهنما در جهت االهينان كتاب مسلمابدون شك براي ما . نور

 كريم زيرا، قرآن، اوند و كسب سعادت دنيوي و اخروي استدت خشناخ
كتابي كه روشنگر هر چيز و هدايت " : استاالهيبع اليزال نور و معرفت من

آن خداوند " و )89سوره نحل، آيه ( ".و رحمت و بشارت براي مسلمانان است
فرونشاننده عطش دانشمندان و باران بهاري بر قلب فقهيان و روشنگر راه را 

داراي ظاهري زيبا و  قرآنهمانا ". )198البالغه، خطبه  نهج( ".صالحان قرار داد
هاي ژرف آن پايان  نكتهشود و  باطني عميق است، شگفتيهاي آن تمام نمي

لبالغه، خطبه ا نهج(".شود ها جز به وسيله آن برطرف نمي پذيرد و تاريكي نمي
 در آيات سفارش فرموده تدبر كريم مكرراً مخاطبان خود را به قرآن .)18

 تدبر به همه دستور قرآن"در حقيقت ، )... و24آيه : ، محمد82آيه: نساء(است 
ي، كتاب قرآندر بينش ما مسلمانان و به نص صريح آيات دهد، بنابراين  مي

 منبعي از دانشها، قوانين و رهنمودهاي نوراني به جويندگان حقيقت االهي
ها موجب حيات و  كارگيري آن هتوجه و بشناخت، كند كه عرضه مي

فراواني  ارزشمند  نكاتاالهيآيات اين كتاب در بسياري از . رستگاري است
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 نهفته  از جمله مديريت و مورد نياز بشرهاي معرفتي حوزهدر بسياري از 
  .است

اي از دانش، هنر  ات زندگي بشر است، فني كه مجموعهالزاممديريت از 
يك فرد مدير در زندگي فردي بدون شك . دهد و عمل را در خود جاي مي

 و ، عالمانه هوشمندانههاي  با مديريت نيزامعهاست و يك جخود موفق 
بشر از آغاز تشكيل . تانه از آسايش و نعمت فراوان برخوردار اسمدبر

مور و پيشبرد كارهاست نياز از مديريت كه همان نظم ا بيزندگي جمعي 
اما علم مديريت دانشي جديد . نبوده است و اين بعد عملي مديريت است

در يك قرن اخير در كشور ما با تأليف كتب، است كه شايد بتوان گفت 
 در اي دانشگاهي رشتهبه عنوان ترجمه متون خارجي و همچنين 

اي از جمله  هر جامعه.  مورد توجه قرار گرفته استهاي مختلف گرايش
 دلسوز است و اين مهم جامعه ما نيازمند تربيت مديران متخصص، متعهد و

 ميسرلمي اعم از ديني و غير ديني  عگيري منابعاجز از طريق آموزش و فر
 .نخواهد بود

در حد بضاعت ناچيز ي تدبر كريم حاصل قرآنكتاب مديريت در 
ها و  كه در معنا و مفهوم خويش نكتهاست  از آياتآن دسته  نگارنده در

ه است كه الزم اب از دو بخش تشكيل يافتكت .رهنمودهاي مديريتي دارند
  .توضيحاتي داده شوددر آن ويژه روش تحقيق  آن به هاي گيباره ويژدراست 

  ش اولبخروش تحقيق در 
 با عناوين مفهوم مديريت، انتخاب يا  فصلبخش اول شامل هشت

و  انتصاب مدير، اهداف مديريت، مديريت منابع انساني، مديريت اطالعات
 و در نهايت رفتار مدير با هاي مدير ويژگيدانش، مديريت منابع مادي، 
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 هستند كه مديريتعلم  ضوعات مو تمامي اين عناوين.ست ازيردستان
 كريم رهنمودهايي در باب همين قرآنسعي شده است با مراجعه به آيات 

 در كنار بنابراين. دنموضوعات از معاني نهفته در متن آيات استخراج شو
با مراجعه به ها  آن و تفسير ن آيات مربوط به يك موضوعهم قرار داد

، رويكرد اصلي ها و رهنمودها  رهاي معتبر براي يافتن نكتهها و تفسي ترجمه
  : جزئيات بيشتر عبارتند از،امااست و 

روشي كه البته قدمت آن به صدر با آيات نظير و هم معنا، تفسير آيه . 1
 كتابي است كه قرآن" :)ع ( عليگردد و به فرموده اميرمؤمنان اسالم برمي

 برخي بر برخي ديگر گواهي بخشي از آن بيانگر بخش ديگر است و
در تفسير الميزان مورد تأكيد  روشين ا. )133البالغه، خطبه  نهج( ".دهد مي

احت در به صر، وي  قرار گرفته است و استفاده ايشان)ره(عالمه طباطبايي
براي مقصود آيه بايد از آيات نظائر آن ": گويد مقدمه اين اثر ارزشمند مي

 آن قرآنتوان آن را تفسير خواند و   ميكمك گرفت و اين روشي است كه
داند، آن وقت چگونه   مي"تبيان لكل شئ" خود را قرآن چون پسندد، را مي

و ما نيز به ياري خداوند سبحان روش .... ممكن است مبين خود نباشد
طباطبايي، ترجمه تفسير الميزان، ( ".دهيم تفسيري خود را به همين طرز قرار مي

 .)23ـ22، ص1جلد

 رويكرد  به علت،غهالبال به ويژه نهج) ع(استفاده از سخنان معصومين . 2
 . در اين اثر گرانبها فراوان وجود نكات مديريتي كريم وقرآنعميق آن به 

شناسي  البته ريشه. هاي علمي، فلسفي، ادبي و لغوي احتراز از بحث. 3
ريخي توضيحات تاكند و برخي  ها كه به فهم بهتر آيه كمك مي  واژهبعضي

 اما از مد نظر قرار گرفته است،براي روشنگري معنا و يا علميِ مختصر، 
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 .  احتراز شده استهاي مذكور  در زمينه پيچيدههاي بحث

درآمدي  يك بحث علمي كوتاه براي پيش ها بعضي از فصلدر آغاز . 4
بيان و هدف اصلي، نيز ها  بر موضوع گنجانده شده است، اما در اين فصل

 .ي استقرآن بر اساس آيات شرح موضوع

توجه اساسي به آنچه معناي اصلي و اوليه آيه در اختيار ما قرار . 5
 علم مديريت به اي خاص در از اثبات ديدگاه يا نظريه دهد و اجتناب مي

 .يقرآنوسيله آيات 

 منظورها يا مقصودهايو كشف  بيان منظور از رهنمودهاي مديريتي،. 6
به  را در علم يا عمل مديريت اي يا رهنمودي تهنهفته در آيات است كه نك

  .دنكن مخاطب عرضه مي

  بخش دومروش تحقيق در 
 اتبه علت مطرح نكردن موضوعروش كار در اين بخش با بخش قبلي 

 فصل اول. زا دارد دو فصل مجاين بخش. متفاوت استخاص مديريتي 
آيات  نكات و رهنمودهاي مديريتي در  بيان، تفسير و استخراجشامل
 آياتي كه داستان سليمان ،است چهل و چهارم سوره نمل هم اليپانزد
علت انتخاب اين قسمت از سوره . كشد با ملكه سبا را به تصوير مي) ع(نبي

فصل دوم . آن نهفته استمديريتي فراواني است كه در نمل وجود نكات 
 )ع( مديريتي در سوره يوسف و رهنمودهايبه بيان، شرح و تفسير نكات

البته بسياري از آيات اين سوره و نه همه آن حاوي نكات . پردازد مي
مديريتي است، اما از آنجا كه اين سوره يك داستان فشرده و پيوسته را 

الزم بود كه كل آيات بيان  براي از بين نرفتن رشته كالم ،كند مطرح مي
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ه مديريتي است و بها و رهنمودهاي  شوند، ولي هدف فقط استخراج نكته
، در حد ترجمه و بيان سازند آياتي كه موضوعات ديگري را مطرح مي

الزم به ذكر است كه  . اكتفا شده استيا غيرهو  معنوي برخي رهنمودهاي
پيچيده علمي و فني، استفاده از هاي   اجتناب از بحثدر بخش دوم نيز

در . استنين احتراز از اثبات هر ديدگاهي مد نظر بوده تفاسير معتبر و همچ
، شرح  و ترجمه آن بعد از بيان آيه"توضيح" منظور از عنوانِاين بخش 

اي خاص يا موضوعي مرتبط با معناي آيه است كه به فهم بهتر آن  كلمه
معتبر استفاده فراوان شده در تمامي مطالب كتاب از تفاسير . كند كمك مي

 در .است كه در رأس همه آنان ترجمه فارسي تفسير الميزان قرار دارد
بخش دوم از تفسير نور و روش مورد استفاده در آن كه استخراج معاني و 

 روش استناد در اين . استشدهپيامهاي نهفته در آيات است نيز استفاده 
بخش فقط ذكر نام تفسير است، چون شماره آيه و نام سوره كامالً روشن 

اند، ذيل آيه  توان به تفاسيري كه نام برده شده است و براي آگاهي بيشتر مي
  .مربوطه مراجعه كرد

  
 97ستان زم ـ طيبه توسلي



 

 

 

 



 

  

    

  صل اولف

   كريمقرآن در م مديريتمفاهي
 در كه فارسي هستند، بطوري جديد در زبان  واژگاني"مديريت" و "مدير"

م است كه با رشد جوامع و حضور  مسلّ.شوند  ديده نمي فارسيمتون كهن
  همچنين.سميت يافته است اين واژه ر،ه اموري گوناگون براي ادارها سازمان

محافل علمي كشور و ها و آثار غربيان به  در يك قرن گذشته با ورود انديشه
 در متون علمي و  و واژگان نزديك به آن،"مديريت"  واژه،ترجمه اين آثار
 "گرداننده است" معناي به "دور"  از"مدير"كلمه . اند كار رفتهه ادبي فراوان ب

شود كه كاري را اداره  ، و به كسي گفته مي"اداره"فاعلي است از صفت  و خود
 "اداره"الزم به ذكر است كه در زبان عربي  .)20561، ص1377دهخدا، ( كند مي

 معناي به "سوءاالداره"معاني گرداندن، به راه انداختن و حتي مديريت دارد و 
آذرنوش، (است " يرههيأت مد" معنايبه "االداره    مجلس" و "سوء مديريت"

  .)208: ، ص1379
 ،گر  و چاره"تدبيركننده"، به معني "مدبر"خالف كلمه مدير كلمه بر
شود از  اي قديمي است كه در آثار كهن زبان فارسي فراوان ديده مي واژه

 مشير و ،سرهنگ بوعلي پيش خداوند زاده باشد": جمله در تاريخ بيهقي
 مدبرهمچنين ، )20529، ص1377، از بيهقي به نقل ،دهخدا(" ... كارهامدبر
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  . كريم خواهيم پرداختقرآني است كه به معنا و كاربرد آن در قرآناي  واژه
 به كار  نيز واژه يا اصطالحات نزديك به مدير يا مديريتكريم قرآندر 

، تدور آمده است، دوائر" دور" از ريشه قرآني كه در هاي واژه. نرفته است
: ، احزاب98آيه : توبه( ي دايره، حلقه و يا دور زدن استمعنا كه به است،... و

اگر چه از ريشه دور .  كه البته هيچكدام معناي مديريت ندارند...) و19آيه 
 كريم يافت كه ما را به معناي مديريت نزديك قرآنتوان كلماتي را در  نمي

يي اين كه در حوزه معنا اما در اين كتاب آسماني كلماتي وجود دارندكند، 
.  پيوند زد و مديرها را به مفهوم مديريت توان آن واژه هستند و به نحوي مي

 همچنينبه مفهوم مديريت و ، "كنتم"  و،"ملك" ،"كمح"كلماتي چون 
 قرآن در  مديربه مفهوم "الواالمر" و "ولي"، "مدبر" ،"ملك"، "حكام"

  .كريم نزديك هستند
 داوري است و آن قضاوت شئ است ي اوليه حكممعن: امّك و ححكم

عالمه . )126، ص1393راغب، (گونه باشد يا نباشد  در جهت اينكه اين
حكم ": گويد  از سوره يوسف در تفسير واژه حكم مي22طباطبايي ذيل آيه 

 حق مطلب در  فصل و ادايِ معني قولِآيد به بطوري كه از كتب لغت برمي
ن بردن شبهه و ترديد است در  از بيايهر امري است و همچنين به معن

اموري كه قابل اختالف باشد، بنابراين الزمه اين معني آن است كه در 
تمامي معارف انساني چه راجع به مبدأ باشد و چه معاد و چه اخالق و چه 
شرايع و آداب مربوط به اجتماع بشري، دارنده حكم بايد داراي رأيي 

از اين توضيح . )187، ص22 ، جلد1364الميزان، ( "صائب و قطعي باشد
 در )ع( و امامان معصوم االهيگونه برداشت كرد كه تنها انبياي  توان اين مي

  .همه اين امور داراي رأي قطعي هستند
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  حكم به معني سلطه و سيطره نيز آمده است عربيهاي در فرهنگ نامه
ي ديگر در معناي. )483، ص 1997، همچنين روحي بعلبكي، 135، ص 1379آذرنوش، (

حكم كردن به معني اتقان و استوار كردن امور است و حكيم كسي است كه 
حكومت نيز از ، )161، ص1364قرشي، ( .كند محكم ميكارها را استوار و 

 كريم حكم كردن براي پيامبراني كه به حكومت قرآنهمين ريشه است و در 
) ع(نند سليمان  و پيامبراني كه به حكومت رسيدند ما،)ع(نرسيدند مانند لوط 

 اما. ...) و79 و 74، انبيا آيات 22يوسف آيه ( يكسان بكار رفته است) ع(و يوسف 
  . ت قضاوت و داوري اس غالب هماناي معن بيان شد كهگونههمان

 و ملك كسي است به معني تصرف در شئ است لكم :ملك و ملك
، همچنين ملك )492ص، 1392راغب، (كه اختيار امر و نهي در بين مردم دارد 

م به معني فرمانروا و ك هل، و م دارد فرمانروايي و سلطهمعني اقتدار،
ي اين قرآن در فرهنگ لغات .)1106، ص 1997ي بعلبكي، حرو(پادشاه است 

تر  واژه در مقايسه با حكم به معاني مديريت، رهبري و حكومت نزديك
و هم منفي بكار رفته  هم در معناي مثبت  كريم واژه ملكقرآندر . است
: نخست به خداوند نسبت داده شده استدر معناي مثبت . است

 : همچنين،)42نور، آيه ( "....است فرمانروايي آسمان و زمين از آن خداوند"
  در باره).56حج، آيه ( "...اقتدار از آن خداوند است] قيامت[در اين روز "

:  نيز استفاده شده استاند  مخصوصاً آنان كه به قدرت رسيدهاالهيانبياي 
پس " ،)101يوسف، آيه( "..روايي عطا كردي پروردگارا همانا به من فرمان"

همانا به آل ابراهيم كتاب و حكمت عطا كرديم و به آنان ملكي عظيم 
خاندان  در تفسير اين آيه منظور از آل ابراهيم، .)54نساء، آيه ( "...بخشيديم

لك در اينجا شامل  و ماست) ص( اسالم  پيامبر، به ويژه،او و ذريه او
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 .)223، ص8الميزان، جلد (شود  ها مي نبوت، واليت، هدايت و مالكيت ثروت
ملوك  كريم قرآندر اما . استملك واژه هاي مثبت از  مه برداشتها ه اين

ان اشاره اراد و خونريزي جب به فس دارد و منفيفهوميم ، پادشاهانايبه معن
ملوك لكه گفت همانا م":  ملكه سبا آمده استقولز  ا، چنانكهكند مي

 كشند مي آن را به فساد شوندميارد شهري  وقتي كه و) يا جبارانپادشاهان(
نمل، ( ".كنندگونه عمل مي سازند و همواره اين ميو عزيزانش را ذليل 

ذالل  ا معني آتش زدن و ويران كردن است،فساد كردن در شهر به .)34آيه
 در پايان ير كردن و تبعيد نمودن آنان است، همچنين كشتن، اسي يعنعزيزان
كنند، دليل بر استمرار است  گونه عمل مي همواره اينفرمايد   مي تأكيدآيه كه

الميزان، ( است گران ستمگر است كه اين رفتار هميشگي سلطهو معنايش آن 
   .)280، ص30جلد

، 1997روحي بعلبكي، ( است عني اصلي مكَّنَ، ثَبتم: نكُّم و تَمكَّنَ
خداوند خطاب به آدميان . كه بر ثبات و پايداري داللت دارد )1098ص
داديم و براي شما ) مكنَت(و قطعاً شما را در زمين قدرت عمل ": فرمايد مي

اعراف، آيه ( "كنيد در آن وسايل معيشت نهاديم، اما چه كم سپاسگزاري مي
القرنين و برخي ديگر و ذو) ع(نبي مكنت به يوسف  كريمقرآن در .)10

توان از آن معناي اقتدار، سلطه و   و به راحتي مينسبت داده شده است
ا به همان": گويد  خداوند در باره ذوالقرنين مي.برداشت كردرا مديريت امور 

 .)84كهف آيه ( "چيزي را به او بخشيديماو در زمين مكنت داديم و سبب هر 
قدرت تصرف در زمين است، تصرفي مالكانه و ن در زمين به معني تمكّ

 تمكين معناي استقرار و ثبات دادن دارد، ثباتي همراه با استحكام و .دلخواه
آيه ذكر شده ادامه كلمه سبب كه در . )26، ص26الميزان، جلد (بدون مزاحمت 

تواند شامل عقل،  سازد، سبب مي مي ميسرها را  است، راه رسيدن به هدف
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اساساً . جسماني، كثرت مال و تعداد نفرات و لشكريان باشدعلم، نيروي 
 در زمين استقرار  كريم به كساني نسبت داده شده است كهقرآنمكنت در 

  و حكومتي اين واژه به مديريتا و معناند اند و يا به حكومت رسيده يافته
    .بسيار نزديك است

 به مفهوم  و آمده است كريمقرآنكلمه ديگري كه در : مدبرتدبير و 
ر ب د.است رب از ريشه دمدبر است، كلمه  ك نزدي)طالح امروزدر اص (مدير

، 1379آذرنوش، ( كردن است هماهنگبه معني ترتيب دادن، مهيا كردن و 
راغب، (ر در عواقب امور است ، همچنين تدبير به معني تفك)189ص

ديشد و به نظم ان پس مدبر كسي است كه در عاقبت امور مي. )166ص1392
، همچنين "نازعات"در آيات اول سوره . ردازدپ و هماهنگي كارها مي

 و يا )1364الميزان، (  از وظايف فرشتگان"مرسالت" و "صافات"هاي  سوره
 سخن به ميان آمده )327قرشي، ج دوم، ص(عوامل و نيروهاي مؤثر در عالم 

  ترتيب در امور عالم براي نظم وسيم كار بين آنان و در آن به نوعي تقاست
سوگند به ": فرمايد  مي نازعات سوره در آيه پنجم ازاشاره شده است،

فهميم كه اداره امور   از اين آيات مي."كنندفرشتگاني كه امور را تدبير مي
 )3يونس آيه(  كه مسلماً در درجه نخست خداونديانمدبرعالم جز با وجود 

 معناي كلي اين آيات در سه .ت نيسميسر، و پس از آن فرشتگان هستند
و امور عالم سر و كار  اشيا نشان از آن دارد كه مالئكه باسوره شريفه 
اتي صحبت كرده است  در باره موجود در اين آيهخداي تعاليدارند، يعني 

 و ارسال سريع آن به سوي مقصد مورد االهيكه مأمور به دريافت احكام 
و آنچه او اراده كرده است واقع  االهي و بدين سبب قضاي  هستند،نظر
   .)17، ص1364الميزان، (شود  مي

در همه امور زندگي براي پيشرفت و مديريت مسلم است كه آدميان نيز 
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. ندندكار به ب قسيم كار و سرعت عملدر ت را تدبير الزمفردي و اجتماعي بايد 
حاكم، پيشوا  به معني مدبر به معني ترتيب، تدارك و كارسازي و يرتدببنابراين 
با توجه به تواند ما را به مفهوم مديريت  ، مي)190، ص1379آذرنوش، ( و مدير
  .بسيار نزديك كندي آن قرآنهاي  زمينه

 است كه با كلماتي مانند "ولي" قرآنكلمه ديگر در : واليت، ولي
 از باب تفعل به معني روي "ليوتَ" . هم ريشه است"مولي" و "واليت"

 و 246، ص7قرشي، ج(.  و به عهده گرفتن استرفتنگرداندن، دوست گ
. ي دوم و سوم مورد نظر استاا معنمسلماً در اينج. )771، ص1379آذرنوش، 

 هر دو )257البقره، آيه ( "اهللا ولي الذين امنوا": فرمايد در آيه شريفه كه مي
 و يا "خداوند دوست و ياور مؤمنان است": معنا درست است كه بگوييم

تنها ولي شما خدا و " :در آيهاما . "رپرست مؤمنان استخداوند س"
كه نماز به پا  ، همان كسانياند هستند رسولش و كساني كه ايمان آورده

، اكثر مترجمان و )55مائده، آيه ( "دهند دارند و در حال ركوع زكات مي مي
. اند سرپرست يا سرور معنا كردهدر اين آيه  را "ولي" كريم، قرآنمفسران 

 صاحب و مؤمنان زكات دهنده در حال ركوع) ص(براين خدا و رسول بنا
 محدثين و دانشمندان علم كالم از شيعه و ،بسياري از مفسرين. واليتند

ابن مغازلي شافعي . اند دانسته) ع(سني آيه شريفه را در شأن حضرت علي 
نازل شده است ) ع(كند كه اين آيه در حق علي   نقل مي"مناقب"در كتاب 

يه اشاره به يك واقعه تاريخي دارد كه مؤمنان در آاين  .)38، ص11لميزان، جا(
در حال نماز ظهر بودند كه سائلي از آنان ) ص(مسجد با رسول خدا 

كه در حال ركوع بود انگشتريش ) ع(درخواست كمك نمود، حضرت علي 
 :از اين قضيه با خبر شد به خدا عرض كرد) ص(وقتي پيامبر . را به او داد

ام را گشاده  خواهم كه سينه پروردگارا من پيامبر و برگزيده توام از تو مي



 23   مفاهيم مديريت در قرآن كريم

در اين وقت . فرمايي و كارم را آسان كني و برايم وزيري از اهلم قرار دهي
  .)85ـ67، ص 1377قرباني الهيجي، (اين آيه بر پيامبر اكرم نازل شد 

مدير را داشته تواند مفهوم   كريم كه ميقرآن در يكلمه ديگر :اولواالمر
ايد، خدا و رسول و  كه ايمان آورده اي كساني":  است"االمر اولو"باشد 

صاحبان امر از خودتان را اطاعت كنيد، پس اگر درچيزي نزاع داشتيد آن را 
مفهوم  در تفسير آيه و. )59نساء، آيه ( "..به خدا و رسول ارجاع دهيد

 هر معنا كه باشند از وحي صاحبان امر هركس و به: اولواالمر آمده است كه
 و مانند پيامبر  رأي مقبول استاي ندارند، بلكه شأن آنان دادنِ بهره

آيه شريفه در رجوع مشاجرات از خدا و رسول نام . اطاعتشان واجب است
برد، و اين بدان معناست كه كالم وحي و دستورات دين مرجع حل  مي

الميزان، ( داوري كنند آنصاحبان امر هم بايد بر اساس  اختالفات است و 
ين آيه به طور تفسير جامع به شرح و استنباط ا همچنين .)238 ، ص8جلد 

اگر اولواالمر را ": داند كه و نتيجه نهايي را در اين مياست مبسوط پرداخته 
حاكمان و واليان صالح چه معصوم و چه غير معصوم بدانيم، چنانكه اكثر 

، در اين صورت داللت آيه بر واليت و اند اهل سنت و برخي اماميه گفته
 .)113، ص1377قرباني الهيجي، ( "تر خواهد بود حكومت اسالمي روشن



 



 

  

  فصل دوم

  انتصاب يا انتخاب مدير
 ديريت انتصاب يا انتخاب مدير براياز مباحث بسيار مهم در علم م

نياز نبوده  آن بي مشكالت است، چيزي كه بشر هرگز ازاداره امور و حل
 و االهي كريم هدايت آدميان را منوط به پذيرش رسالت انبياي قرآن. تاس

دانيم بسياري از پيامبران از گونه كه مي ايمان به آنان دانسته است، اما همان
 فقط به هدايت قومشان به سوي )ص (جمله پيامبر عظيم الشأن اسالم

دگي مردم و اند، بلكه اداره كنندگان امور زنايمان به پروردگار نپرداخته
اين موضوع از چنان اهميتي . اندبودهقوم خود حالل بسياري از مشكالت 

 )ع(غاز خلقت و هبوط حضرت آدم برخوردار است كه خداوند در همان آ
فرود آييد، پس ] بهشت[فرموديم جملگي از آن ": به آن تأكيد فرموده است

يروي كنند اگر از جانب من شما را هدايتي رسد، آنان كه هدايتم را پ
 مسلماً هدايت .)38البقره، آيه ( "شان بيمي نيست و غمگين نخواهند شد براي
 در ارسال رسل و بعثت انبياي عظام جلوه يافته است كه ايمان االهي

 ادامه خداوند حكيم در .ستندآورندگان به آنان از جمله هدايت يافتگان ه
 از ترس و يمان بياورند ااالهيكساني كه به رسوالن : فرمايدآيه شريفه مي

در اين آيه شريفه  .اندوه در امان بوده و به اطمينان خاطر خواهند رسيد
مسلماً . نيوي داشته باشددهم جلوه اخروي و  همتواند ترس و اندوه مي
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 از عذاب آخرت در امان هستند و بر آنان االهيايمان آورندگان به رسوالن 
 از آغاز هبوطش اش يعنيي دنيويدر زندگبشر اما . ترس و اندوهي نيست

 از ناامني، قتل، غارت و تضييع حق خويش ترس  تا حال حاضربر زمين
  خداوند حكيم در اين زمينه تأكيد،بسيار داشته و رنج فراوان برده است

 "...گفتيم فرود آييد كه برخي براي برخي ديگر دشمنيد...": فرمايدمي
 قبل  بعد از هبوط با نحوه حيات آدميكهاين بدان معناست . )36البقره، آيه (

  و حيات زميني آميخته با گرفتاريچوناين . از هبوط تفاوت بسيار دارد
 ارسال ،)63، ص1 ج ، تفسير نورالثقلين،255، ص1تفسير الميزان، جلد( سختي است

 نيز ي دنيويها و دشمنيرسل و انتخاب رهبران براي پيشگيري از اين باليا
لطفي است از جانب خداوند به آدم و ذريه او براي دوري  و آن  استبوده

 يآرامش خاطر پس، )130 ص1، ج1407تفسير الكشاف، (از خطاها و گناهان 
 حيات مؤمنان ، آيات ديگر از آن سخن به ميان آمده است اين آيه وكه در

 و غم گيردميهر دو سراي دربرهمه جوانب و رستگاري آنان را در ا در ر
 در هر يعني آدمي. زدايد دنيوي و اخروي از آنان مي در زندگيو اندوه را

 د و به او آرامش دهندساز كار او باشن به رهبران و مديراني كه چارهزماني
براي رسيدن به .  نيازمند خواهد بودو او را به خير و صالح هدايت كنند،

در  .ست امري گريز ناپذير امديرانرهبران و انتصاب يا انتخاب اين آرامش 
 به انتصاب و يا انتخاب مدير منجر كريم از انواع روشهايي كه يا قرآن
 در اين مبحث حداقل پنج روش را  سخن به ميان آمده است كهشود، مي

  :دهيممورد شرح و بررسي قرار مي
  از جانب خداونداالهيانتصاب رهبران و مديران  ـ 

  االهيانتصاب مدير توسط رهبران ـ 



 27   انتصاب يا انتخاب مدير

 ر توسط مردمانتخاب مديـ 

 انتخاب مدير توسط شوراهاي مردميـ 

  از جانب مردم براي انتخاب مديردادن اختيار به رهبرانـ 

 فوق رداز پنج موشويم كه در سه مورد  متوجه ميبا يك بررسي كوتاه
 در  از مصاديق بارز آزادي رأين حقِاختيار انتخاب از آن مردم است و اي

  . است جامعه و احترام به تصميمگزينش مدير

   از جانب خداونداالهيانتصاب رهبران 
 از جانب خداوند است و االهياز مسلمات تاريخي بعثت انبياي 

ن دخالتي در اين  كوچكتري، هيچ انساني كريمقرآناساس آيات شريفه بر
ي ردم به خداپرست هدايت ممهمترين مأموريت پيامبران. زمينه نداشته است

، پس از آن اداره امور زندگي آنان بوده استو دوري از شرك و الحاد و 
هنگاميكه رسوالن ما از ": فرمايدبراي مقصود اول يعني خداپرستي مي

فصلت، آيه ( "...رو و از پشت سرشان بر آنان آمدند كه جز خدا نپرستيد پيش
 براي رسيدن به عدالت اجتماعي و مديريت امور زندگي ، همچنين)14

 نازل  وفرستاديم رسوالنمان را با دليلهاي روشنهمانا ": فرمايدجمعي مي
كرديم همراه با آنان كتاب و ميزان براي اينكه مردم براي قسط و عدالت 

 "...پديد آورديم كه در آن ستيز و صالبت است) حديد( و آهن قيام كنند
قرآن كريم، تورات، انجيل و : در اين آيه منظور از كتاب. )25يد، آيه حد(

، 5 ج نورالثقلين،(منظور از حديد سالح جنگي است و  ،)ع(ياء كتب ساير انب
 شريفه كامالً روشن است كه در تحليل معنايي آياتبنابراين . )249ص 

 براي آن است كه هاي روشن، كتاب و ميزان دليلارسال رسوالن، همراه با
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 در اينجا "قسط" . به عدالت اجتماعي دست يابند خدا پرست باشند ومردم
مهمترين رسالت رهبران و مديران اجتماعي از  و عدالت اجتماعي نايمعبه 

 الزم .باشند و چه از جانب مردم چه از جانب خداوند انتخاب شده ،است
 هم معناي عدل ، متضاد دارد، يعني از آنمعنايدو به ذكر است كه واژه قسط 

ط به  ظالم و مقسمعناياز نظر طبرسي قاسط به . شودو هم ظلم برداشت مي
پس قاسطون آتش افروزان ...": فرمايد، آيه شريفه مي عادل استمعناي
 عدالت اجتماعي معناي، اما در آيه مورد بحث قسط به ")15جن، آيه (اند جهنم
 مضامين آيات قبل نشان از آن دارد كه مؤمنان در ).7، ص6قرشي، جلد(است 

ورزيدند، پس خداوند  به ويژه انفاق در راه خدا سستي االهيانجام تكاليف 
رسوالن همراه با كتاب و ميزان نازل فرمود تا مردم در اجتماعي عادل زندگي 

اند تا مردم را به عدالت در مفسرين ميزان را همان ترازو معنا كرده. كنند
معامالت عادت دهند و در نتيجه خسارت و ضرري نبينند و اختاللي در 

اع به شر به اجتماع است و قوام اجتمگي بها پديد نيايد، چون قوام زندوزن
 از نزول آهن نيز فهآيه شري. گيردمالتي است كه بين آنان صورت ميامع

 در جهت ساختن ، در استفاده از آن تا بندگان خود راسخن گفته است
 دفاع از اجتماع صالح و بسط كلمه حق در زمين هاي جنگي برايسالح

   .)358 و 356، ص37الميزان، جلد ( بيازمايد
تماعي اسالم به عهده آن  اجراي مقررات اجپس از بعثت رسول گرامي

رها و پذيرش حاكميت او بر مسلمانان  و لزوم اطاعت از دستوحضرت بود
مردم به ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم، تا ميان ": واجب شد

 .)105 آيه نساء،( "...ه است داوري كنيموجب آنچه خداوند به تو آموخت
و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و رسولش به ": همچنين
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امري فرمان دهند، براي آنان در كارشان اختياري باشد و هر كس خدا و 
حزاب، ا( "رسولش را نافرماني كند، قطعاً دچار گمراهي آشكاري شده است

 د،هاي جنگ، صلح، حدو برخي آيات ديگر در زمينهاز اين آيات و. )36آيه 
 اسالم ديني است كه براي حكومت شويم كهمتوجه ميقصاص و قضاوت 

ها و هاي الزم دارد، اجراي اين برنامهو مديريت جامعه دستورها و برنامه
 در صدر اسالم و در زمان رسالت حضرت ختمي االهي قوانين پياده نمودن

به عهده ايشان، و اطاعت از وي بر اساس نص صريح آيات ) ص(مرتبت 
  اين  پس از رحلت آن حضرت.ي بر مسلمان واجب بوده استرآنق

ه اماميه معتقد است كه شيع. گذاشته شد) ع(هار وليت به عهده ائمه اطؤمس
د، يعني از عصمت، علم غيب و قدرت ي هستن داراي واليت تكوينامامان

 و چنين جايگاهي از جانب خداوند به آنان عطا  برخوردارند،بر تصرف
ابراين بايد گفت كه مردم در تعيين زعامت و حاكميت امامان شده است، بن

 و آن انتصابي است از جانب نيز مانند پيامبران سهمي ندارند) ع(معصوم 
   .)437، ص1391جوادي آملي، ( خداوند

  الهيانتصاب مدير توسط رهبران 
پيامبران صاحب اختياراتي بودند كه از جانب خداوند به آنان عطا شده 

ها و  شغلتصدي از اين اختيارات گزينش افراد براي بود، يكي
اين خاص پيامبران و امامان البته . ي گوناگون بوده استها مأموريت
در همه جوامع در گذشته و حال مديران و رهبران ، بلكه  نيست)ع(معصوم

 يتوضيح، اين امر منطقي است و  و دارندطبق قانون چنين اختياراتي داشته
 است،) ع(شيني هارون برادر موسيي در اينجا جانقرآنونه  نم.نياز ندارد
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 را ش برادر،وي در غياب خويش. وقتي آن حضرت به ميقات رفته بود
و موسي به برادرش ... ": خليفه خود در ميان قوم بني اسرائيل قرار داد

در ميان قوم من جانشين من باش و اصالح كن و راه : هارون گفت
چهل روز بود، ) ع( ميقات موسي.)142يه اعراف آ( ".فسادگران را پيروي نكن

وي برادرش هارون را ندا داد كه خليفه من در ميان قوم باش و مصلح باش 
تو و هر زماني كه الزم بود به اصالح امور مردم بپرداز و هركس از آنان كه 

مضمون آيه پس . )151، ص2 ج الكشاف،(را به فساد دعوت كرد او را اجابت نكن 
 و  غيبت برادرش بوده است قوم بني اسرائيل درهبر رهارون بر آن است كه دال 

را به اصالح قوم بني اسرائيل و اجتناب از پيروي اهل فساد  وي )ع(موسي
كند، مسلماً مقصود آن حضرت اداره امور مردم و دوري از آراء سفارش مي

     .)304، ص 1388الميزان، (مفسدان بوده است 

   توسط مردمو رهبرانان انتخاب مدير
ران در دنياي امروز حق رأي براي مردم جامعه در انتخاب مديران و رهب

 و احترام به منزلت اجتماعي انسان  دمكراسياجتماعي و سياسي از اصول
از  هاي فعلي در كشورهاي مختلف جهاناست كه در بسياري از حكومت

 .شودخته ميبه رسميت شناجمله قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
آيه . اي خودكامه استه تشكيل حكومت آراي مردمي از موانعرجوع به

  چنانچه به، استسان ذاتاً موجودي حريص خلق شدهان": فرمايد ميشريفه
 خيري رسد ديگران را از آن منع كند و چنانچه بهتابي ميشري رسد بي

ه معناي شدت ب) هلوع( در اين آيات حريص  .)21ـ19 معارج، آيات( "كندمي
 و اين كلمه در دو آيه بعدي تفسير شده است، يعني هلوع حرص است
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كند و چون به كسي است كه هنگام برخورد با ناماليمات بسيار جزع مي
، 39الميزان، جلد (كند خيري رسد از انفاق آن به ديگران خودداري مي

ت كه در اين آيه الزمه حرص است و آن بدين معناسمفهوم خير . )141ص
انسان چون به خيري رسيد خود را بر ديگران مقدم داشته، از دادن آن به 

دهد قدحي برگيرد اي ميئي كه اگر كاسهورزد، مگر در جاديگران امتناع مي
و به ":  همين مضمون در سوره عاديات نيز بكار رفته است.)142همان، ص(

 "بخيل استبسيار فريفته و ) مال دنيا(درستي كه انسان بر حب خير 
 منظور آيه اين است كه انسان نسبت به مال دنيا شديدالحب .)8آيه عاديات، (

كند تا از دادن حق خدا امتناع بورزد و است و اين شدت حب وادارش مي
بنابراين  .)359، ص40الميزان، جلد ( مال خود را در راه خدا انفاق نكند

بزرگ را در پي خواهد  به آن اين خطر هاي دنيوي و دسترسي آدميان نعمت
اي خاص قرار گيرد و ديگران  ثروت و قدرت در دست عدهداشت كه

اين بالي بزرگ .  كشيده شوندكشي يا بهرهمحروم بمانند و حتي به استثمار
بشري هميشه و در طول تاريخ دامن گير بسياري از جوامع بوده و هست و 

. هاست از انسانهم اكنون نيز اكثريت ثروت كره زمين در دست اقليتي
بشر در طول تاريخ براي رفع اين بال تدابير بسياري انديشيده است بنابراين 

 در سپردن ها به رسميت شناختن تصميم و اراده عموميكه يكي از آن
 اگر .هاي خرد و كالن به كساني است كه مورد اعتماد مردم باشندمديريت

 دنياطلبان و غاصبان حقوق  براي مقابله بااالهيبگوييم بعثت همه انبياي 
بوده است،  و به رسميت شناختن حقوق عامه مردممردمان مستضعف 

اي از انتخابات آزاد و حق مردم جامعهبنابراين اگر  .ايمجايي نگفتهسخن بي
 و ، گمراهخواههاي خودتوان از دسترسي انساندار باشند، ميررأي برخو
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 به شرط آنكه  البتهگيري كرد،ي جلوها و داراييهاي عموم  به ثروتپيشهطمع
 اوضاع را به سود خود و آراي مردم را در جهت ،هااين افراد با انواع حيله

مفهوم به همين علت است كه .  خود تغيير ندهند نامشروعهايخواسته
 و دمكراسي و آزادي در انتخاب و مقبوليت آراي اكثريت از ديدگاه اسالم

   . توضيح است الزم بهديگر اديان آسماني
چوب شريعت معتبر است و در دين مقدس اسالم آراي اكثريت در چار"

 فردي و اسالم اداره امور. ق شرع باشد، اعتباري بر آن نيستهرآنچه فو
ركيبي از عقل برهاني و نقل معتبر  تگذارد كه  مياجتماعي را به عهده شرع

اي كل هرگاه كه بخواهد نه تنها آراي اكثريت، بلكه آربنابراين در اسالم . است
احكام شرع را به كنار زند، مردود و فقط در صورت توافق با شرع مقبول 

ي، اداي حقوق انساني و مقوله آزادي، عدالت، احترام به آراي مردم. است
اي  است، اما عدهاالهيآورد انبياي بخشي به مقام رفيع آدمي، رههرگونه تقدس

نه تنها . دند به جنبه مردمي آن تمسك كر آن را رها واالهيپرست بخش هوا
اسالم بلكه يهوديت ناب و مسيحيت ناب نيز آراي اكثريت به اين معنا را نيز 

مانند (شري تابد، تا مسائل خالف اخالق انساني و اهانت به كرامت ببرنمي
 "بر مبناي رأي اكثريت مقبوليت داشته باشد) گرايي  همجنسقانوني شدن

   .)429، ص1391جوادي آملي، (
شناسد ولي اين بدان بنابراين اگرچه اسالم رأي مردمي را به رسميت مي

معنا نيست كه هر رأيي مقبول است، نظري كه خالف شرع، عقل و كرامت 
هاي انساني باشد، نه در اسالم و نه در هر آيين ديگري و نه در نزد عقل

 ميدان تاخت  آني اژدهايي است كه نبايد به نفس آدم.سليم پذيرفته نيست
را از اين امر ) ص ( اسالمالشأن  داده شود، خداوند حكيم نبي عظيمو تاز
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 ن به آنچه خداوند نازل كرده استدر ميان آنا": دهدآگاه كرده و اخطار مي
حكم كردن  پس .)49مائده، آيه ( "... و از هوسهايشان پيروي مكنداوري كن

 در درجه اول اهميت االهي يا حكومت كردن بر اساس دستورات و فرامين
) هوس( "هوي" كلمه همچنين .  است از ديدگاه اسالمدر هر نوع مديريتي

ترين مراتب نفس آدمي به  از نازل اشاره شده استكه در اين آيه به آن
پايان هاي تابع هواي نفس را از چهارحساب آمده است، خداوند انسان

آيا آن ": فرمايداره آنان ميدر ب) ص(داند و خطاب به پيامبر تر ميپست
تواني وكيل كس كه هواي خود را معبود خويش گرفته است ديدي؟ آيا مي

انديشند؟ آنان جز شنوند يا ميبري كه بيشترشان مياو باشي؟ گمان مي
  .)44 و 43فرقان، آيات ( "ترندمانند چهارپايان نيستند، بلكه گمراه

 درست و مطابق با  حق انتخابتوان يافت كه مواردي مي كريمقرآن در
نمونه واضح در اين باره انتخاب .  داده شده استعقل و شرع به مردم

  مشكل ناامني شده بودند و چونذوالقرنين توسط قومي است كه دچار
:  انتخاب كردندوي ديدند او را براي اين كار را در  دفع مشكلتوانايي

كنند، پس مين فساد ميگفتند اي ذوالقرنين يأجوج و مأجوج سخت در ز"
 "دهي؟ تا بين ما و آنان سدي قرار اي در اختيار تو قرار دهيمآيا هزينه

 است و معقولي در اين آيه شريفه انتخاب ذوالقرنين انتخاب .)94كهف، آيه (
گذاشته شد، اش دهد كه وي در انجام آنچه به عهدهزمينه آيه نشان مي

   .خود خطا نكرده بودند و مردم در انتخاب كامالً توانا بود

نه  (براي خالفت) ع(دانيم كه انتخاب حضرت علي  ميهمچنين
اگرچه آن حضرت .  عثمان توسط مردم صورت گرفته است پس از)امامت

، اما پذيرش خالفت پس از عثمان با  اوست بالفصلر و جانشينوصي پيامب
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ه  آن حضرت اين موضوع را در خطب شده است،ميسرخواست مردمي در
مردم از هر طرف مرا " :انددهمورشقيه با توصيح كامل جزئيات بيان فشق

لگد مال گردند و ) ع(حسين  و)ع (احاطه كردند تا آنكه نزديك بود حسن
كنندگان نبود و وجود ياران حجت را  اگر حضور بيعت... رداي من پاره شد

 در بود كهكرد و اگر خداوند از علما عهد و پيمان نگرفته من تمام نمي بر
برابر سيري ظالم و گرسنگي مظلوم سكوت نكنند، مهار شتر خالفت را بر 

 گواه آن  تاريخ.)3البالغه، خطبه  نهج( "...كردمانداخته رهايش ميگردنش مي
توسط مردم براي امر خالفت پس از ) ع(ه انتخاب حضرت علياست ك

حضرت در تاريخي و تشخيصي شايسته بوده است و آن عثمان از مسلمات 
  .  تأكيد فراوان دارند،بيان اين حضور چشمگير مردمي

  انتخاب مدير توسط شوراهاي مردمي 
. دن طوالني دارايهاي مشورتي در تاريخ جوامع بشري سابقهانجمن

شوند و يا توسط ها يا توسط افرادي خاص انتخاب مياعضاي اين انجمن
گيري شورتي و تصميم حوزه ممردم، اگر توسط افراد خاصي انتخاب شوند

 پزشكان،  كارگران،هاي مشورتي ها تخصصي است مانند انجمنآن
، شوند كه توسط افراد همان صنوف انتخاب مي...مهندسان، معلمان و
. شوندها مشخص ميها نيز توسط اعضاي همين انجمنمديران اين انجمن

جامعه توسط مردم عادي هاي مشورتي يا انجمن اگر شورا ،در صورت دوم
انتخاب شوند اين شوراها مردمي بوده و تصميماتشان براي حل و فصل 

هاي مانند شوراي شهر، شوراي محالت، انجمن: هاستاختالفات و مشكل
جالب . خانوادهفاميل و ها، ادارات، احزاب، گروهها و حتي مشورتي سازمان
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. ه است كريم هر دو انجمن به رسميت شناخته شدقرآنتوجه اينكه در 
تشكيل ) ع( حضرت موسي فرعون براي مقابله باشورايي كه بزرگان قوم

بي شك اين : سران قوم فرعون گفتند":  استيدادند يك شوراي تخصص
تان بيرون كند، پس چه خواهد شما را سرزمينمرد ساحري داناست، مي

يا مديران  دستور و رأي بزرگان .)110 و 109اعراف، آيات ( "دهيد؟دستوري مي
ساحران را جمع آوري كنند تا ) ع(د كه براي مقابله با موسي وم اين شق

، ساحراني كه در علم و مهارت مانند او باشند معجزه او را خنثي سازند
) ع(همچنين شورايي كه ساحران براي مقابل با موسي .)139، ص2جالكشاف، (

خود افراد اين شورا كه در كار . تشكيل دادند نيز يك شوراي تخصصي بود
د، ولي براساس نص  هر آنچه را در توان داشتند به صحنه آوردنخبره بودند

 همگي را بر خود تشخيص دادند،) ع( موسي  برتري چوناالهيصريح آيات 
پس جادوگران به ":  ايمان آوردند)ع(به موسي  از فرعون روي گردانده و

طه، ( "رديمسجده در افتادند و گفتند به پروردگار موسي و هارون ايمان آو
 همچنين شوراي معبران خواب در دربار پادشاه مصر شورايي .)70آيه

ند و آن را خوابي پريشان تخصصي است كه در تعبير خواب پادشاه درماند
  .)52يوسف، آيه (. ناميدند

 كريم از آن نام برده شده است، قرآني مردمي كه در هاشورايكي از 
 شورا براي حل مشكل اين. تشوراي حل اختالفات خانوادگي اس

اگر از جدايي ميان آن دو ": ناسازگاري بين زن و شوهر توصيه شده است
بيم داريد، پس داوري از خانواده شوهر و داوري از خانواده ] زن و شوهر[

شان زن انتخاب كنيد، چنانچه سر سازگاري داشته باشند، خداوند بين
آيه . )35نساء، آيه ( "ستسازگاري خواهد داد، همانا خداوند داناي آگاه ا
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 اعضاي هر دو خانواده ان از خانواده زن و مرد، توسطشريفه انتخاب داور
و داوري آنان را به رسميت شناخته است و اين خود مصداق تشكيل 

   . است براي حل مشكلخانوادگيشوراي  و در اين آيه شوراي مردمي

  ير  از جانب مردم براي انتخاب مددادن اختيار به رهبران
از ديگر روشهاي انتخاب مدير آن است كه مردم به رهبران مورد اعتماد 

شان مدير يا افراد اليق كه از عهده انجام خود اين اختيار را بدهند كه براي
اين كار نشانه اعتماد مردم به رهبرانشان و . آيند انتخاب كندامور مهم برمي

م آمده است كه قوم بني  كريقرآندر . آيدكمكي است كه از عهده او برمي
 )جالوت( تحت ستم پادشاه زمان خود )ع(اسرائيل بعد از حضرت موسي 

ان انتخاب كند تا به ش برايبر خويش خواستند تا اميري از پيامآنان بودند، 
 فرمان آنان را  پيامبرشان،با جالوت و سپاهيانش بجنگنددهي او ياري و فرمان
 آيا داستان جماعتي از": ر انتخاب كرد طالوت را براي اين كااطاعت كرده

گاه كه به پيامبرشان گفتند براي ما داني؟ آنموسي نمياز بني اسرائيل را بعد 
 كه به آنان گفت و پيامبرشان.... روايي بگمار تا در راه خدا جهاد كنيمفرمان

 و 246البقره، آيه ( "....روايي شما برگزيده استخداوند طالوت را به فرمان
. )291، ص1ج، الكشاف(پيامبر اين قوم يوشع يا شمعون يا اشموئيل است  .)247

بود كه در قوت جسماني ) ع(طالوت از نوادگان بنيامين برادر مادري يوسف 
. )246، ص1نورالثقلين، ج(و دانش برتري داشت، اما مال و ثروتي نداشت 

ت كه بر يك  در اين آيه به معناي جماعتي از مردم اس"مالء"كلمه همچنين 
نظر اتفاق كردند و اگر چنين جمعيتي را مالء ناميده است بدان سبب است 

 از نبي خود كه اين جماعت. كندشان چشم بيننده را پر ميكه عظمت و ابهت
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كنند اميري اليق براي است درخواست مي) ع( يكي از پيامبران بعد از موسي
 را كنار بگذارند و قوايشان را آنان قرار دهد تا به وسيله او اختالفات داخلي

الميزان، ( دهي او بتوانند در راه خدا جهاد كنند تحت فرمان تاتمركز دهند
پيامبرشان اين دهد كه آيات بعدي نشان مي. )132  و131، ص4، جلد1364

: فرمايدداند و ميانتخاب را نه از جانب خود بلكه از جانب خداوند مي
 آيات .)247البقره، آيه ( "...دهي شما نصب كرد خداوند طالوت را به فرمان"

د با بعدي بيانگر آن است كه قوم بني اسرائيل تحت فرماندهي طالوت توانستن
    . دست يابنديروزيد و به پدشمن خود نبرد كنن
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 گذاري آن به عنوان دانشي علم مديريت و بنيانهدف اصلي از پيدايش

 جمعي انسان،  زندگي مديريت به عنوان تدبيري كهن در و عمليد،جد
 جامعه در جهت پيشبرد  افراد و تجربه كارها و استفاده از توان درهماهنگي
ت را در معنايي گسترده در  البته اگر مديري.ستو ه بوده شرايطو بهبود 

را هم شامل   زندگي فردي و شخصي انسان و مديريتنظر آوريم، تدبير
در زندگي . داردي چه بسا برتر و باالتر از زندگي جمعي هميت اشود كهمي

استفاده درست و بجا از دانش، ، در امور روزمرهتوان به نظم فردي مي
از مندي  بهرهشخصي،هاي يياهاي فردي، حفظ اموال و داره و مهارتتجرب

زمان و اوقات گوناگون در طول عمر، حفظ و كنترل احساسات و عواطف 
ها تحت عناويني  اشاره نمود كه امروز از آنيگري از اين قبيلو موارد د

و  "هاي خودكنترليمهارت"، "مديريت ذهن"، "مديريت زمان"چون 
  امري بديهي است كه هر گاه آدمياين. شودنام برده ميمواردي ديگر 

 در ارتباط ،و شايستگي مديريت كندزندگي فردي خود را به خوبي بتواند 
 تر عمل خواهد كرد ور زندگي جمعي خود نيز سنجيده و دا ديگرانب

وجود خواهند ه مدار را باي منظم و قانوناي از اين افراد جامعهمجموعه
 كريم دستورات ارزشمندي براي مديريت زندگي فردي و قرآن. آورد



  مديريت در قرآن كريم  40

دنيوي و اخروي مؤمنان را رقم ها سعادت جمعي انسان دارد كه عمل به آن
 كه موضوعي مهم و نوشتار مديريت زندگي فرديدر اين . خواهد زد

 همگي مديريت ،مباحث اصلي در دستور كار نيست و مبحثي مفصل است،
 راي رسيدن به اين مقصودب. دنده انسان را در خود جاي مي جمعيحيات

 تحت اين  راماعي انسانمديريت زندگي اجت مهمترين اهداف توانمي
       :دعناوين شرح دا

  
   كارها و دوري از پراكندگينگي درهماه

و چه كالن هماهنگي در  هر مديريتي چه خرد هاياز مهمترين هدف
ه در روال مشخصي پيش رود و كاعمال جمعي انسان چنان. عملكردهاست

اعمال پراكنده و فردي هرگز .ش خواهد بودن باشد ثمر بخمتوجه مقصدي معي 
داف نيك و همكاري جمعي  ولي اه،سازد  را برآورده نمينيازهاي اجتماعي

  كلمات كريمقرآن در .برآورده ساختن بسياري از نيازهاي آدمي استتنها راه 
 ها مربوط به آن مضامين آيات و"اعتصموا" و "تعاونوا" ،"ارابطو" ،"صابروا"

  :دنده نشان مي رامعي انسانهاي ج در فعاليتكندگيهمدلي و دوري از پرا
. ا و صابروا و رابطوا و اتقواهللا لعلكم تفلحونيا ايها الذين امنوا اصبرو"

 صبر پيشه كنيد و با هم سازش و پيوند داشته ايدكه ايمان آوردهي كسانيا
كلمه . )200عمران، آيه  آل( "باشيد و از خدا پروا كنيد باشد كه رستگار شويد

دگي فردي ها داللت دارد كه انسان در زنصبر در اين آيه به انواع شكيبايي
. صبر و تحمل اجتماعي است)  صابروامصدر(ايد لحاظ كند، اما مصابره ب

صبر و تحمل عمومي و همگاني از لحاظ قدرت و نيرو باالتر از تحمل 
هاي هاي اجتماعي است كه قدرتفردي است، چون در پرتو همكاري
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 آوردوجود ميه  ب راخورد و نيروي عظيميپيوند ميفردي به يكديگر 
  .)154، ص7 الميزان، جلد(

 بوده و منظور از آن "صابروا" اعم از معناي ا از نظر معن"رابطوا"كلمه 
 چه در حال آسايش و راحتي و چه در بال و سختي هااين است كه انسان
ون حياتي ؤهاي معنوي خود را روي هم ريخته و كليه شالزم است قدرت

، )همان(د نسانجتماعي به سامان بر اخويش را در پرتو يك تعاون و همكاري
 يرعايت اين موارد از مصاديق تقوا: فرمايدچون آيه شريفه در پايان مي

 بنا بر تفسير بيان شده در اين آيه شريفه و . و رسيدن به سعادت استاالهي
ي انسان در همدلي  قدرت اساس،"رابطوا" و "صابروا"معناي اصلي كلمات 

ه چنين قدرت عظيم و رسيدن ب. جمعي و همكاري اجتماعي او نهفته است
 و مشاركت در عقل و االهيمهم جز در مديريت صحيح و مطابق با فرامين 

          . نيستميسررأي جمعي 
.  به معني همكاري و دستيار يكديگر بودن است"تعاونوا"اما كلمه 

 و از خداوندكريم مؤمنان را به همكاري در كار نيك سفارش فرموده
البر و التقوي و ال و تعاونوا علي ..." : استداشته همكاري در كار ناپسند باز

در نيكوكاري  . .... و اتقوا اهللا ان اهللا شديد العقاباالثم و العدوانتعاونوا علي
و پرهيزگاري با يكديگر همكاري كنيد و در گناه و تعدي دستيار يكديگر 

ر اين آيه  د).2مائده، آيه( ".نشويد و از خدا پروا كنيد كه خدا سخت كيفراست
، 9الميزان، جلد ( فرمايددعوت ميخداوند مؤمنان را به نوعي تقواي اجتماعي 

، يعني پروا از خداوند بر اساس ايمان و عمل صالح و رعايت )251ص 
 در ايام االهي اين آيه بر حرمت شعائر  عبارات قبليدر. حقوق يكديگر

 و عدم تجاوز و حج و ماه حرام و رعايت امنيت زائران بيت اهللا الحرام
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 ،اندتعدي نسبت به كساني كه مؤمنان را از زيارت خانه خدا باز داشته
همه اين موارد به نحوي بر رعايت حقوق . توجه فراوان شده است

ها را همكاري در امور خير ها تأكيد دارد و رعايت آناجتماعي انسان
  .)همان( دانسته است

 باز داشتن، محافظت كردن، يمعنا به "عصم" از ريشه "اعتصموا"كلمه 
خداوند . )441، ص1379آذرنوش، (پناه خواستن و حمايت طلبيدن است 

چنگ زنيد و پراكنده نشويد و  االهيبه ريسمان همگي ": فرمايدحكيم مي
بوديد،  )يكديگر(ان  دشمن خودتان ياد كنيد، آنگاه كهنعمت خداوند را بر

 "... شديدان هم برادرف اولطا الفت انداخت تا به  دلهاي شمپس ميان
 قرآن، امامي : ريسمان الهي در اينجا تعابير متعدد دارد مانند.)103عمران، آيه  آل(

آيات . )378، ص 1نورالثقلين، ج(واليت كه به سوي قرآن هدايت كند، توحيد و 
 بر پناه جستن به خداوند و رعايت )102 و 101آل عمران، آيات (قبل از اين آيه 

هاي فردي ايمان را  و مسلمان از دنيا رفتن توجه دارد كه جنبههياالتقواي 
هاي اجتماعي ايمان تأكيد دارد فرمايد، اما آيه مورد بحث بر جنبه گوشزد مي

 تأكيد آيه شريفه بر متفرق نشدن از حق به ، چون)280، ص 6الميزان، جلد (
ه راه تفرقه  مانند قوم يهود و نصاري كفرمايد  و ميسبب وقوع اختالف است

بنابراين از لحاظ معنا و . )395، ص1 جالكشاف،( ، نباشيدرا در پيش گرفتند
 اين آيه بسيار شبيه آيه دوم ،توجه به تقواي اجتماعي و رعايت اتحاد جمعي

  .كه شرح داده شد.....)  علي البرّاوتعاونو: (از سوره مائده است
 از سوره 62دارد، آيه آيه ديگري كه بر فرمانبري گروهي از مدير داللت 

نور است، يعني در اين آيه شريفه هم اتحاد جمعي مدنظر است و هم 
همانا مؤمنان كساني هستند كه به خدا و پيامبرش ايمان ": اطاعت از مافوق
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براي كاري جمع شدند تا از او اجازه ] محمد ص[اند و چون با او آورده
 امري ، براي كاري يا امر جامعمنظور آيه از جمع شدن. "....روندنگيرند نمي

كند تا در باره آن بينديشند، مشورت كنند است كه مردم را دور هم جمع مي
 حكيم مؤمنان راستين را خداوند. و تصميم بگيرند، مانند جنگ و امثال آن

كنند از او داند كه چون با رسول او براي انجام كاري اجتماع ميمؤمناني مي
روند مگر اينكه از او اجازه بگيرند  كار خود نميگردانند و پيروي نمي

  ).240، ص 29الميزان، جلد (
توان ياد كرد كه بر اتحاد و عالوه بر آيات فوق از آيات ديگري نيز مي
 :همدلي و فرمانبري از رهبر يا مدير داللت دارد

همانا كساني كه دين خود را پراكنده ساختند و فرقه فرقه شدند تو ـ 
، كارشان فقط با خداست، پس به آنچه انجام شان نيستي كارمسؤول

 .)159انعام، آيه (دادند آگاهشان خواهد كرد مي

ايد اسلحه خود را برگيريد و گروه گروه يا اي كساني كه ايمان آوردهـ 
 .)71نساء، آيه (شويد ] نبرد[بطور جمعي روانه 

ت، چرا كه او با ياري بخواهند تو را بفريند، خدا تو را بس اس] دشمنان[اگر ـ 
حضور مؤمنان تو را نيرومند گردانيد، و بين دلهايشان الفت خودش و 

توانستي كردي نميانداخت، اگر همه آنچه بر روي زمين است هزينه مي
بين دلهايشان الفت برقرار كني ولي خدا بود كه بين آنان الفت انداخت چرا 

 .)63انفال، آيه (كه او تواناي حكيم است 

  : آيات فوقنمودهاي مديريتي درره
صبر در زندگي فردي موجب سعادت است كه خداوند با عنوان ـ 

 صبر در زندگي اجتماعي موجب . به آن امر فرموده است"اصبروا"
 است كه خداوند از آن با عنوان  جمعيقدرتپيروزي و باال رفتن 
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 .  ياد كرده است"صابروا"
ها مورد سفارش ها و چه راحتيدر سختيارتباط بين مؤمنان در همه حال چه ـ 

 . استاالهي
منظور از .  آرامش مؤمنان است مايه الفت واالهيبه ريسمان  چنگ زدنـ 

 و پيامبر گرامي اوست االهيدر اينجا كتاب ) حبل اهللا (الهيريسمان ا
  .)280ص ،6الميزان، جلد (

 و در هر تهمكاري و هماهنگي در كار خير و در كار شر انجام شدني اسـ 
، با اين تفاوت كه اولي مورد سفارش خداوند و دو شرط پيشرفت است
 .دومي باعث كيفر اوست

  اينو دين واحد سبب الفت بين دلهاست،ايمان به خداي واحد، پيامبر واحد ـ 
 كه سبب اتحاد و هماهنگي در كارها و  استالهي از الطاف عظيم انعمت

مندي از آن هيچ  بدون بهره و در زندگي جمعيشودحل مشكالت مي
 .اقدامي به ثمر نخواهد نشست

توجهي  كه اطاعت از آن واجب است و نبايد بدان بيالهييكي از اوامر اـ 
 . است و پراكندگي  تفرقه دوري ازنمود

بند  است و كساني كه پايميسرهماهنگي در كارها با وجود رهبر يا مدير ـ 
 .كنند سرپيچي نمي اودت فرمانبه آن هستند، از دستور مدير و وح

ز خداوند حكيم در آيات متعددي مؤمنان را به اطاعت و عدم سرپيچي ا
 . است دعوت فرموده)ص(پيامبر اسالم 

- فرمانانجام كارهاي سخت مانند حفظ امنيت و نبرد با دشمنان جز با  ـ

 . نيستميسرهمكاري و تقسيم كار بري،  فرماندهي، 

 همدلي مؤمنان را سبب نيرومندي پيامبر دانسته خداوند كريم ياري وـ 
 كه از هيچ طريق داند ميي عظيم از جانب خودطفلرا ن است و آ
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  .توان به دست آورد نميها حتي نثار همه دارائيديگري

    و امنيتحفظ ثبات
 ها و حتي خانواده سازمان جوامع،هاي اساسي در مديريتيكي از هدف

ازي كه در رديف اولين نيازهاي بشر به  است، نيحفظ ثبات و امنيت
و پيمودن راه  امنيت در سايه اعتقاد و ايمان به ارزشها .حساب آمده است

ها پايمال خواهييدن به خودشود و هرگاه ارزشها براي رسحاصل ميعقل 
 امنيت از هر محيط كوچك يا ها ببندند،شوند و هوسها راه را بر خردمندي

 آدميان اساساً در تضييع خودخواهي. بنددبزرگ اجتماعي رخت برمي
حقوق ديگران، عدم رعايت قوانين اجتماعي و طمع براي رسيدن به منافع 

كند كه همگي اين موارد از ناحق دنيوي بروز پيدا ميهاي نعمتبيشتر و 
ها و فرو ريختن ثباتي سازمانها، بيعوامل خطرناك در سقوط حكومت

امنيت از لحاظ ارزش و وابستگي حيات آدمي به . س خانواده استبنيان مقد
هيچ عاملي جز .  آب، نان و هوا قرار داردازها چون اولين ني در راستاي،آن

هاي  اني نابسامو برخي هاي شيطاني و تسلط نفس اماره بر آدميانوسوسه
اندازد  را به خطر نمياالهي اين نعمت بزرگ اجتماعي چون فقر و جهالت

حسابرسي در اعتقاد به   واالهينبياي  ايمان به خدا، او هيچ عاملي چون
) ع(مؤمنان عليامير. ضور آن در بين آدميان نيستسراي آخرت ضامن ح

مردم جاهلي شيطان را : فرمايددر وصف جامعه ناامن عصر جاهلي مي
رفتند و در آبشخور او سيراب كردند و به راههاي او مياطاعت مي

هاي شيطان آشكار و پرچم او لي نشانهبا دست مردم جاه. شدند مي
نابودشان  هاي محكم سم و باها مردم را لگدمالبرافراشته گرديد، فتنه
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و بدترين ) كعبه(نه مردم حيران و سرگردان در كنار بهترين خا. دكر مي
ها بيداري و سرمه خواب آن. كردندزندگي مي) ها بت(همسايگان 

نشمند آن لب فرو بسته و نادان چشمشان اشك بود، در سرزميني كه دا
   .)2البالغه، خطبه  نهج(. گرامي بود

يشاني و درماندگي جوامع جهالت و تسلط شيطان بر آدميان موجب پر
  حقوف ديگران بهبه  با ستمگري و تجاوزحتي براي كساني كه و شودمي

د، چون باطل نابود شدني ند عاقبت با دوامي رقم نخواهد زنعمتي دست ياب
هاي  اين ايمان و عمل صالح است كه همگان را از وجود خويش بهره.است
            .دبخش ثبات و امنيت ميدهد و به آنان ميفراوان

 خداوندي از وجود امنيت و ثبات به عنوان نعمت بزرگ  كريمقرآندر 
نسيب جامعه ) ص(ياد شده است كه در سايه اسالم و ايمان به پيامبر

  :مسلمان شد
يد خداوند اين خانه را بپرستند، كسي كه در گرسنگي طعامشان داد پس باـ 

 .)4 و 3قريش، آيه (و از ترس آسوده خاطرشان كرد 

اند كه ما براي آنان حرمي امن قرار داديم در حاليكه مردم از آيا نديدهـ 
 االهيآورند و به نعمت شوند، آيا به باطل ايمان مي ربوده مي آنانحوالي
 .)67عنكبوت، آيه (ند ورزكفر مي

 در زمين بوديد ي اندك و مستضعفو به ياد آوريد هنگامي كه شما گروهـ 
ترسيديد كه مردم شما را بربايند، پس خدا به شما پناه داد و با ياريش  مي

 باشد كه ،شما را نيرومند گردانيد و از چيزهاي پاك به شما روزي داد
 .)26انفال، (شكرگزاري كنيد 

، وعده داده اندساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردهخدا به كـ 
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گونه كه قرار دهد، همان] خود[است كه حتماً آنان را در زمين جانشين 
 و آن ديني را كه ،كساني را كه پيش از آنان بودند جانشين قرار داد

برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند و بيمشان را به ايمني 
 .)55نور، آيه (.. ..مبدل سازد

هدايت پيروي كنيم از سرزمين خود ربوده خواهيم ] نور[و گفتند اگر با تو از ـ 
شد، آيا آنان را در حرمي امن قرار نداديم كه محصوالت هر چيزي كه رزقي 

دانند شود؟ ولي بيشترشان نمياز جانب ماست به سوي آن سرازير مي
 .)57قصص، آيه (

  :يات فوقآرهنمودهاي مديريتي در 
 امنيت است كه در سايه اتحاد ناشي االهيهاي يكي از بزرگترين نعمتـ 

خداوند متعال نمونه چنين گونه كه همان. آيدمان به دست مياز اي
    . امنيتي را براي مسلمانان صدر اسالم ذكر فرمود

 كه خداوند در چند آيه هاي ناامني ربوده شدن استن جلوهيكي از بدتريـ 
 مسلمانان صدر اسالم منت نهاده و بر  كريم به آن اشاره كردهآنقرز ا

ي اين بال) ص(نبي مكرمو هجرت  ت كه با ظهور اسالم و بعثاست
 سوره انفال به وضعيت مسلمانان 26 آيه . دفع شده است از آنانعظيم

قبل از هجرت اشاره دارد كه در سرزمين مكه با استضعاف و ناامني به 
  پس از هجرت به مدينه به نصرت و نعمت رسيدندبردند، اماسر مي

هاي اندك و جوامع كوچك گروهطبق آيه شريفه . )213، ص2، جالكشاف(
 . قرار دارند ناامني و عدم ثباتبيشتر در معرض خطر

اند رده و عمل صالح انجام دادهخداوند به جامعه مسلمانان كه ايمان آوـ 
 داده است، پس ايمان و  را در زمين و ايمنيستخالف و حكومتعده او
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 .عمل صالح مقدمه حكومت صالحان است

 معرفي شده االهييشه حرم امن در سايه اسالم مكه و خانه كعبه براي همـ 
 .)97عمران، آيه آل( " كس در آن وارد شود در امنيت استهر": است

  ها و حل تعارض و خيرخواهي بين مؤمناناخوت
 و نوع  براي جامعه مسلمانان كريمقرآنهاي ديگري كه از هدف

فرامين . مؤمنان است اخوت بين  بر شمرده است ايجادمديريت در آن
 به خود  اساساً را رابطه دوستي و معنويبرقراري ، در اين زمينهاالهي

 بايد به دنبال آن  يعني چيزي كه افراد جامعه خود،مسلمانان سپرده است
 ها اختالف مشكالت و حلبراي  و برادرياي حاكي از مهر رابطهباشند و

رسد كه اين امر در گرو يك اراده  به نظر مي.بين خود برقرار كننددر 
عمومي است كه عوامل ديگري چون تالش رهبران جامعه و يا قوانين و 

 در درجه دوم  براي دست يافتن به چنين هدفياي اجتماعيقرارداده
   .اهميت قرار دارد

ر محيط كار يا درون سازمان، در گروههاي البته تعارض در بين افراد د
ي در بين اعضاي خانواده و فاميل امري طبيعحتي مختلف اجتماعي و 

د و ن نيستدانش و سليقه كامالً يكسان است، چون آدميان بر يك اعتقاد،
 و عدم توافق بر روي اختالف نظرها ،براي رسيدن به اهداف و مقصدها

علم بب است كه در به همين س. تاي هميشگي اسموضوعات اصلي پديده
 مبحثي قابل توجه "مديريت تعارض"، "رفتار سازماني" دانشِمديريت و 

ها تمركز دارد و مديريت تعارض بر كنترل كشمكشها و اختالف سليقه .است
هاي در صدد آن است كه هر تعارضي به سازمان، اهداف آن و استراتژي
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 و "تعارض"، "رقابت"ينجا بايد بين در االبته . اي وارد نسازداصليش لطمه
   : تفاوت قائل شد"تضاد"

رقابت امري ناپسند نيست، بار منفي ندارد و رقابتي كه به تضاد و بدتر 
خداوند . از آن يعني دشمني نينجامد، امري درست و حتي مورد تأكيد است

ارهاي خير از يكديگر پيشي در كپس ": فرمايدحكيم در آيه شريفه مي
  . )48مائده، آيه ( "بگيريد

 فكري و فلسفي  ديني،مكاتب.  عدم توافق استمعنايتعارض اساساً به 
اند و گذاري شدهبشر طي قرون گذشته بر مباني مختلف و گاه متضاد بنيان

 و اعتقاد امري پذيرفته شده است و آدمي اين عدم توافق در عرصه انديشه
 سخن از عمل و ورود به اما در آنجا كه. هميشه با آن روبرو بوده است

يك گروه از . ق معنا نداردعرصه تصميم و اقدام مطرح باشد عدم تواف
ها و بيمار خود بپردازند كه ديدگاهدرمان توانند به پزشكان جراح زماني مي

اقداماتشان را از قبل هماهنگ و يكسان كرده باشند، در غير اين صورت 
در عمل مديريت توافق و بنابراين . عمل جراحي صورت نخواهد گرفت

دوري از تعارض، تضاد و كشمكش شرط پيشرفت امور و كارهاي مورد 
 .ا بايد حل شوند و يا به حداقل ممكن برسندهنظر است و در آن تعارض

 جدا مسلمانان در جنگ احد، يعني عملكرد )ص(در تاريخ جنگهاي پيامبر 
يگر پس از پراكنده شدن برخي د  قبل از جنگ و از آنانيشدن بخش

امل اصلي ضربه خوردن از  عپيروزي اوليه براي به دست آوردن غنائم،
  .)81، ص1370، شهيدي(  بوددشمن

برخي نويسندگان و مترجمان متون . تضاد مرحله باالتر از تعارض است
اند و هر دو را به يك معنا  تفاوتي ميان تعارض و تضاد قائل نشده،مديريت
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 افراد يكديگر را ، در تعارض.ها تفاوت قائل شدآنما بايد بين ا. گرفته اند
پذيرد و كنند، اما در تضاد هيچكدام از دو طرف ديگري را نميتحمل مي

در بسياري از . )210، ص 1388شفيعي، (آيند در صدد نفي يكديگر بر مي
 كريم مؤمنان از تعارض، تفرقه، تضاد و نزاع مخصوصاً در قرآنآيات 

، اطاعت االهيند و برعكس به چنگ زدن به ريسمان اعرصه عمل نهي شده
احاديث و متون روايي نيز . انداز خدا و رسول و صاحبان امر دعوت شده

بر همين امر داللت دارند و عموم جامعه ايماني را به اين امر مهم دعوت 
ركات اخوت و خيرخواهي و حل كنند و پيوسته از خيرات و بمي

م است كه دوستي بين مسلّ. اندمؤمنان سخن گفتهها و اختالفها بين  تعارض
آورد، حالتي كه اي از امنيت و آرامش براي آنان به ارمغان ميها هالهانسان

پندارد و اين  ها تنها و رها شده نميآدمي خود را در مشكالت و سختي
 در هاحتي انسان.  مشكالت استرخود از رموز بزرگ براي چيره شدن ب

 بهره روحي بيشتري در كنار يكديگر باشند، يز اگروشي و راحتي نخ
لطف و رحمت بنابراين  .چشندبرند و لذت آرامش و نعمت را بهتر مي مي

هر كس برادر ": دارند از آن مؤمناني است كه يكديگر را دوست مياالهي
مسلم خود را با سخني مهرآميز مورد لطف قرا دهد و در مجلسي او را 

ي كه در اين حالت باشد در سايه لطف خداوند بزرگ بدارد، تا زمان
 و سخنان االهيدر كالم . )316، ص 74بحاراالنوار، جلد ( "عزوجل قرار دارد

نيازمندان مخصوصاً نيازهاي مادي و برطرف برآوردن حاجت ) ع(معصومين
كسي كه ": اول اهميت استجايگاه كردن فقر و پريشاني از آنان در 

برآورد خداوند در روز قيامت هزار حاجت او  خود را حاجت برادر مؤمن
 كريم در قرآنهمچنين . )322، ص 74بحاراالنوار، جلد ( "را برآورده سازد

دهند، آورده است وصف كساني كه نياز نيازمندان را بر نياز خود ترجيح مي
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آنان رستگارانند و در زمره افرادي قرار دارند كه بر خست نفس و بخل " :كه
 همچنين تقوي كه مالك برتري .)9حشر، آيه ( "اندره شده چي خوددروني

ماً فرد متقي  مسلّ.، به آساني قابل حصول نيستؤمنان در نزد خداوند است م
برترين اعمال متقيان ":  داشته باشد كه فراوانيبايد نيات و اعمال خداپسندانه

         .)229 ، ص74بحاراالنوار، جلد ( "رعايت حقوق برادران مؤمن است
  :آيات شريفه در اين باره

در حقيقت مؤمنان با هم برادرند، پس ميان برادرانتان سازش دهيد و از ـ 
 .)10حجرات، آيه ( خدا پروا كنيد اميد كه مورد رحمت واقع شويد

اند، جاي گرفته و ايمان آورده] مدينه[در ] مهاجران[و كساني كه قبل از ـ 
دوست دارند و نسبت به آنچه به هركس را كه به سوي آنان هجرت كند 

يابند و هر چند براي آنان داده شد است در دلهاي خود حسدي نمي
دارند، و هر كس از خست خودشان احتياجي باشد آنان را بر خود مقدم مي
و كساني كه بعد از آنان . نفس خود در امان باشد، ايشانند كه رستگارانند

و بر برادرانمان كه در ايمان بر ما پيشي پروردگارا بر ما : گوينداند ميآمده
اي اند كينهاند ببخشاي و در دلهايمان نسبت به كساني كه ايمان آوردهگرفته

 .)10 و 9حشر، آيات ( وف و مهربانيؤمگذار، به راستي كه تو ر

 چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر االهيو همگي به ريسمان ـ 
كه دشمنان يكديگر بوديد پس ميان دلهاي شما الفت گاه خود ياد كنيد، آن

انداخت تا به لطف او برادران يكديگر شديد و بر لب پرتگاه آتش بوديد كه 
ا بر شما روشن هاي خود ر گونه خداوند نشانهشما را از آن رهانيد، اين

 .)103عمران، آيه  آل(كند، باشد كه شما راه يابيد  مي

ند و نماز برپا دارند و زكات دهند، در اين صورت توبه كن] مشركان[پس اگر ـ 
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دانند به تفصيل كه ميقومي برادران ديني شما هستند و ما آيات خود را براي 
 .)11توبه، آيه ( كنيم بيان مي

  :آيات فوقرهنمودهاي مديريتي در 
برادري بر طبق اين آيه شريفه بر اساس ايمان حاصل شده است، بنابراين ـ 

 نيست ا فرزند يك پدر و مادر بودنبرادري طبيعي يمنظور از آن 
 آن را برادري ناميده است، اين قرآن اگر .)185، ص 36الميزان، جلد (

 ناميدنش مجاز و استعاره نبوده است، بلكه يك نحو برادري جدي
: فرمود) ص( است، چنانكه رسول خدا همراه با احكام و قوانين شرعي
ند و همگي آنان عليه دشمن دست مردم با ايمان نسبت بهم برادر

 .)247، ص 17الميزان، جلد (هستند واحدي 

خداوند حكيم مؤمنان را برادر يكديگر خوانده است كه اين تعبير داراي بار ـ 
عاطفي بسيار قوي است و حاكي از نزديكي همراه با محبت و دلسوزي 

ز وزكات حتي كافران چنانچه از كفر و نقض عهد توبه كنند و به نما .است
) ع(امام صادق. )251، ص 2، جالكشاف(بند باشند با مؤمنان برادرند پاي
مؤمن برادر مؤمن و چشم او و راهنماي اوست، به او ظلم و : فرمايد مي

اي به او داد خلف وعده دهد و اگر وعدهكند، او را فريب نميخيانت نمي
 . )191، ص 36الميزان، جلد (كند نمي

ها را از خود ها و عداوت اصالح كنند و كينه راتند بين خودمؤمنان موظف هسـ 
دور كنند، پس در اين امر نقش اساسي به عهده افراد جامعه است كه هم خود 

ها بين ها و دشمني براي رفع كدورتنسبت به هم سازش داشته باشند و هم
 .جيگري كنندنديگر برادران ديني ميا

 .شودكنند نازل ميگونه با هم رفتار ميبرادر بر جامعه مؤمني كه االهيرحمت ـ 
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وند از محبت و  خدا شد،ات نهم و دهم از سوره حشر كه ذكردر آيـ 
 بين مهاجران و انصار كه در صدر اسالم در شهر مدينه كنار مهرباني

كه قبل شان را  مهاجرانصار برادران .گويد يكديگر قرار گرفتند سخن مي
قلباً دوست اند رها كرده و به مدينه آمدهاز فتح مكه زندگي خود را 

 است ها عطا كردهمادي كه پيامبر به آندارند و از اموال و كمكهاي 
 محتاج باشند باز برادران مهاجر را بر خود ناراحت نيستند و حتي اگر

 رسيدن به چنين برتري روحي و معنوي  در اين آيه شريفه.دهند ترجيح مي
  .ح و رستگاري استيافتن به فال  دستمعنايبه 

 .كندهاي بعدي معرفي مي را سرآغاز محبتخداوند حكيم محبت قلبيـ 

هاي مادي و دنيوي خست نفس آدمي بيشترين ظهور خود را در نعمتـ 
اين .  و كساني كه بتوانند بر آن پا گذارند رستگارنددهد نشان مي

ا ايثار شود كه خود محتاجند، امرستگاري بيشتر شامل حال كساني مي
ايمان آورندگان  .دهند كرده و ديگر نيازمندان را بر خود ترجيح مي

براي خود و  دعا كرده، االهي از صميم قلب به درگاه بعدي نيز
 كنندطلب عفو مياند برادرانشان كه قبل از آنان  به اسالم گرويده

شتري را از خداوند تي بي و الفت و دوس)68، ص 38الميزان، جلد (
 و در نهايت صفت زيباي مهرباني را به خداوند نسبت ندخواه مي
 .ها از اوستدهند كه همه محبت مي

الميزان، ( كريم است قرآن و )ص( سنت پيامبراالهيمنظور از ريسمان ـ 
 .)280، ص 6جلد

اي جمعي به حساب آمده  وظيفهاالهيدر اين آيه چنگ زدن به ريسمان ـ 
 .ي خواهد شداست كه فوايد آن نسيب جامعه اسالم
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اخوت و دوستي نعمتي ارزشمند و از جانب خداوند است كه پاسداري ـ 
 . استاالهياز آن دستور 

فراد بدخواه در كنار آن دشمني مانند گودالي پر از آتش است كه اـ 
اعراب جاهلي . به داخل آن سقوط خواهند كرداند و سرانجام ايستاده

اع بودند تا اينكه خداوند آنان قبل از ظهور اسالم پيوسته در جنگ و نز
 .را به يمن و شرف اسالم نجات داد

 .دوري از دشمني و ايجاد دوستي و برادري از مصاديق هدايت استـ 

نه تنها مشركان به محض آنكه توبه كنند، نماز برپا دارند و زكات دهند ـ 
 و  با ساير مسلمانان برادرنداالهيدر زمره مؤمنان هستند، بلكه به تعبير 
 .حفظ حرمت آنان امري واجب است

  اصالح امور
 بهسازي، آشتي دادن و حل و فصل امور است معناياصالح به 

الح جوامع در همه تاريخ زندگاني بشر يكي از اص، )370، ص379آذرنوش، (
 براي آدمي در زندگي فردي و .هاي اساسي مديريت بوده و هستهدف

و بر حق منحرف شود امري كه از مسير صحيح زندگي جمعي امكان آن
 و حق انتخاب طبيعي است، چون او از طرفي داراي اراده و اختيار است

بنابراين . باه به رويش بسته نيست خطاكاري و اشت و از طرفي ديگر درِدارد
 ن و بسياري از رهبرااالهي انبياي چندان هم جاي تعجب نيست كه اكثر

ساالر . اند معرفي كرده خود را مصلح، اجتماعي در طول تاريخبزرگ
مند خود را فلسفه و هدف از قيام شكوه) ع(شهيدان حضرت امام حسين

] از مدينه[و من خارج نشدم ... ": بيان نمود) ص( جدشدر امت  اصالح 
 ستمگري، به درستي كه من ساد يا فگذراني وراي خود خواهي يا خوشب
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ارزمي و مقتل عوالم، به نقل مقتل خو( "....براي اصالح در امت جدم قيام نمودم
  .)36، ص1364از نجمي، 
، چنانكه  مشخص بيان شده استيتا صف براي فرد مصلح كريمقرآندر 

و كساني كه به كتاب ": فرمايددر بيان دو صفت كلي براي مصلحان مي
 "كنيمزنند و نماز بر پاي دارند، ما اجر مصلحان را تباه نمي چنگ االهي

 در باره مؤمنان عتقد است كه اين آيهيخ طبرسي مش. )170اعراف، آيه (
 از مسير دين تورات را رها نكردند،) ع(ز موسي اسرائيل است كه بعد ا بني

 از صفات .)480، ص1367 طبرسي،(  و نماز را ترك ننمودندخارج نشدند
ديگري كه خداوند حكيم براي مصلحان بيان فرموده است، تالش براي 

 حفظ آنان در مسير بندگي خداوند و اقرار به اصالح مردم جامعه يعني
 كريم اين مأموريت به قرآن در .رستي استپتوحيد و دوري از شرك و بت

به ) ع(و آن هم در زماني كه موسيداده شده است ) ع(ي هارون برادر موس
هنگام [و موسي ... ": ميقات رفته بود و هارون جانشين او در ميان قوم بود

در ميان قوم من جانشينم باش و :  به برادرش هارون گفت]رفتن به كوه طور
 در اين آيه .)142اعراف، آيه ( "گران را پيروي مكنو راه فساداصالح كن 

 اصالح امور و دوري از فساد مهمترين رسالت براي جانشين نبيشريفه 
 زندگي  سه جنبه ازدررا  اصالح امور  كريمقرآن ، ديگري آيات در.است
اصالح در زندگي فردي . كشددگي و اجتماعي به تصوير ميواي، خانفرد

 و ي خانوادهمنوط به جزم و اراده فرد و در زندگي خانوادگي به اراده اعضا
  :در زندگي اجتماعي به تصميم و عزم عمومي است

 : در زندگي فردي

گاه به توبه و صالح آيد، هر كس از شما به ناداني كار بدي كند و آن ...ـ 
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  .)54انعام، آيه (مرزنده مهربان است پس وي آ

  : فوقآيهرهنمودهاي معنوي در 
نخست آنكه فرد مبادرت به عملي : جهالت و يا ناداني دو معنا داردـ 

شود و او از آغاز به اين امر آگاه است و يا كند كه به ضرر منجر مي مي
. تواند حدس بزند، بنابراين او سفيه و جاهل استعاقبت كار را مي

كند كه به ضرر منتهي  عني دوم اينكه كه فرد مبادرت به كاري ميم
 صورت هم وي نادان ، در اينشود، اما او از عاقبت كار خبر ندارد مي

است، چون فرد خردمند به كاري كه از چگونگي و كيفيتش اطالع 
 . )29،  2 جالكشاف،(شود نداشته باشد وارد نمي

 توبه در اين آيه .ح نفس و عمل است اصالمعناياصالح بعد از توبه به ـ 
اصالح عمل اولين مفهوم . مربوط به اعمال ناستوده است نه كفر و شرك

قابل بازگشت هستند كه در هم البته شرك و كفر  (.يه شريفه استدر اين آ
 .)167، ص 13الميزان، جلد ( )آيات ديگر از آن صحبت شده است

 .  استميسر ن بازگشت و بدو بعد از توبه حقيقياالهيآمرزش  ـ 

 :در زندگي خانوادگي

 از شوهر خويش بيم ناسازگاري يا رويگرداني داشته باشد، بر آن و اگر زنيـ 
 آشتي گرايند، و سازش بهتر دو گناهي نيست كه از راه صلح با يكديگر به

گذشت بودن در نفوس حضور و غلبه دارد، ولي اگر  اما بخل و بي. است
دهيد آگاه اري پيشه نماييد قطعاً خدا به آنچه انجام مينيكي كنيد و پرهيزگ

 .)128 ، آيهءنسا( .است

بيم داريد، پس داوري از خانواده ] زن و شوهر[اگر از جدايي بين آن دو ـ 
شوهر و داوري از خانواده زن انتخاب كنيد، اگر سر اصالح داشته 
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اي آگاه باشند، خداوند بين آن دو سازگاري خواهد داد، آري خدا دان
 .)35نساء، آيه(است 

  :يات فوق آرهنمودهاي مديريتي در
 همسرانآيه اول مربوط به ناسازگاري شوهر و آيه دوم مربوط به ناسازگاري ـ 

 است كه در آن ءه نسا از سور34 آيه ادامهآيه دوم . ه استدر كانون خانواد
ص اوليه ترس يا تشخي به ،در هر دو آيه . سخن گفته استاز نافرماني زنان

از ناسازگاري اشاره شده است و اين بدان معناست كه اختالف بين زن و 
شوهر را بايد در همان مراحل اوليه تشخيص داد و از ادامه يافتن و ريشه 

 . دار شدن آن جلوگيري كرد تا كار به جدايي نكشد

ي سرپيچ" معناي به "ناشزه" با كلمه  زن يا شوهر از ناسازگارياالهيدر آيات ـ 
 ياد شده شده )ءنساسوره  128 و 35الميزان، ذيل آيات ( "از روي نخوت و تكبر

 كريم به قرآنپس صفت ناشزه براي زن و شوهر به طور يكسان در . است
 . كار رفته است

حتي . هر دو آيه اصالح و سازش را فقط منوط به اراده طرفين دانسته استـ 
دو داور از به واسطه يانجيگري در آيه دوم كه راه چاره را در قضاوت و م

نمايد باز سازش منحصراً منوط به اراده و عزم خانواده زن و مرد معرفي مي
 . استهر دو،يا ، زن و شوهر

 معناي به  يعني بخل سخن گفته است كهانيشرور نفسيكي از آيه اول از ـ 
حقوق و  جاج در عمل نكردن به وظايفادامه بر ناسازگاري و عناد و ل

ت زناشويي افدر اختالبنابر اين  .)159، ص9الميزان، جلد ( است نطرفي
. دد از صحنه خارج گرد و منطق و خر نفس شيطاني غالب شودچه بسا

اي به مردان است  موعظه...فرمايد اگر نيكي پيشه كنيد وآيه كه ميادامه 
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كه از راه احسان و تقوا پا فراتر ننهند و در معاشرت ظلم و ستم روا 
 .)160، ص9الميزان، جلد(ند ندار

خداوند مهربان چون تصميم بر سازگاري فرمايد كه  مي تأكيد آياتادامهـ 
 در اين امر ياري  را ببيند، آنان، زن يا شوهر و يا هر دوبنده خودرا در 

    . خواهد كردشانحفظاز لغزش و مشكالت پس از آن د و خواهد فرمو
  :در زندگي اجتماعي

انند آن بدي است و كسي كه در گذرد و اصالح كند پس و جزاي بدي م ـ 
-پاداش او بر خداوند است، به درستي كه او ستمگران را دوست نمي

 .)40شوري آيه (دارد 
و در زمين بعد از اصالح آن فساد نكنيد و با بيم و اميد او را بخوانيد كه ـ 

 .)56اعراف، آيه (رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است 

ما خود : گويند نكنيد، ميدر زمين فساد: به آنان گفته شودو چون ـ 
 .)11البقره، آيه (كننده هستيم  اصالح

كنند و آنان كه در زمين فساد مي. گران را پيروي نكنيدو فرمان اسرافـ 
 .)152و 151شعراء، آيات (كنند  اصالح نمي

كردند  اصالح نميكردند وو در شهر نُه دسته بودند كه در آن سرزمين فساد ميـ 
 ).48نمل، آيه (

 .)220البقره، آيه (شناسد و خداوند مفسد را از مصلح باز ميـ 
بر آن نبوده است كه شهرهايي كه مردمش ] هرگز[و پروردگار تو ـ 

 .)117هود، آيه (گرند به ستم هالك كند اصالح
، و جا كه بتوانم ندارم جز اصالح جامعه تا آنمن قصدي...] :شعيب گفت[ـ 

ام و به سوي او باز توفيق من جز از جانب خدا نيست، بر او توكل كرده
  .)88هود، آيه(گردم  مي
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فرستيم، پس كساني كه و ما پيامبران را جز بشارتگر و هشدار دهنده نميـ 
شوند ايمان آورند و اصالح كنند بيمي بر آنان نيست و اندوهگين نمي

  .)48انعام، آيه (
  : آيات فوقي دررهنمودهاي مديريت

 همان ستمي كه بر او رفته  اندازهتواند بههركس مورد ستم واقع شود، ميـ 
 است، اما  و كامالً عقالني از خود دفاع كند و اين امري منطقياست،

صالح در آيند، بشارت عظيم بر  و از در خداوند به كساني كه عفو كنند
 حاصل  چنين پاداش بزرگي.اش و دوستي خودش داده استپاد

 ديگري  است، چنانكه خداوند متعال در آياتبرخورداري از روحي عظيم
و نيكي با بدي يكسان نيست، بدي را به ": فرمايدبه همين مضمون مي

گاه كسي كه ميان تو و ميان او دشمني آنچه خود بهتر است دفع كن، آن
 خصلت را جز كساني كه و اين. گردد است، گويي دوستي يكدل مي

 )روحي بزرگ( اي عظيميابند و آن را جز صاحب بهره  نميندصبور
 .)35 و 34فصلت، آيات ( "نخواهد يافت

ي جالب و تأمل برانگيز يعني قرآناز آيه دوم به بعد با دو اصطالح ـ 
در اين آيات و . شويم روبرو مي"فسادا" و متضاد آن يعني "اصالح"

 ،در مضامين و محتوايژه  كريم اين دو كلمه به وقرآنآيات ديگري در 
گر كلمه  مخصوصاً اكنند،  را به ذهن متبادر ميمعاني كامالً متضادي

فساد در ا اصالح در زمين درست متضاد :زمين هم به آن اضافه شود
 را خروج شئ از "فساد" راغب در المفردات . و برعكسزمين است

ن و زمين اگر در آسما": ، مانند مفهوم اين آيه شريفهكنداعتدال معنا مي
انبياء، ( "شدند ها از نظم و اعتدال خارج مي، آنندبود خداياني جز اهللا مي
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 فساد در زمين اعمال نادرستي چون قتل .)393، ص1392راغب، (، )22آيه 
هاي جبار و نادان و تخريب و آتش زدن است كه به دست انسان

: تملكه گف": خوانيم  مي آيه شريفههمانطور كه در. گيردصورت مي
عزيزانش را خوار  و )فاسد (پادشاهان چون به شهري درآيند، آن را تباه

فساد در شهر شامل تخريب، آتش زدن و  ،)34نمل، آيه ( "..گردانند مي
هاست د انسان و كشتن، اسير كردن و تبعيهاويران كردن ساختمان

د  قرار داردر مقابل كلمه افساد، كلمه اصالح. )280، ص 30الميزان، جلد(
اعي است اجتم رمت، ايجاد صلح و اصالحاتهسازي، م بمعنايكه به 

 و مفهوم كلمه  از معاني آيات فوقبنابراين. )370، ص 1379آذرنوش، (
 دعوت گونه برداشت نمود كه يكي از حقايقتوان اين مياصالح

 كه مهمترين جلوه آن است  اصالح حيات زميني انساناالهيپيامبران 
ستي بين افراد و گروههاي عي و ايجاد صلح و دودر اصالحات اجتما

 جز  من هدفي:فرمود) ع(چنانكه شعيب شود،  ظاهر مي مختلف جامعه
 .اصالح جامعه تا آن قدر كه بتوانم ندارم

 در  مردمانشداند كه ميزول بال را مخصوص شهرهاييخداوند حكيم نـ 
    . جامعه مصلح از اين عذاب به دور استكنند،زمين فساد مي

  مديريت حيات اخروي
پردازيم و آن مديريت اي بسيار قابل توجه ميدر اين مبحث به نكته

كه ساخته و پرداخته اذهان آدمي  مديريت در دانش. حيات اخروي است
 هاي اخرويه و در آن از هدفاي دنيوي داشت ها جلوهتمامي هدفاست، 
را بسيار با  كريم زندگي پس از مرگ قرآنكه  در حالي.نيستخبري 

 حيات ادامهاهميت و مديريت آن را در مديريت زندگاني اين جهان و 
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ها ياد شده  از آنقرآن كه در االهيهمه انبيا و رهبران . داندزميني انسان مي
است از سعادت آدمي در هر دو جهان سخن گفته و براي آن برنامه 

ه در شريعت اسالم اند، در اصل منظور از اين سخن، بيان حقيقتي نهفت داده
و همه اديان ابراهيمي است كه مديريت زندگاني پس از مرگ در مديريت 

آيه شريفه، .  استميسر در اين جهان االهيدرست و مطابق با رهنمورهاي 
در باره آينده نگري و برنامه ريزي حيات اخروي انسان كه نمونه اعالي 

ي كساني كه ايمان ا": فرمايددنيوي مؤمنان است مي مديريت در حيات
 پيشه كنيد و هر كس بايد بنگرد كه براي فرداي خود االهيايد تقوي آورده

چه چيزي پيش فرستاده است، باز هم تقوي پيشه كنيد، همانا خداوند به 
تكرار امر به تقواي االهي . )18حشر، آيه ( "دهيد آگاه استآنچه انجام مي

 و ترك گناهان است، همچنين دليل بر تأكيد است  و تقوا انجام واجبات
كلمه فردا كه در اين به صورت نكره آمده است دليل بر عظمت است 

هرگاه كه انسان به آينده خود بنگرد و بنابراين . )508، ص 4، جلد الكشاف(
. نسبت به آن نگران باشد بايد در صدد برنامه ريزي و چاره انديشي باشد

يريت زندگي در جهان ديگر پس مديريت زندگي اين جهان در حقيقت مد
اين آيه زندگي فردي انسان و عاقبت انديشي در اين زمينه را مورد . است

  .دقت خود قرار داده است
 كريم آيات ديگري وجود دارد كه زندگي جمعي انسان قرآندر همچنين 

هاي آن را در قيامت و مديريت آن را نيز بسيار با اهميت دانسته و جلوه
هر ] تقيام[در روز ": فرمايدداوند حكيم در اين باره ميخ. كندبازگو مي

) ره(عالمه طباطبايي. )71اسرا، آيه ( "...خوانيم ميگروهي را با پيشوايشان فرا
منظور از امام هرگروه اشخاصي هستند كه مردم به : فرمايددر تفسير آيه مي

امام حق شامل . نداها پيروي نموده و در راه حق يا باطل از آنها اقتدا كردهآن



  مديريت در قرآن كريم  62

نبي و غير نبي است كه در اين جهان پيشوايي قوم خود را در جهت ايمان به 
 كريم از امام باطل نيز ياد قرآندر . دار بوده استخداوند و عمل صالح عهده

فرمان فرعون در جهت .... ": فرمايدچنانكه در باره فرعون مي، شده است
رود و آنان را به آتش در ش قومش ميروز قيامت پيشاپي. رشد و هدايت نبود

شويم كه اهل پس از اين دو آيه متوجه مي. )98 و 97هود، آيات ( "...آورد مي
 هم در اين جهان و هم در آخرت در كنار ،هدايت و اهل گمراهي

ريزي اين پيشوايانشان هستند و اين از مصاديق بارز تأثير مديريت و برنامه
  .)283، ص 25لميزان، جلد ا(. جهان در سراي ديگر است

ها و ، حضور امتسيار قابل توجه ديگري در اين زمينه نيزنكته ب
 كتابشان در روز قيامت و در پيشگاه پروردگار است كه انعكاس و جلوه

خداوند . آيد به حساب مي در اين جهان زندگي جمعي انسانديگري از
تاب خود فراخوانده هر امتي به سوي ك... ": فرمايدكريم در اين باره مي

جاثيه، آيه ( "يابيدداديد پاداش ميشود، امروز بر اساس آنچه كه انجام ميمي
اي شود كه در روز قيامت عالوه بر كارنامهاز ظاهر اين آيه استفاده مي. )28

ايم، و و كارنامه هر انساني را به گردن او بسته": ها دارندكه فرد فرد انسان
اسري، ( "آوريمبيند بيرون مياي كه آن را گشاده ميامهروز قيامت براي او ن

، نامه عملي هم مخصوص به هر جامعه يا دسته و گروهي وجود )13آيه 
  .  )291، ص35الميزان، جلد (د ديد نخواهد داشت كه مطابق با آن پاداش خواه

  
 



 

  

  فصل چهارم

   مديريت منابع انساني
 گفته "منابع انساني"زمان در علم مديريت به كليه كاركنان درون سا

يت دارند تا كارها را از طريق كاركنان به انجام مسؤولمديران . شودمي
 پيش از آنكه مسير و ]به ويژه در آغاز كار [هاي برجسته سازمان.برسانند

هدف خود را مشخص كنند اقدام به شناسايي و انتخاب افراد شايسته 
هاي انساني به سرمايهروز افزون اين امر تأكيدي است بر اهميت . كنند مي

مچنين رمز ه. )4، ص1393مقيمي، (عنوان ارزشمندترين دارايي يك سازمان 
، دارا بودن نيروي انساني كارا و شايسته است نه منابع موفقيت هر سازماني

هر انساني منبع  ، در حقيقت)563، ص1386صفرزاده، (قوي مادي عظيم و 
هاست و هر آنچه مديران يك جامعه و در ناياني از استعدادها و تواپ بي

تر، مديران يك سازمان بتوانند از اين منبع بسيار با ارزش مقياسي كوچك
ر كه از منابع مالي و مادي به مراتب ارزشمندتر است، استفاده بهينه كنند، د

   .اند به پيش رفتهجهت سعادت فردي و جمعي
ي مديريت منابع انسان" : آمده است"مديريت منابع انساني"تعريف در 

شناسايي، انتخاب، استخدام و تربيت نيروي انساني به منظور نيل به اهداف 
از مهمترين رسالت  يكيشايد . )3ـ1، ص1375 سعادت،( "ن استسازما

مديريت منابع انساني در هر سازماني، تشخيص استعدادهاي بالقوه 
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تي براي شكوفايي نيروهاي شاغل در سازمان و سپس فراهم آوردن امكانا
مديريت منابع انساني از مديريت منابع ديگري چون منابع مالي، .  استهاآن

اي   چون آدمي موجود پيچيده،تر استمادي و اطالعاتي به مراتب سخت
ر ميان همه موجودات انسان د. است و سروكار داشتن با او آسان نيست

توان گفت قاعده يا يبيني فراواني دارد و كمتر مقابل پيشرفتارهاي غير
 اگر  وها و رفتارهاي او قابل اعمال استقانون معين و پايداري بر نگرش

 مشكل به مراتب حادتر ، مختلف ظاهر شونديها در قالب گروههاانسان
ها ها با يكديگر بر قدرت آنان در بسياري زمينهچون تعامل انسان. شودمي
ها وجود  در همه سازمان.كنديني ميبافزايد و رفتارشان را غير قابل پيشمي

ناپذير است و اين امر پايه گروههاي رسمي و غير رسمي امري اجتناب
 از .تحقيقات بسياري در مطالعات مديريت و رفتار سازماني شده است

 و "نهاثور" توسط 1932 الي 1927ده از سال  تحقيقات انجام شجمله
تار  نشان داد كه رف"ليز برگرروت" و "التون مايو"ها توسط بندي آنجمع

 كاركنان در گروههاي كاري براي افزايش گروهي و سازماني و نحوه تعامل
هاي فيزكي، فني و وري بسيار مؤثرتر از تعيين شرايط و ايجاد محيطبهره

تا در عقايد مديريت كالسيك نتايج اين مطالعات سبب شد  .مهارتي است
سي كار تجديد نظر شود و با توجه ويژه مديريت علمي و مديريت مهندبه

به نيازهاي كاركنان و روابط انساني، نظريه نئوكالسيك مديريت يا نظريه 
  .)43، ص1387مؤمني، (مديريت رفتار انساني شكل بگيرد 

مديريت منابع انساني شامل چهار : در تعريف ديگري آمده است  
و نگهداشت جذب، توسعه، انگيزش : فعاليت اساسي است كه عبارتند از

 جذب سازماني درهرمديريت معموالً . )378، ص1393مقيمي، (منابع انساني 
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 انتخاب و استخدام افراد مورد نياز براي بكار گيري در واحدهاي مختلف يا
گيرد و پس از آن اهداف اصلي در درجه اول نيازهاي سازمان را در نظر مي

مسلم است . شوند فته ميو در نهايت اثربخشي فعاليت افرادي كه به كار گر
هاي هاي آنان براي احراز موقعيتكه در گزينش افراد عواملي چون توانايي

سوابق علمي، تجربي و تخصصي، عاليق و . شغلي بسيار حائز اهميت است
استعدادهاي فردي، عدم سوء پيشينه كيفري و توانايي كلي فرد براي انجام 

هر . آيندراد به حساب ميهاي اصلي در استخدام افوظايف از مقوله
اي در استخدام نيروي انساني قوانين خاص خود دارد كه مديران  جامعه
آگاهي استخدام شونده از اين .  در سازمان بايد از آن آگاه باشندمسؤول

قوانين نيز بسيار كار گشاست تا از هرگونه تبعيض يا ستمي نسبت به او 
قرون جوامع ابتدايي و در دهد كه در تاريخ نشان مي. گيري شودجلو

قوق زير دستان از طرف كارفرمايان و گذشته موارد اجحاف و تضييع ح
هاي اما در دهه. ف امري رايج بوده استرَمديران و صاحبان صنايع و ح

هاي گوناگون در روابط انساني درون سازمان، و  گذشته با ظهور نظريه
. توجه فراوان شده استهاي كارگري به اين موضوع ها و اعتراضانقالب

وضع شده است تا در انتخاب و در سالهاي اخير در اكثر جوامع قوانيني 
ها و استخدام و انجام وظايف و پرداخت حقوق نيروي انساني از تبعيض

براي مثال در استخدام افراد جنسيت، اصل و نسب، . ها جلوگيري كندستم
ا نبايد در نظر گرفته شود هتجرد و تأهل، سن، مذهب، نژاد و حتي معلوليت

، مگر اينكه سازمان از قبل در اين موارد قوانين )122ـ121، صص1375سعادت، (
هاي جديد و در نظريه همچنين .خاص خود را تدوين و اعالم كرده باشد

شاد و مدلهاي انساني سازمان فرض بر اين است كه يك كارگر يا كارمند 
ها از كارآيي و اثربخشي سازمانيعني . فردي مولد و سازنده استراضي 



  مديريت در قرآن كريم  66

روابط رسمي درون  از نه، شود داشتن عامل انساني ناشي ميراضي نگه
بنابراين پس از استخدام و ورود افراد به . )568، ص1386 صفرزاده،(سازمان 

سازمان، آموزشهاي مورد نياز براي تسلط به كار، نظارت بر عملكردها، 
ظايف، مديريت پرداخت حقوق و دستمزد و ارزيابي از نحوه و نتيجه انجام و

هاي انضباطي مانند نظارت بر اجراي قوانين و نحوه در نهايت اعمال سياست
شود كه كارآيي استفاده از پاداش و تنبيه وظايف اصلي سازمان محسوب مي

  .بردافراد درون سازمان را باال مي

   كريمقرآنمديريت منابع انساني در  
 توان و سيار ارزشمندي در باره نقشِهاي ب مالك كريمقرآندر 

نحوه استخدام و ،  در عرصه كار آدمي جسمي و عقالنياستعدادهاي
يابي به شغل، رعايت حقوق و ، معيارهاي الزم براي دستبكارگيري او

 نيروي انساني مورد نياز و ارفرما، ايجاد انگيزه دراحترام بين كارگر و ك
هايي چون در اينجا نخست به مالك. افتتوان يميمواردي از اين قبيل 

 و ، درستكاريداري، همراه با امانتنيوي جسما نيربرخورداري از
 از آن به تحسين ياد شده  كريمقرآن در  الزم وكه براي استخداممهرورزي 

توانايي عقالني صحبت ي و  از نيروي فكرو پس از آن پردازيم، مياست
 را محتاج وزيران، رشد و رهبران امديران  كريمقرآنچون  كنيم،مي

استفاده از انگيزه همچنين . داند ميخردمند و با تدبيرمشاوران و زيردستاني 
 همراه با امكانات فيزيكي، مادي و تجهيزاتي كه هاازمندي انساننيحس و 

ها و رفع مشكالت مورد  در فعاليت براي بكارگيري آناندر اختيار دارند
  .  استم به آن توجه كرده كريقرآني است كه ديگر
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  شرايط استخدام و كاريابي
 بسيار جالبي  نكات، كريم در داستان كوتاه مالقات موسي و شعيبقرآن
 و يابي به شغل، قوانين عادالنه كار، رابطه حسنه بين كارگر  دستدر باره

 شود كهداستان از اينجا شروع مي.  بيان كرده است ديگريكارفرما و موارد
هنگامي . كند او از وطن خود هجرت مياز شر فرعون و اطرافيان) ع (موسي

 به شهري وارد "خليج عقبه"رسد در كنار  مي"شبه جزيره سينا"كه به 
 بر او االهيدر اين شهر درهاي رحمت .  نام دارد"مدين"شود كه  مي

 كريم قرآن در .يابداي دست ميهاي عديدهشود و به نعمتگشوده مي
ين امر تأكيد شده است كه زمين گسترده است و هركس كه در مكرراً بر ا

ان باشد بايد هجرت كند رفتار فقر و بيكاري و يا ستم ستمگروطن خود گ
كساني كه بر خويشتن ": نياز خواهد كردكه خداوند او را از فضل خود بي

گويند در چه حال  گيرند، ميرشتگان جانشان را مي، وقتي فاندستمكار بوده
 ]فرشتگان[. ما در زمين از مستضعفان بوديم: دهند د؟ پاسخ ميبودي
مگر زمين خدا وسيع نبود كه در آن هجرت كنيد، پس آنان : گويند مي

 .)97نساء، آيه ( "بد سرانجامي است] دوزخ[و جايگاهشان دوزخ است 
موسي پس از . دهدطور عملي نشان مي را باالهيداستان موسي اين توصيه 

 واقع االهي مورد لطف و فضل عظيم و ورود به مدينخروج از مصر 
مانند و با وجود ها كه در فقر و بيكاري ميپس بسياري از انسان. دشو مي

  .اندكنند، به خود ستم كردهتوانايي هجرت نمي
 داستان آمده است كه موسي در مدخل ورود به شهر مدين با ادامهدر 

داشت احترام دختران فت و پاساو از سر رأ. شودبرو ميدختران شعيب رو
ه و  نشستي در سايه درختدهد و پس از آن گوسفندانشان را آب مي،شعيب
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 مفسران ".خداوندا به خيري كه به سويم نازل كني محتاجم": دفرمايمي
الميزان، (معتقدند منظور موسي از اين مناجات درخواست طعام بوده است 

دهنده شدت احتياج او  و اين نشان تا از گرسنگي نجات يابد)40، ص31جلد 
با در بزرگواري و مناعت طبع آن حضرت همين بس كه . در آن لحظه است

 احتياج، از دختران شعيب مزدي نخواست و حتي از پريشاني خود وجود
چيزي نگفت و اين خصلت او در نظر شعيب و دخترانش جلوه نمود تا به 

روانشناسان اجتماعي معتقدند . پيشنهاد خود او را به ميهماني دعوت كنند
فخر عجز و فقر و هم از بيان از  هم هركس كه خواهان كار است بايد

هايش خودداري كند كه اين نتيجه عكس  فروشي و بزرگ نمايي توانايي
مندي و خيرخواهي خود را اما اگر عمالً بزرگواري، مهرباني، توان. دارد

 اين نكته ظريف در اين داستان .شوداو بيشتر مينشان دهد، امكان پذيرش 
    .انگيز كامالً مشهود استرت عب

شعيب در اين داستان در صورت پيرمردي خردمند و مهربان ظاهر 
دهد كه مدين شود كه پس از مالقات با موسي نخست به او دلداري مي مي

در اخذ قرار داد با . ايدر قلمرو مصريان نيست و تو از شر آنان رهايي يافته
 يعني هشت سال و يا ده سال خدمت را به ،زماني منعطف ي مدتموس

خواهد بر كند كه نميدهد و دو بار براين نكته تأكيد ميموسي پيشنهاد مي
هاي اين نكات ارزشمند خصلت. او سخت بگيرد و از درستكاران است

جفايي دهد كه نه تنها قصد هيچ يك كارفرماي درستكار و دانا را نشان مي
چيزي كه اجراي آن . ر دست خود ندارد، بلكه خير خواه او نيز هستبه زي

ي كار آرزوي هميشگي بشر بوده است و امروزه به آن عدالت ها در محيط
عدالت سازماني برانگيزاننده انسان به انجام كار . شودسازماني گفته مي
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ند و عدالتي رواج يابد، كاركنان مايلند كه كار را ترك كناست، زماني كه بي
يا در صدد مقابله با سازمان درآيند، در عوض رفتار عادالنه موجب پرورش 

شود و رفتار استعدادها، افزايش تعهد و تمايل به باقي ماندن در سازمان مي
كند كه فراتر از رفتار سازماني يا رفتار رسمي گرايانه را تقويت ميوحدت

  .)16، ص1385افجه، (مورد نظر در سازمان است 
كه موسي قرار داد شعيب را پذيرفت و در نزد او ماند، ابتدا از آنپس 

پذيرش مدت زمان هشت يا ده سال خدمت را از روي خرد و قابل 
 بود به انجام ميسرهر كدام : بيني نبودن آينده اعالم نكرد و فرمود پيش
گويند كه آن حضرت ده سال خدمتكاري شعيب را به مفسران مي. رسانم مي

 ،الميزان(ود را به او نشان داده باشد ساند تا مراتب سپاس و تشكر خاتمام ر
  .)46 ص،31جلد

 از  نيزاالهي به خانه شعيب با استناد به كالم )ع(داستان ورود موسي 
دختران شعيب شيفته اخالق آن حضرت شدند و با اين قرار است كه 

ر خانه زماني كه موسي د. موافقت پدر او را به خانه خود دعوت كردند
ن  پيشنهاد داد كه چو، يكي از دخترانششعيب و در محضر او ظاهر شد

شايسته است  است، موسي از لحاظ بدني نيرومند و از لحاظ اخالقي امين
 در اينجا توانايي جسماني و امانت داري دو صفت .ماو را به خدمت بگيري

رش پس از پذي) ع( شعيب.اندي معرفي شدهبرجسته براي بكارگيري آدم
رانش را به عقد ازدواج او درآورد و  يكي از دختموسي در خانه خود،

شعيب در اين قرار .  خدمت معين كردت يا ده سال هشكابين دخترش را
  نيزخواهد بر او سخت بگيرد و بر درستكار بودن خودداد فرمود كه نمي

  . يد نمودتأك
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  :يالهبيان داستان در كالم 
جا بيرون رفت و گفت پروردگارا مرا از گروه نترسان و نگران از آموسي ـ 

 .)21قصص، آيه (ستمكاران نجات بخش 

 اميد است پروردگارم مرا به راه :و چون به سوي مدين رو نهاد گفتـ 
 .)22قصص، آيه (است هدايت كند ر

دامهاي خود [و چون به آب مدين رسيد گروهي از مردم را برآن يافت كه ـ 
] گوسفندان خود را[رشان دو زن را يافت كه دادند و پشت سآب مي] را

ما به : [ گفتندچيست؟] منظورتان از اين كار: [موسي گفت. كردنددور مي
] همگي گوسفندانشان را[دهيم تا شبانان آب نمي] گوسفندان خود

 .)23قصص، آيه( برگردانند، و پدر ما پيري سالخورده است

گاه به سوي سايه برگشت و آب داد، آن] گوسفندان را[پس براي آن دو ـ 
سويم بفرستي سخت نيازمندم به پروردگارا من به هر خيري كه : گفت

 .)24قصص، آيه (

داشت، نزد وي  گام برميو زن، در حاليكه از روي شرمپس يكي از آن دـ 
] گوسفندان[طلبد تا تو را به پاداش آب دادن پدرم تو را مي: آمد و گفت

 را بر او ]خود[وسي نزد او آمد و سرگذشت و چون م. براي ما، مزد دهد
اي  گفت نترس كه از گروه ستمكاران نجات يافته]وي[حكايت كرد، 

  .)25قصص، آيه (
را استخدام كن، چرا كه ] موسي[اي پدر او :  گفت يكي از آن دو دخترـ

كني، هم نيرومند و هم امين است بهترين كسي است كه استخدام مي
 .)26قصص، آيه (

 در ،تو درآورمبه نكاح خواهم يكي از اين دو دخترم را من مي: ب گفتشعيـ 
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تمام گرداني اختيار ازاي آنكه هشت سال براي من كار كني و اگر ده سال را 
خواهم كه بر تو سخت بگيرم و مرا انشاءاهللا از درستكاران   نميبا توست، و
 .)27قصص، آيه ( خواهي يافت

دت را به  من و تو باشد كه هركدام از اين دو ماين قرار داد بين: موسي گفتـ 
گوييم وكيل است  و خدا را بر آنچه مي نباشدانجام برسانم بر من تعدي روا

  .)28قصص، آيه (

  : آيات فوقرهنمودهاي مديريتي در
 ،موسي پس از خروج از مصر و در پيش گرفتن راهي براي نجاتـ 

كرد، او از غافالن  گشايش ميآورد و از او طلبپيوسته خدا را به ياد مي
كرد و مينجات او هم طلب . نبود و فقط به نيروي خود تكيه نداشت

 .هم هدايت به راه راست و هم خيري كه از جانب خداوند به او برسد

موسي به اطراف خود دقت فراوان داشت و به اصطالح چشم بسته ـ 
 دختران همين ويژگي او سبب شد تا متوجه شود كه. كرد حركت نمي

 .شعيب نيازمند كمك هستند

دختران شعيب سبب نيازمنديشان را با اين جمله كه پدرشان سالخورده ـ 
است و توانايي شباني گوسفندانشان را ندارد به خوبي بيان كردند، يعني 
در صدد توجيه ذهني موسي بر آمدند و موسي هم بدون دليل موجه 

  .اقدام ننمود

دلسوزي و تي به دختران شعيب كمك كرد، بنابراين داشموسي بدون هيچ چشمـ 
 و قطعاً يكي از  جلب اعتماد مردم سبب،ي نيازمندهامحبت بدون توقع به انسان
 .بهترين ابزار كاريابي است

دختر شعيب به پدرش پيشنهاد استخدام موسي را داد، يعني زيردستان ـ 
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را به مافوق دهند اجراي آن توانند چنانچه مصلحتي را تشخيص ميمي
 .خود پيشنهاد دهند

 . استاالهيها و نزول رحمت  گشايش گرهنوع سببخيرخواهي نسبت به همـ 

 ابزارهاي ديگر در ، و علمياعم از جسمي، فكري، تجربيبروز استعدادها ـ 
 .كاريابي هستند

 . درستكاري است نشانه،بندي طرفين به آنو پايالزم داد اخذ قرارـ 

نسبت به يكديگر شرط وس از هرگونه ستمي ؤرئيس و مردر امان بودن ـ 
 به عنوان كارفرما دو بار بر اين نكته )ع(شعيب. داد استپايداري قرار
 .تأكيد فرمود

 و ها و توجه به آن نشانه ايمان و درستكاريشاهد بودن خداوند بر پيمانـ 
   . استاصالح بسياري از امور

  هاستفاده از نيروهاي خردمند و با تجرب
ي قرار قرآن تأكيد آيات باره استفاده از نيروي عقالني آنچه مورددر

، مشورت نمودن مديران و رهبران با افراد دانشمند، با تجربه و گرفته است
ود رايي را موجب هالكت خ) ع( عليحضرت. حتي مردم عادي است

مشاركت در " مشورت كردن را  و حكيمانه و با تعبيري بسيار زيبادانسته
 به  حكيم خداوند.)161البالغه، حكمت  نهج( به حساب آورده است "اعقله

 در سوره شورا مؤمنان را با  با مؤمنان مشورت كند ومودامر ن) ص(پيامبر 
و انفاق مورد ستايش صفاتي چند مانند ايمان به پروردگار و برپايي نماز 

رت با مشو يكي از صفات بر جسته آنان را ، و در اين ميانه استقرار داد
   .ه استدانستامور مهم  يكديگر در كارها و
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 .)159عمران، آيه آل(... مشورت كن] اندكساني كه به تو ايمان آورده[با آنان  ...ـ 

 .)38شوري، آيه (...  است با يكديگر مشورتو كارشان... ـ 

كند كه با كساني سفارش مي) ص(در آيه اول خداوند حكيم به پيامبر 
ين آيه معتقد است  زمخشري در تفسير ا.اند مشورت كنهكه به تو گرويد

 آنان و ايجاد با مؤمنان براي باالبردن قدر و منزلت) ص(كه مشاوره رسول
عالوه بر اين . )432، ص 1 جالكشاف،(بوده است ) ص(يك سنت بعد از نبي

 كريم مواردي وجود دارد كه مديران و رهبران براي حل قرآن در ،آيات
راد دانشمند مراجعه كرده و يا با نزديكان خود در اين باره به مشكالت به اف

اند، مانند درخواست پادشاه مصر براي تعبير خوابش مشورت پرداخته
و مشورت ملكه سبا با نزديكانش براي پاسخ به ) ع(توسط حضرت يوسف 
  .پردازيمها ميبه آن هاي بعديكه در بحث) ع(دعوت حضرت سليمان 

  ار  ايجاد انگيزه ك
 و گر مديريت يك مسأله نشان كريم داستان ذوالقرنينقرآندر 

سوره كهف، آيات (  است براي حل آنو امكانات موجودبكارگيري نيرو 
، برخوردار از دانا ذوالقرنين در صورت مديري  اين داستان زيبادر. )98ـ94

شود كه در برابر او مردماني نيروي جسمي، مالي و تجهيزاتي ظاهر مي
 از ،اين قوم درمانده. قرار دارند مانده از آزار قومي وحشي و ستمگردر

خواهند كه با دريافت هزينه بين آنان و قوم مفسد سدي ذوالقرنين مي
پذيرد و بدون  وي پيشنهاد آنان را مي.بسازد كه ضامن امنيت آنان باشد

 نيروي جسماني خودشان و امكاناتي كه در زد و با بكارگيريدريافت م
شود و در حقيقت با استفاده از ختيار داشتند، مشغول ساختن سد ميا
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ي موجود بر اين مسأله ها  و ساير قابليت خود مديريتي وتوانمندي فكري
  :آيدفائق مي

-اي ذوالقرنين يأجوج و مأجوج سخت در زمين فساد مي:  گفتند]آن قوم[ـ 

 نان سدي قرار دهيكنند، آيا مالي در اختيار تو قرار دهيم تا ميان ما و آ
 .)94كهف، آيه (

آنچه پروردگارم در آن به من تمكن داده است بهتر است، :  گفت]القرنينذو[ـ 
 ها سدي قرار دهمنيروي انساني ياري كنيد تا ميان شما و آنپس مرا با 

 .)95كهف، آيه (

: ان دو كوه پر شد، گفت تا آنگاه كه مي،براي من قطعات آهن بياوريدـ 
برايم مس : گفت] سپس[ را آتش گردانيد، ]آن قطعات[ا بدميد ت

 .)96كهف، آيه ( گداخته بياوريد تا روي آن بريزم

 نتوانستند از آن باال روند و نتوانستند آن را سوراخ ]در نتيجه قوم وحشي[ـ 
 .)97كهف، آيه ( كنند

ن رحمتي است از جانب پروردگار من، پس هنگامي كه اي:  گفت]ذوالقرنين[ـ 
  و وعده پروردگارم حق استكوبددگارم بيايد، آن را در هم ده پروروع

 .)98كهف، آيه (

  : آيات فوقرهنمودهاي مديريتي در
كرد و چون مردم ذوالقرنين فردي غريبه بود كه از آن سرزمين عبور ميـ 

پس  . كردندش انتخاب خود براي حل مشكلد يافتند،منآنجا او را توان
از توان و شرايط موجود اطمينان حاصل كرد، آشنا براي حل مسأله بايد 

 . بودن و يا غريبه بودن افراد مالك اصلي نيست

. خواستندمزد نميقومي كه از ذوالقرنين طلب كمك كردند، خدمت بيـ 
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اين نشانه حق بودن يعني فرصت طلب نبوده و درستكار بودند و 
 .درخواستشان بود

داشت دنيوي چشم به دنبال دستمزد نبوده و، هاي بزرگ مناعت طبع دارندانسانـ 
 از هيچ كوششي تواناييهاي خود ببينندگاه كه ديگران را نيازمند  ندارند و آن
 به )ع ( كمك موسيهمچنين(گونه عمل كرد ، ذوالقرنين اينكنند دريغ نمي

 .)دختران شعيب

 قدرت ذوالقرنين به صراحت بيان كرد كه بر اين كار تواناست و اين نشانهـ 
، 2، جالكشاف( قدرت او شامل كثرت در مال و لشكريانش بود .مدير است

 او تمكن خود را از جانب خداوند اعالم نمود و راه نخوت و .)747ص 
 .تكبر در پيش نگرفت

 .برد نات موجود حداعالي استفاده را مييك مدير خردمند از تواناييها و امكاـ 

 تا هم از انگيزه آنان گيردل را بكار مييك مدير خردمند افراد درگير مشك ـ 
 .دهدتواناييهايشان را به آنان نشان د و هم استفاده كن

فردي كه از طرف مردم براي امر مديريت انتخاب شده است، بايد برتري ـ 
يك  يعني .خود را در فرآيند مديريت و حل مشكالت به خوبي نشان دهد

نان كامل داشته باشد و با اعتماد به هاي خود اطميمدير اليق بايد از برنامه
اين سد تا قيامت " :نفس پيش رود، چنانكه ذوالقرنين در پايان كار گفت

 .)97انبيا، آيه ( " فرو خواهد ريختاالهي و با وعده محكم برپاست

مؤمنان راستين هر نعمتي را از جانب خداوند دانسته و براي آن شكر ـ 
      .آورند را به جاي مياالهي



 

         



 

  

  فصل پنجم

  مديريت اطالعات و دانش
ها عصر اطالعات ناميده شده ها و دانشعصر ما به سبب وفور آگاهي

بندي، اي و هر تشكيالتي حفظ اين منابع، همراه با طبقهدر هر جامعه. است
. ها در درجه اول اهميت استدستيابي آسان و سريع به آن گذاري وارزش

موقع و شايسته  ي هر تصميم واقعي، درست، بهاطالعات مبناهمچنين 
شود، بايد بر مبناي  به همين سبب، هر كاري كه در سازمان انجام مي. است

راحتي، هم اهداف  اطالعات درست، واقعي و جامع باشد تا افراد بتوانند به
 و سپس اجراي دانند و هم دربارة آن به تصميم درستمورد نظر را ب

  . )13، ص 1393وزي، نور(مناسب نايل شوند 
 مديريت اطالعات را استفاده درست از ابزارهايي )2001(باربارا الفان 

 ها اطالعات را به صورت كارآمدداند كه يك سازمان به وسيله آنمي
كند و همچنين ريزي، گردآوري، سازماندهي، استفاده و كنترل ميبرنامه

 شناسايي و دريافت يابد كه ارزش اطالعات به صورت كاملاطمينان مي
 در حال حاضر در كليه .)13، ص1386زاده،  به نقل از حسن(. شده است

آوري آوري اطالعات است، فنها مديريت اطالعات متكي به فنسازمان
گونه روش عملياتي طراحي شده است كه زار و يا هرشامل تجهيزات، اب

مال تكراري را ها اعآورياين فن. كندانجام كار را اثربخش و آسان مي
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   . )14، ص1388سنز و رابينز، (دهند تر از انسان انجام ميتر و سريعخيلي دقيق
شود، اگرچه امروزه مديريت دانش و اطالعات يك كار واحد تلقي مي

.  بايد بين اطالعات و دانش تفاوت قائل شداما ظرايفي وجود دارد كه
لفي تقسيم كرده است ا به سطوح مخت، ذخاير ذهني بشر ر)1996(فلمينگ 

 است و پس از آن به ترتيب، اطالعات، "داده" نخستين مرحله آن كه
  :دانش، خرد و حقيقت قرار دارد

فاقد رابطه با چيزهاي و از وجود واقعيت اولين مرحله آگاهي : داده
  . ديگر است

ها ارتباط شود كه بين داده ميميسر دسترسي به اطالعات زماني :اطالعات
  . شودبرقرار 

هاي  دانش تركيبي از اطالعات، تجارب، ارزشها و ساير اندوخته:دانش
در مفهوم دانش چارچوب يا الگويي نهفته است كه چرايي و . ذهني است
كند و به شخص دانشمند قدرت تحليل، ها را معين ميعلت پديده

  . دهدي الزم را ميبينارزشيابي و پيش
درك ماهيت اصول حاكم بر الگوهاي  مرحله باالتر از دانش و آن :خرد

افراد خردمند با ايجاد تغيير در ساختار دانش موجود، قادرند به . دانش است
. اندازها و الگوهاي بهتري ارائه دهندهاي جديد وارد شوند و چشمعرصه

  . اين افراد از تفكر انتقادي برخودارند و قدرت خالقيت و نبوغ بااليي دارند
رد نزديك است و آن زماني است كه اقدامات  به خحقيقت :حقيقت

هر خردي . خردمندانه نزد ديگران مقبوليت يافته و مورد اقتباس قرار گيرد
زاده، حسن( است كه مقبوليت جهاني بيابد و پايدار بماند به حقيقت نزديك

   .)7و 6 ، صص1386
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ها تهاي خردمندانه و حقيقها، انديشه ها، اطالعات، دانشبنابراين داده
از بهترين دستاوردهاي بشر هستند كه در هر محيط كوچك يا بزرگي، از 

رد گرفته تا بزرگترين جوامع ارزش ويژه خود را دارند و هاي خُسازمان
در . توان انجام دادها هيچ اقدامي نمي آنبدون دقت و استفاده درست از

 دنياي امروز اطالعات و دانشهاي ذخيره شده در سازمان در حكم
 هدف از مديريت ار ارزشمند و ناديدني سازمان است وهاي بسي دارايي

.  است مربوطههايها، اطالعات و دانشسازي تجربهدانش تهيه و ذخيره
ر اختيار  د به آسانيهاي گوناگون موقعيتاين اطالعات و دانشها بايد در

، گيري مانند تصميمهاي اصلي فعاليت قرار گيرد تامديران و كاركنان
 و د بخشتسرع را ريزي، كنترل و ارتباط درون و برون سازمانبرنامه

 كه  سازماني درونهايدانشهمچنين  .د را آسان كنها دستيابي به هدف
در . دشون هاي اصلي سازمان است به انواع گوناگون تقسيم ميمبناي فعاليت
ي و دانش فن. برندبندي از دانش فني و دانش مديريتي نام مييك تقسيم

 داراي شود كهها و عملكردهاي سازمان مربوط مي عمدتاً به فعاليتاجرايي
ساختار مدون و مصوب است و معموالً اجراي آن تابع قوانين، مقررات، 

اي از اين مصوبات از پاره. هاي اجرايي استها و رويهها، روشسياست
شوند و هاي رسمي استاندارد سازي و ابالغ ميها و سازمانطرف دولت

. ازمان استهاي درون سآوريهاي اجرايي و فنقسمتي ديگر تابع نظام
شود، به راحتي و با استفاده دانش فني كه به آن دانش سازماني هم گفته مي

سازي و  هاي اطالعات و ارتباطات مدونآورياز ابزارهاي پيشرفته فن
 پخش نموده، در ساختار سازمانها را توان آنميند و شو ميمستندسازي 

 دانش مديريتي  در مقايسه با دانش فني،.مند ساختاستفاده از آن را رويه
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هاي مديران عالي و ها و نوآوريداراي ساختار اقتضايي، تجربي و تابع انديشه
بر همين پايه اطالعات دانش مديريتي . راهبردهاي مصوب سازمان است

آن دانش شخصي هم گفته  دانش مديريتي كه به .يافته و نهان استناساخت
 است و از او جدا شدني همراه) مديران و كاركنان (شود همواره با شخصمي

گيري از اين دانش بايد براي استفاده و بهره. شود و با انتقال او منتقل مينيست
محيط مناسب فراهم شود تا فرد بتواند از دانش و تجربه خود استفاده نمايد و 

  .)524  و522، ص1387مني، ؤ م(ران انتقال دهد يا اينكه آن را به ديگ

   كريمقرآناطالعات و دانش در كسب مديريت 
 نحوه دسترسي به  رهنمودهاي بسيار جالب توجه در كريمقرآندر 
ها وجود دارد كه استفاده درست از آن و ها دانش كسب واطالعات

      .هاستها و اجراي برنامهراهنماي ما در اتخاذ تصميم
، همراه  و نبأ تبيينمع، بصر، نظر،س كريم چون قرآنهاي كليدي در واژه

ها  و استفاده درست از آن ما را به ابزارهاي كسب اطالعاتهابا مشتقات آن
  و پس از آن نيروي استدالل و تفكرگانهحواس پنجمسلماً . كندهدايت مي
 هاقيقت، دانشها، خردها و حها اساسي انسان براي كسب آگاهيابزارهاي
 االهيهاي عظيم  اين نعمت، اما استفاده درست و يا نادرست ازهستند

 كريم به آن اشاره قرآنياتي از  آ درموضوعي بسيار حائز اهميت است كه
ها را به ما  استفاده صحيح از آنشده است و خداوند حكيم روشهاي

 و جوها و دلهاي حقها، گوش كريم خداوند چشمقرآن در .آموزاند مي
ه بندگانم را،  دپس بشارت... ":  قرار داده استخواه را مورد ستايشحق

كنند، اين افراد شنوند و از بهترين آن پيروي مي كه سخن را ميكساني
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. )18 و 17زمر، آيه ( ".خداوند هدايتشان كرده است و اينان صاحبان خردند
بهتر، بهترين را اين بندگان كساني هستند كه از بين نيك، نيكوتر و از بين 

يابي به كنند، آنان بر آنچه كه موجب تقرب خداوندي و دستانتخاب مي
در  آيه  همچنين. )120، ص 4، جلد الكشاف(بيشترين ثواب است حريصند 

چيزي كه بدان علم نداري دنبال مكن، زيرا گوش و ": فرمايد ميديگري
در اين آيه   .)36اسراء، آيه ( ".چشم و دل مورد پرسش واقع خواهند شد

شان مجهول است باز داشته شريفه خداوند آدميان را از متابعت آنچه براي
ها كند، مثالً از آنخواست مياست، زيرا بزودي از چشم و گوش و دل باز

ها حكم پرسد آيا آنچه شنيدي و يا ديدي و يا انديشيدي و به وسيله آنمي
در اين دو آيه چشم و بنابراين . )165، ص 25الميزان، جلد (كردي يقيني بود؟ 

دهند، اما ها را در اختيار ما قرار مي هستند كه آگاهيهايي ابزار،گوش و دل
 يا پذيردكند و كداميك را ميها را چگونه ارزيابي ميآدمي اين آگاهي

به عواملي در درجه اول به يقين سمعي و بصري و پس از آن  ،پذيردنمي
 و وراي همه ، او وابسته است و دانشتجربهچون نيروي خرد، ايمان، 

،  استاالهيخواهي قرار دارد كه مورد ستايش كالم ها حق طلبي و حق اين
از طرف . دار نشده باشدها و اغراض خدشهداوري حقي كه به وسيله پيش

هاي خائن و ها و گوشچشموجود دارند كه   كريم نيزقرآن در آياتيديگر 
و از آنان كساني هستند كه " : قرار داده است نكوهشدلهاي بيمار را مورد

به [ روندسپارند، تا آنگاه كه از نزدت بيرون ميظاهراً به تو گوش مي
 اينان كساني "گفت؟هم اكنون چه مي": گويند به صاحبان علم مي]تمسخر

يشان پيروي هستند كه خداوند به دلهايشان مهر نهاده است و از هوسها
شنوند، دانيم كه چه ميما بهتر مي": همچنين. )16مد، آيه مح( ".اند كرده
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كه كنند، هنگامي دهند و زماني كه نجوا ميزماني كه به تو گوش مي
اسراء، ( ".كنيدشما جز مردي افسون شده را پيروي نمي: گويندستمگران مي

 در اين دو آيه شريفه بخوبي مشخص است كه معاندان به ظاهر .)47آيه 
شنوند اغراض و اميالي است كه قبالً در آنچه ميولي اند، دادهگوش فرا 
   .اند و آنان به دنبال حقيقت نيستندذهن پرورده

 يحقيقتديدن درست شنيدن و درست زم به ذكر است كه اهميت ال
كسب طبيعي استفاده درست از ابزارهاي . فوق تصور و فوق سنجش است

و همه ابزارهاي مصنوعي  ،دلها يعني چشم و گوش و اطالعات و آگاهي
 نيل به سبب آوري جديد به آن دست يافته است،كه هم اكنون بشر با فن

ها انسايش انس آ و، اصالح جوامع كشف حقيقت، مفيدهاي و مهارتعلوم
جز شقاوت و زارها يعني استفاده نادرست از اين اب و برعكس آن شودمي

هاي ز جنبهين موضوع ابررسي االبته  .بدبختي در پي نخواهد داشت
قيق و تفحص  و در خور تح ارزشمند و خود موضوعي،گوناگون الزم

نظر قرار مدبه فراخور موضوع آيات و تحليل آياتي را  در اينجا.  استعميق
 اطالعاتي را در امر مديريت و  و ابزارهاي كه نحوه كاربرد منابعدهيممي

  :دهدرهبري نشان مي
افزودند و به  نميتانر تباهي آمده بودند، جز با بيرونبا شم] براي جنگ[اگر ـ 

جويي انداختند و در حق شما فتنهسرعت خود را در ميان شما مي
كه در ميان شما جاسوساني براي خودشان دارند و ] آگاه باشيد[كردند،  مي

 .)47توبه، آيه (خداوند به ستمگران آگاه است 
اي يا از هيم ديد آيا راست گفتهبزودي خوا: از زبان سليمان به هدهدـ 

 .)27نمل، آيه (اي گويان بوده دروغ
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ايد، اگر فاسقي برايتان خبري آورد، نيك اي كساني كه ايمان آوردهـ 
 از آنچه ، و بعدبررسي كنيد، مبادا به ناداني به گروهي آسيب برسانيد

 .)6حجرات، آيه (ايد پشيمان شويد انجام داده
ي به خبرهاي موثق جهت سنجش اوضاع در امور يابات فوق بر دستآي

داللت و مبارزه با دشمنان هايي چون جنگ اجتماعي و مديريت بحران
كند كه در صدد ايجاد فتنه و ان را بيان ميدو رويي منافقآيه اول . دارد

نكته قابل توجه در اين آيه استفاده از اما . ضربه زدن به مؤمنان هستند
ها اين شيوه معموالً در همه جنگ. عات استجاسوسان براي كسب اطال

اوضاع و احوال دشمن از اطالع از مرسوم بوده و هست كه براي 
اين موضوع هم صورت ممدوح و . استفاده شود) آورانيپيام(جاسوساني 

ي بطور ناشناس برالشكريان خودي افرادي از چنانچه . هم مذموم دارد
 يا حتي در ميان آنان قرار كسب آگاهي به صفوف دشمن نزديك شوند و

 و در ميان لشكر بين افراد خودي اما اگر از.  امري قابل قبول استگيرند،
 كساني به نفع دشمن به كسب اطالعات و انتقال آن بپردازند، اين ،خودي

 و دهمصداق نفاق و امري ناپسند است كه خداوند در اين آيه بدان اشاره كر
   .اده استسبت به آن هشدار د نمؤمنان را 

 آن است كه ،نكته ديگري كه توجه به آن در اين مبحث ضروري است
ها و ادارات بايد افرادي در حكم كشور و حتي در سازماندر اداره امور 

عملكرد مديران و كارگزاران و همچنين بازرس وجود داشته باشند تا بر 
خلفات و  راهكار از تبه نفع مردم نظارت كنند، ايننحوه اجراي قانون، 

. ه نفع همگان خواهد بودخطاها جلوگيري خواهد كرد و در نهايت ب
 را تاعمال كارگزاران": فرمايدخطاب به مالك اشتر مي) ع(حضرت علي

  بر آنان بگمار، زيراساني و وفا بازرو از اهل صدقمورد بررسي قرار ده 
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ني آنان با مراقبت و بازرسي پنهاني تو از كار ايشان سبب امانتداري و مهربا
 شرط بسيار قابل توجهي كه آن ).53البالغه، نامه  نهج( "مردم خواهد بود

حضرت براي بازرسان مقرر كرده است، اهل صدق و وفا بودن آنان است، 
  .دمنسب حساس را به هر كسي واگذار كربنابراين نبايد اين 

  :آيات فوقرهنمودهاي مديريتي در 
-  منظور از فتنه.هستندگري و فتنهارشكني منافقان و بدخواهان به دنبال كـ 

گري ايجاد اختالف بين مؤمنان و خدشه در نيت و عزم آنان براي 
به ظاهر خود را موافق و منافقان  .)277، ص2، ج407، الكشاف(جنگ است 

اين افراد . كننددهند، در حاليكه عمالً خالف اين رفتار مي دلسوز نشان مي
خداوند خطر آنان را در دشمن هستند   خودي ولي مزدوراساساً از
دهد تا اطالعاتي به دشمن هشدار مي  به مؤمنانهاي حساسموقعيت

  .نرسانند و به مسلمانان ضربه نزنند
ها براي دسترسي به اخبار و احوال دشمن وجود جاسوسان در جنگـ 

همچنين حضور بازرسان در اداره امور نيز از ضروريات . ضروري است
اند بايد اين خاطرنشان كرده) ع(گونه كه حضرت عليماناما ه. است

دار در جهت انجام  و امانتاستگو و وفادار نسبت به مافوقافراد ر
 .مأموريت خويش باشند

نكه هدهد رسالت اصلي در خبرآوري و آدر داستان سليمان و ملكه سبا با ـ 
، اما سليمان ت و در انجام اين وظيفه مورد اعتماد اس دارد راهاارسال پيام

به بررسي منوط كند و تصديق كالم او را صرفاً به خبر و سخن او اكتفا نمي
 .داند مي بيشترو تفحص

، آور بايد فردي موثق و مورد اطمينان باشداين امري عقالني است كه پيامـ 
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اگر در اين امر شكي وجود داشته باشد بايد پيام او مورد تحقيق و اما 
فرمايد پذيرش گونه كه آيه شريفه تأكيد مي  همان.ي قرار گيردبررس

 عواقب سخنان اين افراد بدون تحقيق و بررسي دقيق ممكن است
 براي مردم جامعه و يا گروهي از مردم جامعه به همراه داشته سوئي
 .باشد

 بر اخذ اطالعات درست و اشاعه سنجيده و مناسب  اين آيات شريفهدرـ 
 مديريت در.  شده استوي شديداً تأكيدرگونه كجآن بدون دخالت هر

 هم بر اين موضوع توجه و توصيه هاي جديد مديريتو انديشه دانش
چشم، گوش، بيان و نيروي فهم و استدالل از . فراوان شده است

 و شكرگذاري يان هستندهاي خداوندي در نزد آدمترين نعمت عظيم
جهت خيرخواهي  در  وها از آنب و به موقع استفاده مناس،هااين نعمت

ها چه در زندگي  مشكالت و مصيبتبسياري از. استو خير رساني 
انگاري  و حتي سهلفردي و چه اجتماعي از خيانت چشم، گوش و دل

   .دگير نشأت ميدر اين زمينه
  



 



 

  

  فصل ششم

  ديريت منابع ماديم
شماري سخن به ميان آمده است كه كريم از منابع مادي بي قرآندر 
هاي عظيمي نعمت. ها در اختيار انسان قرار داده است كريم آنخداوند

ها،  انواع خوردني ماه و ستارگان،و، خورشيد چون آسمان و زمين
هاي نهفته در كوهها،  ، ثروتها، لوازم زندگي، وسايل حمل و نقل پوشيدني

 به عنوان االهيآالت همه به صراحت در كالم  و حتي زينتها و درياهامعدن
اند كه خداوند مهربان به آدميان هاي عظيم و ارزشمندي معرفي شدههبتمو

 اما آنچه در اينجا .)65ـ69 همچنين آيات 4ـ18 آيات ك سوره نحل.ر(بخشيده است 
ت، بهينه و بجا از اين منابع براي رسيدن به حائز اهميت است استفاده درس

 گويندمي "وريرهبه"ديريت به آن  است كه امروزه در علم محداكثر منفعت
 كريم قرآن اگر بگوييم در . حداكثر استفاده از حداقل منابع استمعنايكه به 

 درست و هاي مادي سخن به ميان آمده است از مديريتهر جا كه از نعمت
  كريمقرآن در .ايم  اين منابع صحبت شده است، سخن گزافي نگفتهبهينه

ي  منابع ماد ازو يا نادرست وجود دارند كه معرف استفاده درست واژگاني
 و حفظ اموال معرف استفاده صحيح و كلماتي چون انفاق، بخشش. هستند

 االهيهاي واژگاني چون اسراف، تبذير و ربا معرف استفاده نابجا از نعمت
هاست و مثالً ها در اختيار همه انسانالزم به ذكر است كه اين نعمت. هستند

 چون مديران و  كه در اختيار افراد خاصيمانند علم، مديريت و قدرت نيست
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 خداوند كريم ، باشد، به همين دليل است كه در بسياري از اين آياترهبران
ز ظرايف دهد و اين خود يكي اآدميان را بطور عام مورد خطاب قرار مي

 در اينجا به آن آياتي اشاره  در اين باب فراوان است،آيات.  استاالهيكالم 
  :دهد از اين منابع را نشان ميديريت صحيحمشود كه نحوه مي
هاي اي آدميان آنچه در زمين حالل و پاكيزه است بخوريد و از گامـ 

 .)168بقره، آيه(شكار شماست ن پيروي نكنيد، زيرا كه او دشمن آشيطا
هايي با داربست و بدون داربست و خرما و كشتزار و اوست كسي كه باغ ـ 

و زيتون و انار شبيه به يكديگر و غير شبيه هاي گوناگون آن  با ميوه
از ] بينوايان[هاي آن وقتي كه ثمر داد بخوريد و حق پديد آورد، ازميوه

آن را در روز برداشت محصول بدهيد، ولي اسراف نكنيد كه خداوند 
 .)141انعام، آيه(اسرافكاران را دوست ندارد 

اي كه نصيب شما هاي پاكيزهاز خوراكي: خطاب به قوم بني اسرائيلـ 
روي نكنيد كه خشم من بر شما فرود  ولي در آن زيادهكرديم بخوريد

آيد و هر كس كه خشم من بر او فرود آيد در ورطه هالكت افتاده است 
 .)81طه، آيه (

و اموالتان را كه خداوند قوام زندگي شما قرار داد به سفيهان ندهيد، ولي از ـ 
و آنان را پوشاك دهيد و با آنان سخني آن به ايشان بخورانيد ] عوايد[

و يتيمان را بيازماييد تا اينكه به سن ازدواج برسند، پس . پسنديده بگوييد
اگر در ايشان رشد عقلي يافتيد، اموالشان را به آنان رد كنيد و آن را از بيم 
بزرگ شدنشان به اسراف و شتاب نخوريد، و آن كس كه توانگر است 

سرباز زند و آنكه فقير است بايد در ] تي اموال يتيماز اجرت سرپرس[بايد 
حد عرف از آن بخورد، پس هرگاه اموالشان را به ايشان برگردانديد بر 

 .)6 و 5نساء، آيه (ايشان گواه بگيريد و خداوند بر حسابرسي كافي است 
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و بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نكنيد كه خداوند اسرافكاران را .... ـ 
 .)31اعراف، آيه ( دوست ندارد

] وان رشوه قسمتي ازبه عن[ و و اموالتان را بين خودتان به باطل نخوريد ـ 
 از اموال مردم را از يبخش] تا بدين وسيله[ ندهيد آن را به حاكمان

بقره، (، در حالي كه خود به اين امر آگاه هستيد ه باشيددخورروي گناه 
 .)188آيه 

روي  كساني كه چون انفاق كنند، نه زيادهو: هاي عبادالرحماناز ويژگيـ 
 ندكنگيرند و ميان اين دو حد وسط را حفظ ميكنند و نه تنگ مي مي

   .)67فرقان، آيه (
گونه  و هيچ،و به خويشاوند حقش را ببخش، و نيز به بينوا و در راه ماندهـ 

همانا اهل تبذير برادران شيطان هستند و شيطان بر . تبذيري روا مدار
 .)27  و26اسراء، آيه ( روردگارش ناسپاس استپ

كنند همانند كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي] صدقات[مثل ـ 
اي است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه صد دانه باشد و  دانه

كند و خداوند چند برابر مي] آن را[ خداوند براي هر كس كه بخواهد
 .)261 آيه البقره،(گشايشگر داناست 

كنند، سپس درپي آنچه كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق ميـ 
دارند، براي ايشان پاداششان نزد اند، منت و آزاري روا نمي انفاق كرده

شوند بيمي بر آنان نيست و اندوهگين نمي پروردگارشان هست و
 .)262البقره، آيه (

توانند اند و نمي راه خدا فرو ماندهبراي نيازمنداني است كه در] اين صدقات[ـ 
اطالع آنان را توانگر داري، فرد بياز شدت خويشتن. در زمين سفر كنند



  مديريت در قرآن كريم  90

شناسي، با اصرار چيزي از مردم ها را از سيمايشان ميآن. پندارد مي
انفاق كنيد، قطعاً خدا از آن آگاه است ] به آنان[خواهند و هر مالي  نمي

 .)273البقره، آيه (

كنند، ساني كه اموال خود را در روز و شب بطور نهان و آشكار انفاق ميكـ 
پاداششان در نزد پروردگارشان است و نه بيمي برآنان است و نه اندوهگين 

 .)274البقره، آيه (شوند  مي

خيزند، مگر مانند برخاستن كسي كه برنمي] از گور [خورند كه ربا مييكسانـ 
ت كه آنان رش كرده است، اين بدان سبب اسستهشيطان بر اثر تماس آشف

گفتند داد و ستد مانند رباست، در حاليكه خداوند داد و ستد را حالل و ربا 
 .)275البقره، آيه (... را حرام كرده است

ايد، از خداوند پروا كنيد و آنچه از ربا باقي مانده اي كساني كه ايمان آوردهـ 
يد بدانيد كه به جنگ با خدا و رسولش اما اگر اينكار نكرد. است رها كنيد

 .)279 و 278البقره، (... ايدبرخاسته

يابيم كه خداوند حكيم در در يك نگاه كلي به آيات مذكور در مي
 مندي از نعمتهايي كه در اختيار ماست،موال شخصي و بهرهاستفاده از ا

خود  و ده است كه اجراي آن بر مؤمنان راستين واجبي را معين فرموقيود
فهماند كه گويي آيات شريفه به ما مي.  استاطاعت از فرمان پروردگار

 ها و هوسهاي نابجا و نابخردانهحسب ميل براالهيهاي استفاده از بخشش
ر پي ناپذيري براي آدميان د پيامدهاي سوء و جبرانحتي در اموال شخصي

است هر آنچه خداوند به ما عطا فرموده خواهد داشت، به زبان ديگر 
خواهيم و ميلمان رضايت دهد در  به ما هرگونهحد و حصر نيست ك بي
پذيرند و عدم مديريت صحيح در ها دخل و تصرف كنيم، اين منابع پايان آن
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به همين . دمه خواهد زدها به حيات ما و ساير موجودات صاستفاده از آن
 كه هشدارهاي بسيار جدي و تكان دهنده چون عقوبت و خشم سبب است

  سرانجامِ،او و يا همراهي با شيطان و مسخ شدن توسط االهيمستقيم 
شايد بتوان گفت كه زياده روي در استفاده . چنين اعمالي معرفي شده است

كند و پس هاي خداوندي بيشترين خطري است كه ما را تهديد مياز نعمت
ن  كه خداوند نسبت به آتوايان استوجهي به حقوق يتيمان و بيناز آن بي

 در اموال  اين افراد گويييقرآنبرطبق تعاليم . هشدارهاي عظيم داده است
و ما بر طبق احكام شرع ملزم به حفط اموال آنان و ما شريك هستند 

كريم و به تبع شرع  قرآن.  هستيم به آنان،بخشش از روي قاعده و قانون
الهللا به اتر حقالناس و در نگاهي دقيقمقدس اسالم انفاق مال را نوعي حق

هاي گوناگون دارد، برخي از آن مانند انفاق صورت. حساب آورده است
اي ديگر مانند زكات، خمس، كفارات مالي و اقسام فديه را واجب و پاره

غرض از . را مستحب نموده است... صدقات، وقف، سكني دادن و نفقه و
ن  آن بوده است كه اختالف طبقاتي بي،وضع چنين دستورات و قوانيني

مردم جامعه در بعد ثروت و مكنت كم شود و ثروتها در دست طبقات 
 .)323، ص 4الميزان، جلد (مرفه قرار نگيرد و طبقاتي ديگر محروم نمانند 

 از سوره بقره در باره انفاق مال 274 الي 261خداوند حكيم در آيات 
نا مضامين اين آيات به هم ارتباط نزديك دارند و اين مع. صحبت كرده است

در اين آيات شريفه . اندكند كه همه يكباره نازل شدهرا به ذهن نزديك مي
در : ده است كه توجه به آن ضروري استچهار اصل اساسي در انقاق ذكر ش

در مرحله دوم . مرحله اول هدف از انفاق رضايت خداوند است نه مردم
رحله سوم م. صورت انفاق است كه نبايد منت و آزاري به همراه داشته باشد
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مصرف و دور انداختني كيفيت مال مورد بخشش است كه نبايد خبيث، بي
. باشد، بلكه بايد طيب بوده صاحب مال نيز نسبت به آن رغبت داشته باشد

 بايد فقيري باشد كه در راه خدا فقير  است كهمرحله چهارم طرف بخشش
ر آيات حكيم دپس از اين مطالب خداوند . )322، ص4الميزان، جلد (شده باشد 

 اين آياتدر  .ب آن صحبت فرموده است از حرمت ربا و عواق281 الي 275
 كريم قرآن در سراسر ت از آن كساني است كه رباخوارند،شديدترين عقوب

. توان يافتمي به اين حد از هشدار نسبت به عقوبت عملي ناروا كمتر آياتي
باخوران با قانوني رچون . علت اين امر باليي اجتماعي و نه فردي است

ناچيز افزايند و از اموال اموال خود مي ظالمانه و بدون هيچ زحمتي بر
اين رويه . كاهند اند ميها روي آوردهدرماندگاني كه از سر بيچارگي به آن

 راه تالش و كسب كار كه امري فطري و موجب نشاط، سالمتي، زشت
ورزي را رواج  و حيله و تن آساييددبنهاست مي اني و افزايش ثروتآباد
تواند مورد تقليد واقع شود و بر دامنه اين بالي اين عمل ناروا مي. دهد مي

      .فزايد بيااجتماعيـ  اقتصادي

  : آيات فوقرهنمودهاي مديريتي در
هايش امر فرموده است و خداوند كريم آدميان را به استفاده از نعمتـ 

 ضروري دانسته است، اي اوبرهاي پاكيزه و حالل را خوردن از روزي
ها  نعمت و همچنين اسرافكارانكنندگان افراطي امساك پس مرتاضان و

 . است زنندهسيب كار آاند، چون هر دو سرباز زدهاالهياز امر 

  طبق شرعيكي اينكه: جهت قابل تأمل استا از دو هحالل بودن خوردنيـ 
 نباشد، ديگر مردار يا  مثالً گوشت خوكالل اعالم شده باشد،مقدس ح

پاكيزه . اينكه از راه حالل به دست آمده باشد مانند اينكه غصبي نباشد
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نيز دو وجه دارد، ) ترجمه كلمه طيب كه متصاد آن خبيث است(بودن 
الميزان، (نخست آنكه طبع انسان سالم آن را بپسندد و از آن لذت ببرد 

 سالمتي انسان فاسد و خراب نباشد كه به  دوم اينكه)391، ص2جلد 
 . رساندآسيب

 بينوايان از  نزديكان، غريبان يا در راه ماندگان وانفاق مال و بخشش بهـ 
 كريم بطور مكرر و با قرآن است كه در آيات االهي  مؤكددستورات

توان گفت كه انسان چندان تعبيرهاي گوناگون ذكر شده است، پس مي
 از اموال  نيست و بايد،باشد ش مازاد بر احتياجي كههم مالك بر درآمد

 امير . سرباز زده استاالهيخود انفاق كند، در غير اين صورت از فرمان 
همانا خداوند سبحان روزي فقرا را ": فرمايدباره مياين در ) ع(مؤمنان 

ماند جز با كاميابي داران قرار داد، پس فقيري گرسنه نميدر اموال سرمايه
نهج البالغه، ( ".اين باره خواهد پرسيدتوانگران و خداوند از اغنيا در 

 .)328حكمت 

هاي يكي از دام االهيهاي روي در استفاده از نعمت اسراف و زيادهـ 
 مصاديق .كندديد ميشيطان و قطعاً لغزشگاههايي است كه انسان را ته

ها، حيف و اسراف شامل پرخوري، افتادن در دام تجمالت و خودنمائي
ها و تخريب آنها بر اساس اهمال و ا و سرگرميهميل اموال در تفريح

هاي فردي و اجتماعي هاست، همه اين موارد موجب آسيبناداني
 . استاالهيجبران ناپذير براي انسان و در نهايت خشم و غضب 

برداشت محصول زماني است كه انسان از كار و فعاليت خويش پاداش ـ 
 حق ها غالت و چيدن ميوهدر روز درو: فرمايد مي آيه شريفهگيرد،مي

فقرا بايد داده شود و اين اشاره به حكم عقل دارد نه اينكه بخواهد 
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زكات را مطرح كند، چون اين آيه در مكه نازل شده است و وجوب 
 .)240، ص 14الميزان، جلد (زكات و تشريع آن در مدينه اتفاق افتاده است 

رز شكرگزاري و با مصداق ،انفاق مال به بينوايان در اين وقت خاص
 .ي استاطاعت از فرمان خداوند

 انفاق مال نهي فرموده روي درو كمروي خداوند كريم آدميان را از زيادهـ 
 از سوره فرقان خداوند انفاق عبادالرحمان را حد وسط 67ر آيه د. است

كند نقل مي) ص(زمخشري از قول پيامبر . كندغلو و اسراف توصيف مي
ر جهت گناه است، در حاليكه در جهت قرب به خداوند كه اسراف انفاق د
 ).293، ص3، ج407، الكشاف(اسراف معنا ندارد 

 كالم  مورد تأكيد بر دارائيهاحفظ اموال و عدم سلطه افراد نادان و نااليقـ 
 است و اين نكته بسيار قابل تأملي است كه مديران ارشد خداوندي

يريت منابع مادي انتخاب كنند تا افراد دانا، شايسته و اليق را براي مد
. اموال عمومي حفظ شود و مورد حيف و ميل و تخريب قرار نگيرد

زماني كه از زندان نجات يافت به فرمانرواي مصر ) ع(حضرت يوسف 
 من" :پيشنهاد داد كه مديريت اموال و داراييها را به او بسپارد و فرمود

 حافظ بودن را مقدم ،)55يوسف، آيه ( ")حفيظ عليم(حافظ و دانا هستم 
 . بر دانا بودن بودن ذكر فرمود

هاي خردمند و حفظ اموال افراد ناتوان مانند يتيمان نيز به عهده انسانـ 
خداوند نسبت به يتيمان و رعايت حقوق آنان و به تبع . دلسوز است

افراد ناتوان هشدارهاي شديد داده است و اين نشانه رأفت و رحمت 
 آن دقت اشخاص است كه مؤمنان بايد در رعايت اين خداوند نسبت به
  .كافي داشته باشند
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رشوه دادن و رشوه گرفتن از مصاديق بارز گناه و تصرف اموال ديگران از ـ 
 .ق حرام استيطر

 بيشتر از هر قشر )قاضيان و صاحبان قدرت(فه حاكمان طبق آيه شريـ 
 .طاني هستندو افتادن در اين دام شيارتشا ديگري در معرض خطر 

، 26الميزان، جلد( پراكنده كردن اموال همراه با اسراف است تبذيرمنظور از ـ 
كساني كه به چنين امري اقدام كنند برادران شيطان و همراه و . )143ص

 . هستنداالهيهمگام او در كفران نعمت 

 كريم پاداش آن را عيني و عظيم بيان قرآنتنها عمل خيري كه خداوند در ـ 
هر انفاقي در جهت كسب رضايت خداوندي . ده است انفاق استفرمو

 از انواع ديگري از پاداش براي قرآن در آياتي از .هفتصد برابر پاداش دارد
 .انفاق دهندگان صحبت شده است

انفاق براي چشم داشت از مردم و حتي تشكر آنان نيست چنانكه خداوند  ـ
وا و يتيم و اسير را پاس دوستي خداوند بينبه ": فرمايد حكيم مي
ما براي خشنودي خداست كه به شما ] آنگاه گفتند. [دادند خوراك مي

 . )9 و 8انسان، آيات ( "خواهيمنميشما خورانيم و پاداش و سپاسي از مي

 .انفاقي كه با منت و آزار همراه شود پذيرفته نيست و پاداشي نداردـ 

اري هرگز به نيكوك": فرمايديفه مي آيه شر.د باشبايد از اموال پاكيزهانفاق ـ 
  .)92عمران، آيه آل( "نخواهيد رسيد تا از آنچه كه دوست داريد انفاق كنيد

انفاق مال از آن فقيراني است كه به علت و عواملي از راه خدا باز ـ 
اند و يا اموالشان به غارت رفته اند، ناتوان شدهاند، مثالً بيمار شده مانده

 فقيراني كه درخواست خود را از .)355، ص 6 زان، جلدالمي(... است و
دارند، نه اينكه به دريوزگي عادت كرده و روي شرم و حيا ابراز مي
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  .زشتي اين عمل در رفتارشان از بين رفته است

 چون شرايط اقتضا  آن است كهمعنايبخشش اموال در روز و شب به ـ 
 اقدام  شايسته اين امر بايد به،الزم باشدكند و دستگيري از ديگران 
انفاق آشكار موجب .  محدوديتي نيستنمود و در زمان بخشش

شود تا خود را در اين   ميرهاي خي دلگرمي مستمندان بر وجود انسان
 تأسي افراد همچنين انفاق آشكار موجب. پناه نبينندبالي بزرگ بي

موجب  انفاق پنهاني . است نسبت به يكديگر در اين كار پسنديدهجامعه
 در آيه .شود مي و جلب رضايت پروردگاردوري از ريا و خودنمايي

شريفه خداوند شخصاً پاداش انفاق دهندگان را تضمين فرموده است و 
 .چنين افرادي مستقيماً پاداش خود را از خدوند دريافت خواهند نمود

هر گاه . خداوند رباخواران را مسخ شده توسط شيطان معرفي نموده استـ 
يان عمل زشتي را با توجيه ذهني و برخالف فطرت خدادادي و نداي آدم

 غلط ي زيبا جلوه دهند و در اين رويه، و احكام مسلم شرع مقدسوجدان
داشته باشند قطعاً به گناه و عمل حرام روي  به پيش روند و بر آن اصرار

. گناه آشكار استاين اند، ربا خواري از مصاديق اين عمل زشت و آورده
شخيص حق از باطل و زشت از زيبا ين افرادي با گذشت زمان توانايي تنچ

انساني ". دهند و اين همان مسخ شدن توسط شيطان استرا از دست مي
كه ممسوس شيطان شده است، يعني شيطان با او تماس گرفته و نيروي 

او ميانه خوب و بد، نافع و مضر و خير و . تميز او را مختل ساخته است
 اين افرادي باچنين . ")376، ص 4الميزان، جلد ( تواند بدهدصي نميشر تشخي

اند و در قيامت رفتار و حركاتشان عمل ناروا به جنگ با خدا و رسول رفته
  .از سر آشفتگي و عدم تعادل است



 

  

  فصل هفتم

  مدير هاييژگيو
 بايد درجاتي  در اين جهانالزم به ذكر است كه همه آدميان براي زيستن

مديريت داشته باشند و خداوند حكيم اين ويژگي را بطور هم و مهارت فاز 
ا در هانسان. ستو ا كه الزمه بقا و حياتفطري در نهاد بشر نهاده است

 فرادما ا.  نحوه بروز آن با يكديگر تفاوت دارندمندي از اين نعمت و بهره
ت را د اين قابليبينم كه در زندگي شخصي خوگوناگوني در اطراف خود مي

قند و برخي متوسط  امر موفّدارند، برخي در اين ابراز ميبه درجات متفاوت
مندي نيز  هاي تواناما هميشه انسان. كننداي هم ضعيف عمل ميو عده
ها را هم به عهده  كه مديريت مسائل و امور اجتماعي ديگر انساناند بوده
هايشان در به حوزه فعاليت اين افراد بسته .اند و بر آنان تأثير گذاشتهگرفته

ظاهر ... ، بحران وران اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصاديكسوت مدي
هاي ذاتي بوده و بر اثر كسب  گونه افراد داراي قابليتعاً اينقط .اند شده

پي بردن به صفات و . اند بر اين قابليت افزودههاها و تجربهدانشها، مهارت
هاي تواناييرفتارها و بان ديگر برشمردن هاي اين افراد و يا به زخصلت
به ويژه در يك قرن طول زندگي خود  بحثي است كه بشر در ،مديران

در صد سال اخير به علت رشد جمعيتي بشر بر . آن پرداخته استگذشته به 
شمار اهميت اين موضوع آشكارتر كره زمين و ظهور مسائل و موضوعات بي
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  .شده است
هاي اخالقي، رفتاري و بطور كلي شخصيتي مديران در باره ويژگياگرچه 
 را به اين موضوع  مديريتي بخش مهميت شده است و هر متنبسيار صحب

خاص ا در اينجا براي اختصار به يك ديدگاه اختصاص داده است، ام
برخي انديشمندان عرصه مديريت معتقدند شاخصهاي رفتاري . يمپرداز مي

  :توان خالصه كردمديران را در پنج شاخص كلي مي
 اين گروه از مديران داراي رفتاري مهربانانه، دوستانه و :گراييمثبت. 1

هاي برون سازماني و برخورد با اجتماعي هستند، اين رفتار در فعاليت
 .هاي اجتماعي مزاياي بسيار داردپديده

هاي منفي گذشته تمركز اين دسته از مديران بر تجربه: گرايي منفي. 2
 هايي عصبي و بدبين هستند،اين افراد انسان. يگر مديران استخود و د

 .ها آسان نيستو كار كردن با آن پيشرفت كاريشان ضعيف است

اين مديران گرايش به جلب همكاري ديگران دارند، : سازگارگرايي. 3
هاي مديران ويژگي. رفتارشان مهربانانه و كاركردن با آنان راحت است

 .گرا از صفات مطلوب و كارساز در مديريت استسازگارگرا يا توافق

تمايل به دقت و بررسي جزئيات و پرهيز از : گرايي آگاهي. 4
. هاي اين مديران است آگاهي از خصلتگيري بدون اطالعي و تصميم بي

چنين مديراني وقت زيادي را صرف مطالعه و بررسي رفتار كاركنان خود 
دارند و توانمنديشان در حل كنند و رفتارهايي منظم و باقدرت مي

 .مشكالت باالست

نظر كاركنان، گرا در كسب تجربه از اظهارمديران تجربه: گراييتجربه. 5
ها استقبال يريزگيريها و برنامهصميمآوري، قبول خطر در انجام كارها، تنو
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 .آفرين در اين دسته قرار دارندموماً گروه مديران كاركنند، عفراوان مي

درجاتي  گانه فوق بههاي پنجويژگيمديران در بسياري از  بطور كلي
شوند كه در برخي از اين صفات ، اما هميشه مديراني يافت ميشودديده مي
همچنين شايسته است كه كاركنان . ترند و اين امري طبيعي استبرجسته

 گانه اطالع داشته باشند، چون اعمال واي پنجهدرون سازمان نيز از ويژگي
، 1387مؤمني، (ار آنان را در سازمان كنترل و تأثيرگذار خواهد كرد رفت
   .)343ـ341ص

 تفاوت بين مديريت و رهبري يا ، در اين مبحث ديگرينكته قابل توجه
انديشمندان اين عرصه معتقدند واژه رهبري بيشتر شبيه . ر و رهبر استمدي

. مشخصي دادتوان براي آن تعريف واژه آزادي، صلح و عشق است كه نمي
بندي سيستمي مختلف در پنجاه سال گذشته بيش از شصت و پنج طبقه

يكي از اين تعاريف به . براي تعريف موازين رهبري ارائه شده است
 رهبران ".رهبري تجلي اراده گروه است": گويدصورت بسيار خالصه مي

افجه، ( "ديگران استفاده كنند توانند از قدرت خود براي ايجاد تغيير درمي
 نفوذ بر  مهمترين ويژگي رهبريدر يك بيان كليبنابراين . )278، ص1385

 كلي در اين برداشت. ب اطاعت و همكاري آنان استزير دستان و جل
در تعريفي جديد، . شودهاي قديم و جديد علم مديريت ديده مينظريه

 رهبري را فرايند نفوذ و تأثيرگذاري رهبران و )2013(رابرت لوسير 
به نقل از (داند روانشان براي رسيدن به اهداف سازماني از طريق تغيير ميپي

    . )486، ص1393مقيمي، 
 بين  تفاوتتر توضيحات مبسوطي در بابيمي ديدگاههاي قددر

 اداره كردن و معناي مديريت اساساً به :توان يافت ميمديريت و رهبري
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تكيه مديريت بيشتر .  هدايت كردن و نشان دادن راه استمعنايرهبري به 
مدير به فراهم آوردن . ستها به سازمان و تكيه رهبري بيشتر به انسان

  مشغول است، در حاليكهجاري سازمانامكانات و تنظيم امور عادي و 
مدير . پردازد مي،آميز و كمتر از پيش تعيين شدهرهبر به امور اساسي، مخاطره

رفتار مدير قانوني و منظم است، در  معموالً. گراستگرا و رهبر مصلحتقانون
. هاي زماني و اقتضائات محيطي بستگي داردضرورتحاليكه رفتار رهبر به 

شوند، اما معموالً مديران بر حسب قوانين و ضوابط سازماني انتصاب مي
 مانند :شوند انتخاب مي شخصيتي از طرف مردمهاي ويژگيسرهبران بر اسا
شوند مانند مديران در نتخاب مير دستان ازيتوسط  يا  و،رهبران سياسي

 رهبر را انتخاب شانپيروان و زير دستان چون خود. هاي دمكراتيكسازمان
ير دستان از مدير بر اساس قوانين اما اطاعت ز. اند به او وفادار هستندكرده

ها قابل ث بايد گفت هرچند كه اين تفاوتدر پايان اين بح. سازمان است
ست ولي مديريت و رهبري با هم قابل جمعند و هرگز تشخيص و توجه ا

توان گفت يك مدير فقط مدير است و ويژگيهاي رهبري ندارد و يا اينكه نمي
پردازد و اداره كننده اوضاع و شرايط نيست فقط به هدايت امور مي يك رهبر

در همه مديران هاي رهبري و مديريت بايد  ويژگي.)71ـ70، ص1375ميركمالي، (
 گفت كه اما به صراحت بايد.  ديده شود تا در كار خود موفق باشندهبرانو ر

    . بسيار چشمگير استتفاوت بين آنان در اين مورد

   االهياخالق اجتماعي مديران و رهبران ويژگي شخصيتي و 
 خداوند، انبيا، رسوالن،  چونان يا مديران زياديمدبر كريم از قرآندر 

، )مانند باد (مشهودعوامل  ،)مانند روح(يبي ، آدميان، عوامل غفرشتگان
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، دقت در اين موارد از حيوانات و جانوران ياد شده استگياهان، 
 مسلم است . استاالهيتأمل در آيات  شاهكارها و زيباييهاي بسيار قابل

 نيست، اما آنچه ما را  نظرار پرداختن به همه اين عوامل مدكه در اين نوشت
هاي بيان و شرح ويژگيسازد، موضوع رهنمون ميبه هدف اصلي از اين 

 و ديگر ، در درجه اولاالهي انبياء شخصيتي، اخالقي و مديريتي
 االهيء انبيااهميت .  كريم از آنان ياد كرده استقرآنشخصيتهايي است كه 
كه براساس مطالب  نخست آن: است قابل تأملجهتدر اين بحث از دو 
را به احسن وجه دارا هستند و بهتر است هاي رهبري  پيشين آنان ويژگي

 دوم . خود نشانه عظمت مقام آنان است و اينرهبر ناميده شوند تا مدير،
 بسيار پر رنگ و در  راها و منش آنان رسالت، ويژگي خداوند حكيمكهآن

بطور مبسوط در برخي موارد  آيات توصيف كرده و  قابل توجهي ازحجم
 رسوالن در زمان خودشان نقش پيامبران وبرجسته بودن . شرح داده است

بردند هاي آنان اكثراً در جهالت و جمود بسر مي است كه امتبه سبب آن
 از رسوالن زمان  ديگرحاظ درك و فهم و بسياري خصالو بنابراين از ل

 با بل قياسقا  اصالً شايد بتوان گفتوبودند تر پايينبسيار خويش 
 با جوامع  در مقايسهمان در اعصار گذشته يعني مردپيامبرانشان نبودند،
كه   چون پيامبران اولوالعزم بودند برجستههاي بسياركنوني محتاج انسان
ي دليل  نيزاين نكته . دنيوي و اخروي به عهده بگيرندهدايت آنان در امور

ي در طول زندگي اجتماعي است كه بنا بر اراده خداوندي بر رشد آدم
 به پايان رسيد و پيامبر آسماني در زماني معينارسال سفيران و رسوالن 

 اگرچه با گذشت زمان و اام.  خاتم انبيا معرفي شد)ص(عظيم الشأن اسالم
هاي پيشين بسيار مت با اي جوامع امروز،هارشد علوم، فنون و فرهنگ
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 ما از رهنمودهاي رسوالن و پيامبران  كه اين بدان معنا نيستمتفاوتند،
 كنندگان امور  دانشمند و خردمند به عنوان مديران و ادارههاي و انساناالهي
اي همه  كريم و رهنمودهاي آن برقرآنما مسلمانان معتقديم كه . نيازيمبي

اولياي ست و اطاعت از  و تمسك به آن مايه نجات اعصرها كتاب هدايت
هاي دلسوز بر طبق  دانشمندان و انسانردمندان، پاكان، خ، از صالحان،دين
   .ها واجب استت شريفه بر امتآيا

 به اخالق اجتماعي و توان مي كريمقرآنقابل توجهي از  آيات دربا توجه 
آنچه كه در اين آيات بيان شده است .  پي برداالهيوظايف مديران و رهبران 

. اي است كه در مورد مديران يا رهبران ذكر شدگانهصفات پنجبسيار فراتر از 
  و رهبرياي از صفات پسنديده اخالقي و مديريتي خداوند كريم مجموعه

  .  است و به احسن وجه ستودهبراي آنان برشمرده
برخي از  بايد به اين نكته اشاره نمود كه االهيدر توضيح صفات انبياء 

 در خود  و يكجا را بطور مبسوط و مشروحي از يك نبيمبحث ،ها و آياتسوره
 سوره نمل، سرگذشت و ملكه سبا در) ع(انند، داستان سليمانم: اندجاي داده

، داستان  در سوره كهف، داستان ذوالقرنيندر سوره يوسف) ع(حضرت يوسف
، برخي از  در سوره قصصعون و فر)ع(، داستان موسي در سوره البقرهطالوت

 از اين  ديگري موارد و،و ياران او) ص( در شأن پيامبر اسالميات سوره فتحآ
هاي به صورت پراكنده در آيات و سوره اي انبياءهاما بيان خصلت. قبيل

در اينجا سعي بر آن است كه با تحليل .  كريم ذكر شده استقرآنمتعددي از 
شود،  بيان اهنمايي مديران و رهبران جهت ر ارزشمندي آيات نكات ايناييمعن

مربوط نخست  ، كه نقش برجسته مديريتي در آنكنيم لذا از آياتي شروع مي
 و پس از آن ساير انبياي )ص( اسالم حضرت محمدر عظيم الشأنبه پيامب
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هاي  ويژگي از يك جهتالزم به ذكر است كه اين آيات.  استاالهي
هايشان براي اداره دتدابير و رهنمواز جهتي ديگر  و ،شخصيتي و خلقي انبيا
  .دارند عرضه ميامور و حل مشكالت

مانند : فتي خاص ستوده است به ص رااالهيكدام از انبياء   كريم هرقرآن
به ) ع( ابراهيمبه استقامت و بردباري براي هدايت قومش،) ع(حضرت نوح
- به شجاعت در مقابل گردن) ع(، موسي عمل  و قاطعيت دريكتاپرستي

الشأن  خويي و مهرباني و پيامبر عظيم به نرم) ع(كشان و ستمگران، عيسي
دهند كه ي آيات نشان ميزمينه  و بستر اصل. "خلق عظيم" به )ص (اسالم

و خود اند بيان شدهها  اين صفات پسنديده براي هدايت امتبسياري از
- در اينجا ميپس . اند براي امر رسالت بودهاالهي پيامبران ي از جانبتدبير

 ي اخالقيبدون صفات نيكوتوان به يك اصل اساسي دست يافت كه 
ها سوق جهت هدفدر ا رخنه كرد و آنان ردر قلوب زيردستان توان  نمي

در  .اين از شروط اساسي رهبري استگونه كه قبالً بيان شد  همانداد و 
  و اخالقي پيامبرانها و صفات ويژگي و شرح آن توصيف بهاين مبحث

ر رهبري و مديريت امور پردازيم كه در ام كريم ميقرآن در االهي رهبران
  :كارساز هستند

  خلق عظيم 
 كه به )ص(الشأن اسالم  خصوص پيامبر عظيمخلق عظيم صفتي است م

 خداوند در اين باره .بت داده نشده استنس كريم قرآنهيچ فرد ديگري در 
  : فرمايدمي

   .)4قلم، آيه( "همانا تو بر خلقي عظيم هستي"
 تمامي منظور )كه سوگندي عظيم است( پس از سوگند به قلم آيه شريفه
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تو ":  كهگويد مي و سربستهر كلييابس  را در دو كلمه خالصه كرده و خود
لق به خُ.  دليل بر عظمت موضوع است، اين نحوه بيان"اخالقي واال داري

. زند ملكه نفساني است كه به آساني و با تسلط كامل از آدمي سر ميمعناي
-شوند كه بايد در برابر امري خوش ميايد بعضي از آدميان وقتي متوجهش

 رفتاري دهند، مسلم است كه چنينر نفس انجام ميآن را با اجبا رفتار باشند
در خلقيات و رفتارهاي ، با تداوم و ممارست به حد ملكه بودن نرسيده است

از اين ويژگي ) ص(توان به ملكات اخالقي دست يافت كه پيامبر يمنيكو 
در صورت ) خلقت(خَلق : گويدهمچنين راغب مي .اندخاص برخوردار بوده

توان ديد، اما خُلق در سجايا و فضايل ود كه با چشم ميشو شكل ظاهر مي
 )ره(اييعالمه طباطب. )159، ص1393راغب، (توان ديد اخالقي كه با بصيرت مي
نظر به اخالق ] زمينه آيه[ معتقدند كه سياق آيه در تفسير خلق عظيم

مانند : اجتماعي آن حضرت دارد، اخالقي كه مربوط به معاشرت است
هاي آنان، عفو  كاري خطا، صبر در مقابل آزار مردم وقاستواري برح

زمخشري نيز در  .)54، ص39الميزان، ج(. بدكاران، تواضع و امثال اين صفات
 تأكيد كرده است و اين تمجيد تفسير اين آيه بر خلق اجتماعي آن حضرت

ديد و حسن مخالفت و مداراي كه با  به سبب تحمل آنچه از قومش ميرا
  نيزمه مجلسيعال. )585، ص4، ج1407، الكشاف( داندمي، ايشان داشت

اين است كه علم و عمل به درجه ) ص (مراد از خلق عظيم پيامبر: گويد مي
 در  ديگرآيات شريفه .)3تا، ص بيمجلسي،(ملي در آن حضرت رسيده بود كا

  :  است تأييدي بر اين موضوع نيزاين باره
  .)107انبيا، آيه ( لميان رحمتي باشيتو را نفرستاديم مگر اينكه براي عاـ 
 با آنان نرمخويي كردي و اگر خشن و ،به سبب رحمتي از جانب خداوندـ 

   .)149عمران، آيه آل(شدند دل بودي از اطراف تو پراكنده مي سخت



 105 هاي مدير   ويژگي

همانا رسولي از خودتان به سوي شما آمد كه رنج شما بر او سخت، براي ـ 
 .)128، توبه( ن رئوف و مهربان استهدايتتان حريص و نسبت به مؤمنا

ايمان نياورند، تو جانت را در اندوه ) قرآن(شايد اگر به اين سخن ـ 
 .)6 كهف، آيه(پيگيري كارشان تباه كني 

  .)2طه، آيه(  را بر تو نازل نكرديم تا به رنج اُفتيقرآنـ 
زود باور  گويند اوآزارند و مي را مي)ص( پيامبرو از ايشان كساني هستند كهـ 

، او به خداوند و به  كه زودباور است شماست، بگو اين به سوداست
   .)61توبه، آيه (مؤمنان ايمان دارد و براي ايمان آورندگان شما رحمت است 

 در اخالق اجتماعي و نحوه رفتار االهيء  ساير انبيا، كريمقرآناگرچه در 
تأكيد بر مهرباني و ده در اند، اما آيات ذكر شبا مردم مورد ستايش قرار گرفته

نظير و نسبت به امت خويش در نوع خود بي) ص(مالطفت حضرت محمد
:  آمده است آن حضرتديثي از قولاحا در .مخصوص به ايشان است

گونه كه مرا به انجام پروردگارم مرا به مداراي با مردم امر كرده است، همان"
 به ما پيامبران" : همچنين،)440، ص 1405مجلسي، ( "واجبات فرمان داده است

 "مياگونه كه به انجام واجبات امر شدهايم، هماندم امر شدهمداراي با مر
 اين آيات سبب فهم شخصيت عظيم آن يگانه  معانيدقت در .)53همان، ص (

 در حقيقت اين آيات جب فخر و مباهات ما مسلمانان است ودهر و قطعاً مو
   . است"خلق عظيم" صفت زمينه تفسير  در اينو آيات ديگر

  : فوقآياترهنمودهاي مديريتي در 
ها همه انسانبراي همه عالميان، يعني طبق تأكيد آيه شريفه  پيامبر اسالمـ 

 چنانچه به رهنمودهاي ، از هر نژاد و ملتي كه باشند،و در همه عصرها
 حمهرو ما ارسلناك اال " . مايه رحمت استآسماني او روي آورند
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اي پيامبر  برصفتي است "رحمه للعالمين". )107انبيا، آيه ( "للعالمين
: خوانيم گونه كه در آغاز سوره حمد ميهمان "عالمين" و كلمه اسالم

 در هاسانبه همه ان، "سپاس خداوندي را كه پروردگار عالميان است"
ها و در همه ر همه انسانخداوند پروردگا اشاره دارد، چون هاهمه زمان

رحمتي از جانب خداوند براي همه نيز  )ص( پيامبرابراينبن. عصرهاست
 .آدميان و در همه عصرهاست

تواند مصاديق فراوان داشته باشد، چون هدايت، اي كلي است كه ميرحمت واژهـ 
 . ...هادلسوزياظهار ها و  بيان شفقت برآوردن نيازها،ها،برداشتن رنج

لب اطاعت و رضايت فطرت آدمي با خشونت دمساز نيست، وسيله جـ 
 مديران كه به اطاعت خويي و مهرباني است و رهبران و ديگران نرم

 د و خداوند برت نيكو برخوردار باشن نيازمندند بايد از اين صفديگران
 در حديثي با اين مضمون آمده .كيد خاص دارداين ويژگي پيامبر تأ

كسي كه نسبت به زير دست خود نرمش نداشته باشد به ": است
 .)9006تا، حكمت آمدي، بي( "رسداش نميواستهخ

 سوره توبه آمده است كه پيامبر از خود شماست، يعني 128در آيه ـ 
 مردم جامعه  از خود مردم و مورد شناخت استرهبران و مديران بهتر

 .و مسائل مشتركي داشته باشند تا يكديگر را به خوبي درك كنند باشند
لها در بين مردم مكه زيسته بود و همگي او الشأن اسالم سا پيامبر عظيم

 .شناختند، او فرشته نبود و از سرزميني ديگر نيامده بودرا به خوبي مي
 را دليل بر به اين امر اشاره مستقيم دارد و آنم  كريقرآندر آياتي از 

  .حقانيت رسالت آن حضرت بيان فرموده است

وشيد تا جايي كه خداوند ا پاي جان براي رسالت خويش كپيامبر اسالم تـ 
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و جديت در انجام وظيفه نهي فرمود و مهربان ايشان را از شدت شفقت 
اين نشانه عشق زايد . به او هشدار داد كه مبادا خود را به هالكت اندازي

 بنابراين .الوصف در انجام رسالتي است كه به آن حضرت محول شده بود
ت مردم و خدمت به آنان تا مديران و رهبراني كه براي گره گشايي مشكال

هاي دنيوي از مقام و شهرت و درآمد كوشند و به نعمتپاي جان مي
 . روند به پيش مي و خلق پيامبرياالهينظري ندارند در مسير مستقيم 

در نرمخويي و ) ص(پيامبر اسالم سوره توبه آمده است كه 61در آيه ـ 
 وردصفت ايشان مشنوايي سخنان ديگران تا آن حد پيش رفت كه اين 

) گوشي( واقع شد و گفتند كه او اُذن )منافقان (سوءاستفاده بدخواهان
 و فرمود كه اين ويژگي تود اما خداوند عليم اين صفت او را س.است

 شنواي سخنان زيردستانشان مديران بايدپس . پيامبر به خير شماست
 طان از خصال بسيار پسنديده در رواب شنيدن سخنان ديگر.باشند

افرادي كه به . يابي به حقيقت است اجتماعي آدميان و خود مايه دست
شنيدن سخنان ديگران سرباز حس خودبيني و برتربيني مبتال هستند از 

 در حاليكه كه پيامبر اسالم كه خود صاحب علوم وحياني است. دزننمي
. بيندنياز نميدهد و خود را از آن بي ميبه سخن ديگران گوش فرا

 كساني كه  آن بندگانم را،بشارت دهپس ... ": فرمايدعليم ميخداوند 
، آنان كساني هستند كه كنند بهترين آن را پيروي ميشنوند وسخن را مي

عالمه . )17 و 16زمر آيات ( "خدا هدايتشان كرده و آنان صاحبان خردند
)  يا عباديعباد(كلمه بندگانم : گويندطباطبايي در تفسير آيه شريفه مي
 احترامي است از جانب خداوند نسبت كه با ضمير تكلم بيان شده است

بندگان خدا " : بندگان، و پيام كلي آيه چنين است كه دسته ازبه اين
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دهند در صدد آن هستند طالب حق و رشدند، به هر سخني كه گوش مي
ترسند كه در اثر گوش ندادن به آن حق از ايشان كه به حقي برسند و مي

 ويژگي واالي آنان  همچنين).19 و 18، ص 34الميزان، جلد ( ".ودفوت ش
كه به ارزيابي سخنان بر اساس خرد، دانش و تجربه خويش  است اين
 .كنندپردازند و بهترين آن را پيروي ميمي

عدم علو   
عدم  كريم مكرراً بدان پرداخته است قرآن كه ياز صفات بارز ديگر

من بشري " :آيه.  در برابر مردم استهياال پيامبران  و خودبرتربينيعلو
 هم از قول ...) و11، ابراهيم، آيه 6، فصلت آيه 110كهف آيه ( ،"مانند شما هستم

  بطور مكرر ذكرقرآن در االهيپيامبر اسالم و هم ساير رسوالن و انبياي 
  :شده است

با اين [بگو من بشري مانند شما هستم ): ص(از قول پيامبر اسالم ـ 
 .)110كهف، آيه (.... شود  كه به من وحي مي]تفاوت

گو براي خودم هيچ اختيار سود و زياني ب"): ص(از قول پيامبر اسالم ـ 
 و اگر از غيب آگاهي داشتم، خير ،ندارم، مگر آنچه خداوند بخواهد

، من جز رسيدكردم و هيچ امر ناگواري به من نميفراوان كسب مي
  . )188اعراف، آيه ( " ايمان نيستمهشدار دهنده و بشارت دهنده اهل

 در نزد من است و از االهيگويم كه خزائن من نمي": )ع(از قول نوح ـ 
  .)31هود، آيه ( "....اي هستمگويم كه فرشته آگاهي ندارم و نمي نيزغيب

 تا آنجا كه بتوانم جز قصد اصالح ندارم و توفيق  ...": )ع( از قول شعيب ـ
 "ام نيست، بر او توكل كرده و به او روي آوردهمن جز از جانب خداوند

  .)88هود، آيه (
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خورد و در بازار گفتند اين چه پيامبري است كه غذا مي" :از قول معاندانـ 
اي به سوي او نازل نشده است كه همراه او رود، چرا فرشته راه مي
 يا چرا گنجي ندارد و يا چرا باغي ندارد كه از آن. ر دهنده باشداهشد

 .)8 و 7فرقان، آيات ( "....بخورد

گفتند به تو ايمان "): ص(از قول معاندان خطاب به پيامبر اسالم ـ 
يا براي تو باغي . اي بجوشانيآوريم تا آنكه براي ما از زمين چشمه نمي

يا . از خرما و انگور باشد كه از البالي آن جويباران جاري گرداني
ا و پاره بر سر ما فرود آوري، يا خد كني آسمان را پارهچنانكه ادعا مي

بگو پاك است پروردگار من، ... آوري وفرشتگان را در برابر ما حاضر
 .)93ـ90اسرا، آيات( "آيا من جز رسولي از نوع بشر هستم

  رهنمودهاي مديريتي در آيات فوق
 امت  و اصالحمأمور به هدايتاند كه  پيوسته اقرار كردهاالهيپيامبران ـ 

و مسلماً در  يافت وحي و ارائه برخي معجزات هستند دروسيلهخويش به 
شود، ولي نبايد فراموش كرد كه ي ديده نمي هيچ علواالهيرفتار رسوالن 

. آنان بسيار برتر از مردم زمانه خود هستند و اطاعتشان واجب است
پيامبر از مؤمنين ": فرمايد مي)ص( خداوند در شأن پيامبر اسالم چنانكه
منظور آيه شريفه آن است . )6 احزاب، آيه( " خودشان برتر استهنسبت ب

 بر مؤمنان برتر و صاحب )ص ( رسول خدا،كه در تمامي امور دنيا و دين
الميزان، ( بر خودشان مقدم بدارند  است، بنابراين مؤمنان بايد او رااختيار

 .)124، ص32ج

بر يك امر ) ص (مبر عظيم الشأن اسالم پيا، از سوره اعراف188در آيه ـ 
 و همه امور را از جمله سود و زيان را به خداوند ند تأكيد دارتوحيدي
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 . دهندنسبت مي

را در برخورداري از نعمات و زيورهاي معاندان اساساً مالك برتري ـ 
اراده پروردگار در . بودفكري آنان دانستند و اين نشانه كوته دنيوي مي

 از قشر متوسط و يا االهي اكثر انبياي اين زمينه نيز بر آن بوده است كه
شمارند، ميبرهايي كه معاندان اشند و از اين نعمتضعيف جامعه ب

 بنابراين در انتخاب مديران و رهبران اجتماعي .اي نداشته باشند بهره
 .مالك برتري نيستهرگز كثرت اموال و دارائيشان 

اند، موده و يا نهي كرده در آنچه كه مردم را به آن دعوت ناالهيپيامبران ـ 
اند و سيره و رفتار آنان مانند سخنانشان مايه خود عمالً پيش قدم بوده

   .هدايت بوده است
 آمده است كه آنان با امت خويش االهيدر سيره بسياري از انبياي 

اند و هرگز مانند پادشاهان كاخ نشين و جداي از مردم مراوده داشته
با طبقات  آن حضرت آمده است كه) ص( اسالمدر سيره پيامبر اند، نبوده

نشست و با  با فقرا ميمختلف از مردم جامعه پيوسته در ارتباط بود،
كه داراي فضائل اخالقي بودند احترام شد، به كسانيغذا ميمساكين هم

آورد، به جا مي ، صله ارحام بهمند الفت داشتگذاشت، با اشخاص آبرو مي
، هرگز پذيرفتمود، عذر هر عذرخواهي را ميناحدي از مردم جفا نمي

ترسيد و  از هيچ سلطاني به خاطر سلطنتش نميكرد،مسكيني را تحقير نمي
، 12غزالي، به نقل از الميزان، ج (كرد را يكسان به توحيد دعوت ميهمه 

بيني و خود ستايي مديران را از آفات خود) ع( حضرت علي.)195ص
مبادا " :فرمايدمياشتر  خطاب به مالكده و مديريت و رهبري به حساب آور

به نفس خود مغرور شوي و به آنچه بدان مغروري اطمينان كني و ستايش 
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هاي شيطان است تا ترين فرصترا دوست داشته باشي كه آن از محكم
مبادا به سبب احسان به . بدين وسيله نيكوكاري نيكوكاران را نابود كند

اي بزرگ شماري يا به آنچه چه را كه انجام دادهمردم بر آنان منت نهي يا آن
 نيكوكاري را باطل ،گذاريخلف وعده كني، همانا منتاي وعده داده

به مردم نگو به من فرمان :  چنين آمده استو در فرازي ديگر نيز.... كند مي
دهم و بايد فرمان من و من نيز فرمان مي] من مأمورم و معذور[ اندداده

كند و گونه خود برتر بيني دل را فاسد و دين را پژمرده ميناطاعت شود، اي
   .)53البالغه، نامه نهج(شود موجب زوال نعمت مي

   حكمتعلم، نبوت و
  كه به انبيافرموده است كريم قرآنخداوند مكرراً در آيات شريفه 

  : است عطا كرده حكمت و، علمنبوت
  .م استراط مستقي براي هدايت خلق به صاالهيرسالت  نبوت همانـ 
علمي از  ( اساساً علم لدنياالهي و در مورد انبياي ،دانايي معنايعلم به ـ 

   .  است)جانب خداوند
) ع( در يك برداشت از قول امام صادق :ي متفاوت داردحكمت معانـ 

است، فهم اشاره به حكمت نظري و عقل حكمت مجموعه عقل و فهم 
امه نيز عقل را به همين صورت  در عرف ع.اشاره به حكمت عملي دارد

هركس به درستي به وظايف محوله خويش اقدام كند يعني كنند، معنا مي
   .)181، ص1391حائري يزدي، (عاقل است 

  : در نبوت، علم و حكمتاالهي برجسته پيامبران تا صفاما
 و علم ، به او حكم چون به بلوغ و رشد كامل رسيد): ع(در باره موسي ـ 

 .)14قصص، آيه (دهيم ا پاداش ميينچنين نيكوكاران ر و ابخشيديم
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  و علمون به بلوغ كامل رسيد، به او حكمو چ): ع(ره يوسف ابـ در 
 .)22يوسف، آيه( دهيم و اينچنين نيكوكاران را پاداش ميبخشيديم

 .)74انبيا، آيه (و علم بخشيديم  حكم و به لوط): ع(در باره لوط ـ 
 .)15نمل، آيه(به داوود و سليمان علم بخشيديم ): ع(ان در باره داوود و سليم ـ 

و حكمت عطا ) فرمانروايي( او ملك خداوند بهو  ...): ع(در باره داوود ـ 
 .)251البقره، ( ...خواست به او آموخت ميكرد و از آنچه

 آموخته بوديم همانا او داراي علمي بود كه به او): ع(در باره يعقوب ـ 
 .)68يوسف، آيه (

خداوند او را بر شما برگزيد و بر علم و توانايي جسمي : در باره طالوتـ 
 .)247البقره، آيه (او افزود 

فرشتگان گفتند نترس ما تو را ): ع(خطاب به ابراهيم ) ع(در باره اسحق ـ 
 .)53حجر، آيه (دهيم  بشارت مي)دانا(عليم به فرزندي 

رزمين بگمار كه من نگهباني هاي اين سمرا برخزانه): ع(از زبان يوسف ـ 
 .)55يوسف، آيه (دانا هستم 

 به او كتاب و حكمت و تورات و انجيل ]خداوند [و): ع(در باره عيسي ـ 
 .)48عمران، آيه آل(آموزد مي

 .)12لقمان، آيه (همانا به لقمان حكمت داديم ): ع(در باره لقمان ـ 
سواد پيامبري از  بياوست كه در ميان قوم): ص(باره پيامبر اسالم ـ در

خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و 
كتاب و حكمت به ايشان بياموزد، در حاليكه پيش از اين در گمراهي 

 . )2جمعه، آيه ( "آشكاري بودند

) ع(و حضرت يوسف) ع(آيات اوليه اين مبحث در باره حضرت موسي
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 سالهايي از عمر انسان است كه )لوغ اشدب (منظور از بلوغ كامل. است
پس آغاز . رسدرسد و دوران جواني فرا ميدوران كودكي به پايان مي

الميزان، جلد (  در سالهاي اوليه جواني بوده استاالهيرسالت اين دو پيامبر 
 دين و سنتي كه به وسيله آيات منظور از حكم در اين دو آيه. )187، ص21

، 1407، الكشاف(ز جانب خداوند عطا شده بود و حكمت به پيامبران ا
داوري، قول فصل و رأي صائب نيز معناي ه حكم در اصل به  البت.)398ص

 مخصوصاً در اند، برخوردار بوده هم از اين ويژگياالهي پيامبران  وهست
ت و سخنان او فصل دانسكه علم تأويل رؤيا مي) ع( يوسفباره حضرت
  .الخطاب بود

 مكمل حكم است كه مقصود اصلي از آن علمي آياتعلم در اين   
اين علم كمتر به . است كه خداوند به رسوالن خويش عطا فرموده است

، چون پيامبران اساساً از آموزش و تعليم و تربيتي علم اكتسابي اشاره دارد
  اينكهمانند ند،بودمند خداوند به آنان عطا شده بود بهرهكه به وسيله 
تعبير [اين :  از تعبير خواب دو رفيق زندانيش گفتپس )ع(حضرت يوسف

 و )37يوسف، آيه (علمي است كه پروردگارم به من آموخته است ] خواب
 نكته قابل .)68يوسف، آيه (همچنين علمي كه يعقوب از آن بهره داشت 

. اندتوجه ديگر اينكه در برخي از آيات علم و حكمت در كنار هم ذكر شده
 خردمندي، هوش، فراست، فلسفه، عقل و منطق نايمعحكمت در لغت به 

اي  حكمت در اصل حالتي نفساني و خصيصه.)135، ص1379آذرنوش، (است 
تواند حقيقت را تشخيص دهد و از روحي است كه فرد با دارا بودن آن مي

راغب حكمت را رسيدن . )163، ص2جقرشي، ( در كارها جلوگيري كند فساد
همچنين . )126، ص 1393راغب، (داند ل ميبه حق به واسطه علم و عق
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را از امر حقي كه در آن باطلي وجود   است كه انسان آنكمتحعملكرد 
 قرآنكلمه حكمت بيست بار در . ) البقره23البيان ذيل آيه  مجمع( آگاه كند ندارد

 اين صفت برجسته به داوود،  در آيات فوقكريم تكرار شده است كه
 نكته بسيار قابل . نسبت داده شده است)ص(سالم پيامبر او، لقمان عيسي
  حكمت، آيات و تزكيه، يعني، تعليم، كتاب، رسالت حكمكهاينتوجه 
الشأن   به پيامبر عظيم فقطي كه در امر رسالت ضروري است كماالتتمامي
و در ( و در آن بر امي بودن آن حضرت  است نسبت داده شده)ص(اسالم

 براي هيچ پيامبر ديگري ، شده استتأكيديز ن) حقيقت دارا بودن علم لدني
 بيان )جا و در يك آيهصورت يكه ب (غير از ايشان اين صفات برجسته

سواد پيامبري از خودشان اوست كه در ميان قوم بي": نشده است
 تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت برانگيخت

 "يش از اين در گمراهي آشكاري بودندبه ايشان بياموزد، در حاليكه پ
دانيم  كريم است و ما ميقرآن ، در آيه شريفه منظور از كتاب.)2جمعه، آيه (

كتاب در حقيقت قانون . اندكه همه پيامبران اولوالعزم صاحب كتاب بوده
هدايت و راهنماي انبيا و امتشان براي رسيدن به رستگاري است، پس 

هاي خاص هرگز ن قوانين و دستورالعملبدون كتاب يعني بدون داشت
 الزمه هر نوع رهبري و مديريت برخوردار بودن ه اهداف رسيد،توان بنمي

  : فرمايداز قوانين محكم و روشن است، چنانكه خداوند حكيم مي
كتابي كه آيات آن استحكام يافته، سپس از جانب حكيمي آگاه به  ..."

   .)1 هود، آيه( "روشني بيان شده است
  :رهنمودهاي مديريتي در آيات فوق

كم بكار كند، واژه حخداوند در آنجا كه نبوت پيامبران را منظور ميـ 
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، ولي در )ع(و براي رسالت انبيا است از جانب ابرد و آن مأموريتي مي
دهد از واژه حكمت نجا كه دانايي و خردمندي آنان را مد نظر قرار ميآ

انديشي در حل ايف عقلي و چارهكند كه اشاره به ظراستفاده مي
 شناخت و كند،كه از واژه علم استفاده مي و در آنجا ،مشكالت دارد

 دارد و كسب كردني نيست،  و لدنياالهيآگاهي آنان كه اساساً جنبه 
ي اساسي در  و ركنند ويژگي مكمل يكديگراين سه. دده نظر قرار ميمد

 .آيند به حساب مياالهيرسالت انبياي 

، 1407، الكشاف( پيامبران است  و تقوايري و حكمت پاداش نيكوكاعلمـ 
 اين نيكوكاري كه در آيات متعددي به آن اشاره شده است، )454، ص2ج

هاي سر نهادن آزمايش قطعاً شامل صبوري در مشكالت و پشت
 . است و نهاد پاك آنانگوناگون

از آن  االهي علم و حكمت مايه برتري است كه مديران و رهبرانـ 
 ، هر مديري براي تصدي كارهااالهيبران ما غير از پيامد، ابرخوردار بودن

 كه مند باشد بهره امورمديريتدر روز و كارآمد بايد از دانش مفيد و به
و رهبران  مديران . است و علوم وابستهالزمه آن تحصيل علم مديريت

 هاي عملي بهبر اثر تجر ها به علوم نظري و بر اثر كسب دانشاالهيغير
 الزمه تدبير و  هر دوشوند كههاي فني در كار خود نائل ميبه مهارت

 .انديشي در امور و حل مشكالت استچاره

  قدرت و اختيار مدير
 تفاوت آشكاري وجود  از قدرت در برخوردارياالهيدر بين انبياي 

 آنان گويي در برابر اند،ن از قوم خود آزار فراوان ديدهبرخي از آنا. دارد
هاي فراوان با اند، مگر آنكه بعد از تحمل رنج  از خود نداشتهقدرت زيادي
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اراده مستقيم خداوندي و به صورت معجزه قومشان نابود شده و آنان 
حتي بعضي از انبياي ، )ع(، موسي)ع(، نوح )ع( مانند لوطاندخالصي يافته
شهادت   به دست مردم جامعه خويش بهقرآن صريح  به نصبني اسرائيل

 )ك سوره هود.ر( االهي  اكثر رسوالن اين حقيقتي آشكار است كه.اندرسيده
 از قدرت االهي برخي از پيامبران اما برعكس. اند واقع شدهمورد آزار فراوان

ز  بين آنان نياند كه برخوردار بوده و اداره جامعهدر امر هدايتالزم و اختيار 
اي صاحب قدرت ت سر سلسله انبيتوان گف مي. تفاوت آشكاري وجود دارد

 بلكه به اندفقط نبي نبودهآن حضرت . است) ع( حضرت سليمان و شوكت
و به سبب رحمتي از جانب خداوند و دعاي اندنيز رسيده) فرمانروايي( لكم 

 ويژگي مهم آن  كهن داده شد سلطنت و اقتداري به ايشا،خود آن حضرت
. )35ص، آيه ( ه باشدي نداشت دسترس به آن نيز پسينيان كسي ازاين بود كه

و حضرت ) ص(الشأن اسالم  ، پيامبر عظيم)ع(همچنين حضرت يوسف 
 و ي فراوانها كه بعد از تحمل سختي هستنداالهي ديگر انبياي از) ع(داوود 

 و اداره زندگي اجتماعي اند و بدخواهان به قدرت رسيدهمبارزه با معاندان
 كريم در مورد انبياي قرآن آيات شريفه .دانقوم خود را به عهده داشته

 صاحب قدرت، رهنمودها و نكات برجسته مديريتي فراواني در خود جاي
مختصراً در اينجا و بطور مبسوط در (  در اين كتاباالهي كه به فضل داده است
  :رداخت به آنان خواهيم پ)بخش دوم

  استتران اولي نسبت به خودشپيامبر از مؤمنان): ص(در باره حضرت محمدـ 
 .)6احزاب، آيه (

محمد رسول خدا و كساني كه :  و پيروان او)ص( محمد در باره حضرتـ 
 .)29فتح، آيه (...  و با يكديگر مهربانندبا او هستند بر كافران سخت

هاي و هرچه در توان داريد از نيرو و اسب: سفارش به لشكريان اسالمـ 
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دشمن خدا و دشمن خودتان را آماده فراهم كنيد تا به وسيله آن 
 .)60انفال، آيه (بترسانيد 

... داوود را به ياد آور كه داراي قدرت بود و بنده ما): ... ع(در باره داوود ـ 
 .)17ص، آيه(

براي سليمان لشكريانش از جن و انس و پرندگان گرد : در باره سليمانـ 
 .)17سوره نمل، آيه (. آمدند، پس منظم گرديدند

هر از كرد كه ها سلطنت مي من زني را يافتم كه بر آن:ره ملكه سبادر باـ 
 .)23نمل، آيه(امكاني به او داده شده بود و فرمانروايي با عظمتي داشت 

و اوست كسي كه در بطن : پس از پيروزي و به قدرت رسيدن مسلمانانـ 
ي ها را از شما و دستها، دستهاي آنمكه پس از پيروز كردن شما بر آنان

 كنيد همواره بيناستن كوتاه گردانيد و خدا را به آنچه ميشما را از آنا
 .)24فتح، آيه (

) ص(مديريت مقتدرانه داللت دارد، آيه اول كه پيامبر  تمامي آيات فوق بر
: داند، در حقيقت به دو نكته اشاره دارد از مؤمنان نسبت به خودشان ميرا اولي

د در همه حال آن حضرت را بر خودشان مقدم نخست اينكه مؤمنان راستين باي
بدارند و اين نشانه اطاعت و فرمانبرداري آنان است، و دوم اينكه پيامبر 

اعت آن بر پيروانش واجب صاحب اختيار است و امر او از همه نافذتر و اط
 مكرراً مؤمنان را به فرمانبرداري از آن  در آيات متعدديخداونداست و 

  در صلح حديبيه و بيعت با ايشاننمونه اين اطاعت. ستحضرت امر فرموده ا
 در سال ششم هجري است كه زمينه ساز فتح مكه در سال هشتم هجري شد

فتح مكه در حقيقت آغاز شكوت و عظمت مسلمانان . )89، ص36الميزان، ج (
 مؤمنان  فتح سورهخداوند در آخرين آيه از.  بودبعد از سالها رنج و سختي
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او و كساني كه با ) ص(محمد : فرمايدرد ستايش قرار داده و ميراستين را مو
 در بين خودشان رئوف و لي و قدرتهستند در مقابل دشمن محكم و با

 آنان را به اوصافي از عبادت پروردگار و نورانيت و رشد سپس.  هستندمهربان
وبه و ه ت از موارد قدرت كه در آياتي از سوره انفال و سور.ستايدو بالندگي مي
 روبرويي با دشمن در ميدان  استاالهي ديگر مورد تأكيد كالم در برخي آيات

 برخودار بودن از امكانات و تجهيزات الزم و همچنين ها در آن است كهجنگ
  .روحيه مقتدرانه را شرط پيروزي در جنگ به حساب آورده است

 "نمل"ره و ملكه سبا در دو سو) ع(، سليمان )ع(آياتي كه در باره داوود 
اي آنان اشاره  آمده است تقريباً به عظمت قدرت و شوكت افسانه"صاد"و 

از طريق دارد، مخصوصاً دو نبي صاحب سلطنت، يعني داوود و سليمان كه 
ها موجوداتي ديگري وه بر انسانمعجزاتي كه خداوند به آنان داده بود، عال

درك سخن مورچگان  ( و حتي حشراتكوهها،يان، مانند باد، پرندگان، جنّ
 داوود در قضاوت، در . را در تحت سلطه و نفوذ خود داشتند)توسط سليمان

تسبيح خداوند، در نيروي جسمي و نبرد در ميدان جنگ نيرومند بود و 
حضرت . خالفت در زمين داده بودبه سبب اين صفات نيكو خداوند به او 
ي داشت از انواع كند لشكريانگونه كه آيه شريفه بيان مي سليمان همان

 مسلم است كه . كردندموجودات مشهود و غيبي كه اوامر او را اطاعت مي
هاي عادي به آن راه ندارند، چنين اقتداري خاص آنان بوده است و انسان

روايي  كه به فرماناالهيولي بايد به اين نكته واقف بود كه چرا اين دو پيامبر 
 و خداوند ظمت برخوردار بودندرسيدند از اين همه امكانات قدرت و ع

 در آن باشد كه االهي، شايد پيام اين حكمت  اصرار داردهاحكيم بر بيان آن
مدير در هر پست و مقامي كه باشد، متناسب با زمينه شغلي خويش بايد از 
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رود و ون آن كاري از پيش نمياقتدار الزم برخوردار باشد، چون بد
  .ف آسان نيستاهدايابي به  دست
  :نمودهاي مديريتي در آيات فوقره

 بر امت خويش برتري االهيبنا بر نص صريح كالم ) ص(ـ پيامبر اسالم
هركس از پيامبر فرمان " :و اطاعت از او اطاعت از خداوند است دارد

 .)80نساء آيه ( "...برد، در حقيقت خدا را فرمان برده است

 آيه .انشان استقدرت و شوكت مسلمانان مايه عظمت آنان و ترس دشمنـ 
كثرت و تعدد ابزار جنگي كه سبب ترس دشمنان  بر  سوره انفال60
 ).232، ص 1، ج1407، الكشاف(شود داللت دارد  مي

ي با شكوه دست  به فرمانروايفيوس كريم داوود، سليمان و قرآندر ـ 
 .نداورد ستايش قرار گرفته ميافتند و در اين باره

  و چه از طريق پذيرش صلح وتسليم دشمن چه در ميدان جنگـ 
خداوند حكيم . نامه از مصاديق بارز پيروزي و نشانه قدرت است پيمان

در سوره فتح به اين پيروزي مسلمانان اشاره كرده است، اما در آيه 
فرمايد كه پس از پيروزي  بيست و چهار به موضوع مهمي را گوشزد مي

الميزان، (  شدگ بستهادامه جناز ) مسلمانان و كفار قريش(دست طرفين 
هنگامي كه بر دشمنت پيروز : فرمايدمي) ع(امام علي ). 142، ص 36جلد 

      .)11البالغه، حكمت  نهج(شدي بخشيدن او را شكر بر اين پيروزي قرار ده 
  



 



 

  

  فصل هشتم

  دستانزير با  مديررفتار
 وجود نزديكان و  امور و پيشبرد مقاصد،يت مديراز حقايق مسلم در

 همراهي كنند و به اصطالح دستيار و همكار او ستاني است كه با مديردزير
هر اقدامي به ويژه در سطوح كالن به زيردستاني . ر باشنددر انجام امو

م خردمند، توانمند و دلسوز نياز دارد و بدون حضور آنان هيچ كاري انجا
: فرمايدخطاب به يكي از فرمانداران خود مي) ع(مؤمنان عليامير. نخواهد شد

گيرم، و سركشي و تو از كساني هستي كه در ياري دين از آنها كمك مي"
كوبم و مرزهاي كشور اسالمي را كه در تهديد غرور گناهكاران را در هم مي
 "...كنم، پس در مشكالت از خدا ياري جويدشمن قرار دارند حفظ مي

  .)46البالغه، نامه  نهج(
ين رابطه مدير با زيردستان در دو جديد مديريت مهمترهاي در انديشه

شود، اين دو مقوله از مند سازي خالصه ميمقوله تفويض اختيار و توان
ها گيريكاهد و بر حضور مؤثر اعضاي سازمان در تصميمتمركز مي

گيري در  از تمركز اداري اين است كه قدرت تصميم منظور. افزايد مي
اري يا سازماني باشد، اگر اين اختيار افرادي معدود در باالترين سطح اد

. خواهد رفتميان قدرت در سطوح مختلف سازماني توزيع شود، تمركز از 
هاي متمركز از آنجا كه قائم به شخص هستند بسيار شكننده و  سازمان
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 نيز اين است كه قرآنمنطق . پاشند پذيرند و با اندك تحولي فرو مي آسيب
ن انسان، يعني وجود شريف پيامبر حتي اگر رهبري جامعه بر عهدة باالتري

باشد، باز جامعة اسالمي نبايد قائم به شخص او باشد، به ) ص(اكرم 
عمران، آيه آل(اي كه با فقدان آن حضرت، شالودة جامعه به هم بريزد  گونه
ها سبب كاهش خالقيت و رشد و تعالي نيروي  پس تمركز در سازمان. )144

فطرت آدمي كه حركت به سمت تعالي شود و اين با سرشت و  انساني مي
در نتيجه مديران بايد با . و پيشرفت و نيل به كمال نهايي است منافات دارد

مجموعة خود زمينة رشد و بالندگي آنها را  تفويض اختيار به كاركنان و زير 
 .)106، ص 1390شيخي، (فراهم آورند 

از اجزاي مديريت البته تفويض اختيار و نيابت دادن به ديگران هميشه يكي 
شايد بتوان گفت در گذشته گرايش مديران اين بود . و رهبري موفق بوده است

كه با كار سخت و زياد از نردبان ترقي باال روند، اما در دهه هشتاد توجه به 
ها به رو به كاهش گذارد و در دهه نود تغييري در اين تلقي  كماين امر كم
 به ديگران به عنوان يك مسامحه مديريتي از آن پس سپردن كارها. وجود آمد

بين تفويض رت مطرح گرديد، شد و برعكس به عنوان يك ضروشناخته نمي
  :كه بايد توضيح دادهايي وجود دارد اختيار و توانمند سازي تفاوت

 معتقد است كه تفويض اختيار به اين معني "جان پاينه": تفويض اختيار
يابي به نتايج اعمالشان اعتماد ف و دستاست كه به مردم براي انجام وظاي

. تر از عمل استكنيم و در كارشان دخالت نكنيم، البته اين در حرف ساده
هايي هستند كه در اين برند آنمديراني كه از تفويض اختيار سود مي

طور نيست كه اختيارات را واگذار اند و اينخصوص ترس را كنار گذاشته
ه ممكن است كارها به انجام نرسد و آنها مورد كنند، ولي مضطرب باشند ك
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به موضع خود اطمينان دارند و ها همچنين آن. شماتت قرار گيرند
ترسند كه اگر ديگري كار را به خوبي به انجام برساند، قدرت و  نمي

كنند تا موقعيت آنان متزلزل شود، چنين مديراني وقت كافي صرف مي
 و فرآيند كار به خوبي پيش رود، تفويض اختيار به درستي صورت گيرد

گير باشد، ولي پس از آن موجب ممكن است در آغاز تفويض اختيار وقت
تلفيق آموزش، انجام وظيفه و تفويض . شودجويي زيادي در وقت ميصرفه

ها به حساب آمده  امري حياتي در سازمان"جيني اسپيتل"اختيار از سوي 
ديران بايد به دنبال رويكردهاي وي بر اين امر تأكيد دارد كه م. است

اي تفويض اختيار كنند كه هر كسي در حين گونهتري باشند و بهخالقانه
  .)168ـ167، ص 1385كرينر، (مشاركت در انجام كارها بتواند بياموزد 

نمند سازي را نوعي سبك مديريت  توا"كويين ميلز": توانمندسازي
توانمندسازي به اين . نزديكي داردداند كه با تفويض اختيار معناي بسيار  مي

گيري براي اقدام دارند و از استقالل معناست كه زيردستان قدرت تصميم
آن در سازمان با محدوديت روبرو بوده رأي برخوردارند، چيزي كه قبل از 

رهبر با توانمندسازي ديگران قدرت خود را كاهش : گويد نيز مي"كانتز". است
دهد، به ويژه اگر كليت سازمان عملكرد يش نيز ميدهد بلكه آن را افزانمي

از : شودآور مي نيز نكته قابل ذكري را ياد"ريچارد فليپس". بهتري ارائه كند
پردازند كه  ببرند كه وقتي به انجام كاري ميياد ديدگاه او مديران نبايد از 

از تواند آن را انجام دهد، در واقع خود را از كاري كه فقط  ديگري هم مي
طور اين پيامي است كه امروزه مديران به. اندآيد باز داشتهدست خودشان برمي

هاي توانمندسازي روبه افزايش يابند و نمونهروزافزون نسبت به آن آگاهي مي
  ).170، ص1385كرينر، (است 
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   كريمقرآنرفتار متقابل مدير و زيردستان در 
زير زديكان، دستياران و ن رهبران با ن گوناگو كريم از روابطقرآندر 

رهبر يا  برخي از زيردستان به . به ميان آمده است فراوان سخندستانشان
جانشين و يا مدير بسيار نزديك هستند و شايد بتوان گفت كه حكم 

ده مدير و بعضي ديگر مقامي او دارند، در بين اين افراد بعضي از خانوا  قائم
كنندگان به ر حكم پيروان و اطاعت د از زير دستانبرخي ديگر .اندبيگانه

 هستند كه با رهبران  و اكثريت افراد جامعه مردم عادي يعنيآيند،حساب مي
  رديف ايمان ارتباط چنداني ندارند ولي شنواي سخنان او و در االهي

گرند و مطيع فرمان مدير  از زير دستان عصيان ديگربرخي. آورندگان هستند
 و از روي آيندبه حساب ميزنندگان  ان و ضربه از خائن نيز بعضينيستند،

 هم ، وجود زيردستاني مطيع يا غير مطيع.دهندنفاق خود را مطيع نشان مي
 در شود وران و رهبران فاجر ديده ميمديهم  و االهي مديران و رهبران براي
  :يم از آنان سخن به ميان آمده است كرقرآن
و را گواه، بشارت دهنده و همانا ما ت): ص(در باره پيامبراسالمـ 

 به خدا و پيامبرش ايمان آوريد )مؤمنان(تا شما . هشداردهنده فرستاديم
و او را گرامي داشته و بزرگش شماريد و خداي را صبح و شب تسبيح 

كنند، در واقع با خدا بيعت مي همانا كساني كه با تو بيعت .بگوييد
 هركس پيمان شكند كنند، دست خدا بر فراز دست ايشان است، پس مي

به زيان خويش پيمان شكسته است و هركس به آنچه با خدا پيمان بسته 
 .)10ـ9فتح، آيات (است وفا كند، بزودي پاداشي عظيم به او ببخشد 

به سبب رحمتي از جانب : آورندگانبا ايمان) ص(در باره رفتار پيامبر ـ 
دي از اطراف تو دل بوخداوند با آنان مهربان شدي و اگر تندخو و سخت
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پس از آنان درگذر و براي آنان آمرزش بخواه و در كار . شدندپراكنده مي
با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتي بر خدا توكل كن، زيرا خداوند 

 .)159، آيه عمرانآل(دوست دارد  توكل كنندگان را

ها با آنهمراه  ين زياد بسيار پيامبراني كه پيرواو چه): ع(در باره پيروان راستين انبيا ـ 
...  خدا ديدند سستي نورزيدنده آنچه در را ازجنگيدند، پس] در مقابل دشمن[
     .)146عمران، آيهآل(
ام برايم وزيري قرار بده، از خانواده) پروردگارا(): ع(از زبان موسي ـ 

برادرم هارون، پشتم را به او محكم كن، و او را در كارم شريك گردان 
 .)32ـ29ت طه، آيا(

 تا از آن علمي كه بدان ،آيا از تو پيروي كنم): ع(به خضر ) ع(از زبان موسي ـ 
پاي من تواني همتو هرگز نمي: خضر گفتاي به من بياموزي؟ دست يافته

 .)67ـ66كهف، آيه (صبركني 

او و قومش را يافتم كه به جاي خدا بر : در باره ملكه سبا و قومشـ 
 .)24نمل، آيه (د كردنخورشيد سجده مي

 كه گفت اي سران در كارم به من نظر دهيد،:  و مشاورانشاز زبان ملكه سباـ 
گفتند ما سخت نيرومند و دالوريم، . امحضور شما كاري را فيصله نداده بي

 .)33ـ32 نمل، آيات(دهي فرمان از آن توست، بنگر كه چه فرمان مي

ابم به من نظر دهيد، اگر خواب اي سران در باره خو: از زبان پادشاه مصرـ 
 .)43يوسف، آيه (كنيد  تعبير مي را

در آنچه پروردگارم به من تمكن داده است، از خراج : از زبان ذوالقرنينـ 
ها شما بهتر است، پس مرا با نيروي بدني ياري كنيد تا بين شما و آن

 .)95كهف، آيه (سدي قرار دهم 
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وم فرعون گفتند آيا موسي و قومش را بزرگان ق: از زبان اطرافيان فرعونـ 
 .)127اعراف، آيه (... كني كه در زمين فساد كنند رها مي

 آيا پيش از آن كه به شما اجازه دهم به او : به ساحران فرعوناز زبانـ 
  .)29شعرا، آيه (... ايمان آورديد؟] موسي[

گواهي ند ند، گويآي] پيامبر[چون منافقان به نزديك تو : در باره منافقانـ 
داند كه تو فرستاده او هستي  تو فرستاده خداوند هستي، خدا ميدهيم كه  مي

  . )1منافقون، آيه (گويند  دهد كه منافقان دروغ مي و خداوند گواهي مي

و .... بريده باد دستان ابي لهب و مرگ بر او باد: در باره ابولهب و زنشـ 
 .)4 و 1لهب، آيات (زنش كه آتش افروز معركه است 

 اطاعتش مقدار كرد، وپس قوم خود را بي: در باره فرعون و قومشـ 
 .)54زخرف، آيه (كردند، همانا آنان مردماني فاسق بودند 

 آيات فوق بر همراهي و اطاعت همراهان و زير دستان از اكثريتدر 
) ع(مانند هارون برادر حضرت موسي . مافوقشان سخن به ميان آمده است

 كريم، موسي در همه حال به او دلگرم بود و اهداف قرآن كه بر طبق آيات
اسرائيل با خود را در مبارزه با فرعون و همچنين رسيدگي به امور قوم بني

آيات شريفه بر اين امر تأكيد فراوان دارد كه . دادهمراهي او انجام مي
هارون نسبت به برادرش بسيار مهربان و مطيع و حتي در برابر خشم و 

ه سامري كامالً اسرائيل و پرستش گوسال  در گمراهي قوم بنيغضب او
موسي گفت اي هارون چون ديدي گمراه شدند چه ": صبورانه رفتار كرد

چيزي تو را از اطاعت من باز داشت، آيا تو از فرمان من سرپيچي كردي؟ 
من ] و با من درشتي مكن[ سرم را مگير  مادرم مويِهارون گفت اي فرزند

 بين بني اسرائيل تفرقه انداختي و سخن من را پاس  در بگوييترسيدم كه
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آمده است ) ص( در احاديث معتبر از قول پيامبر.)94ـ92 طه، آيات( "نداشتي
را مانند ) ع(كه آن حضرت نسبت خودش با امير مؤمنان حضرت علي

منزلت تو " : فرمود خطاب به ايشانموسي و هارون دانسته است چنانكه
بجز اينكه بعد از نند منزلت هارون نسبت به موسي است، نسبت به من ما

تاريخ صدر اسالم نشان  .)53ـ52 ، ص2الغدير، ج( ".من پيامبري نخواهد آمد
 و  بزرگ پيامبرببعضي از اصحا و )ع( عليدهد كه وفاداري حضرتمي

 عوامل اصلي در غلبه دين اسالم بر كفر و الحاد  صدر اسالمياري مسلمانان
ها اين از حكمت عظيم خداوندي است كه به انسان. بوده استآن زمان 

 بدون ، خواه كوچك يا بزرگبفهماند كه مديريت و رهبري هر اجتماع
نمونه ديگري از .  نيستميسرهمياري و همدلي دستياراني دلسوز و مطيع 

ن در و همراهي آنا) ص(اين وفاداري بيعت مسلمانان صدر اسالم با پيامبر
 را بيعت با خودش برشمرد و  بيعت با پيامبراست كه خداوندصلح حديبيه 

راوان  قرار داد و عهد كساني را كه به اين عهد وفادار ماندند مورد ستايش ف
ون از نمونه ديگر پيروان راستين، حواري. )9فتح، آيه (كرد نكوهش شكنان را 

اي كساني ": و همراهيشان با آن حضرت استو همدلي ) ع(حضرت عيسي 
عيسي بن مريم به گونه كه ايد ياوران دين خدا باشيد همانكه ايمان آورده

ون گفتند ما حواريون گفت چه كساني ياوران من در راه خداوندند؟ حواري
   .)52عمران آيه  ، همچنين آل14صف، آيه ( "....ياوران دين خداييم 

ر و ز مديعدم اطاعت زير دستان ااز طرف ديگر الزم به ذكر است كه 
ها و خلل عميق در امر مديريت  سبب شكست برنامه،رهبران شايسته

. اين امر ناميمون اتفاق افتاد) ع(خالفت امير مؤمنان خواهد بود، چنانكه در 
گونه كه قبالً بيان شد انتخاب آن حضرت براي خالفت پس از عثمان همان

ياطلبان و هاي دنتوسط مردم و به خواسته آنان صورت پذيرفت، اما دسيسه
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 ايشان موانع بزرگي براي واليت و  از و كاهلي مردم در حمايتاندشمن
ها و مديريت آن حضرت رقم زد كه بدين وسيله بسياري از خواسته

اي بود كه ايشان پيوسته و عمالً به ثمر نرسيد و اين شكوه) ع(اقدامات امام 
ان رساند بطور مكرر از آن سخن گفت و مظلوميت خود را به گوش جهاني

مانيد كه ساربان خود را گم به شتري مي) مردم كوفه(شما ... ": نهبراي نمو
كرده است، چون از يك طرف جمع گرديد از طرفي ديگر پراكنده 

شويد، به خدا سوگند شما بد مردمي براي نبرد با دشمن هستيد،  مي
رند، اما گيتان را ميدانيد، سرزميندهند اما فريب دادن نمين ميتا فريب

       .)34البالغه، نامه شماره نهج( "...پروا نداريد 
  :آيات فوقرهنمودهاي مديريتي در 

هايشان تأكيد فراوان نموده سط امت انبيا تو حقانيتخداوند حكيم بر شناختـ 
ها را بر پيروان آن) به ويژه پيامبر اسالم( آنان و بزرگ شمردشان  اطاعتو

 .واجب نموده است
باشد و بخشنده  پيروان خود مهربان دهد كه بافرمان مي) ص(د به پيامبرخداونـ 

البته اموري كه در باره آنها وحي نازل و با آنان در انجام كارها مشورت كند، 
 حق تصميم نهايي همراه با توكل اما، )432، ص 1، ج1407، الكشاف(ه است نشد
  . خداوند از آن پيامبر است بر

يردستان فداكار مايه عزت و شوكت رهبر و شرط كثرت نزديكان و زـ 
 و لشكريان حضرت )ع(مانند لشكريان انبيا. غلبه او بر دشمنان است

 ).ع(سليمان 
ي  نوع،شكني نزديكان نسبت به رهبر يا مدير بدون دليل موجهپيمانـ 

 . است قرآنخيانت و مورد نكوهش آيات 
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رادر موسي نسبت داده شده ي است كه به هارون بقرآنكلمه وزير اصطالحي ـ 
است، اين كلمه در حال حاضر در زبان فارسي و زبان عربي و كاربرد آن در 

ترين و وزير معموالً نزديك .ادبيات سياسي جايگاه خاص خود را دارد
اهداف او را در عمل محقق است كه وفادارترين فرد به رهبر و مدير 

هارون برادر .  اساسي است از شروطتوانايي وزير در اين امرسازد و  مي
كرد و در غياب ده ساله موسي و حضورش در مصر زندگي مي) ع(موسي 

. دانستها مي  از مصر خارج نشده بود و از حكومت فرعون نكته،در مدين
قدرت بيان و فصاحت كالم برخوردار بود، پس ياوري بسيار همچنين او از 

 .)98، ص1387ديباجي، ( مناسب براي موسي بود

شوند و يا اينكه معموالً وزير يا وزيران توسط رهبر يا مدير انتخاب مي ـ
كه به پادشاه مصر ) ع(اد دهنده هستند، مانند حضرت يوسفهخود پيشن
 .باشددار و متولي اموال عمومي   داد خزانهپيشنهاد

دستان در جهت اثبات حق و استواري شريعت مورد تحسين و ـ اطاعت زير
، )ص( با حضرت محمدريم است، مانند بيعت كنندگان كقرآنستايش آيات 

 . ...و) ع(حواريون عيسي

د و آنان رهبر يا مدير بايد با عزت و احترام از نزديكانش طلب ياري كنـ 
نند گفتگوي  آمادگي به جاي آورند، ما اين لطف را با اعالمبايد سپاس

  .ملكه سبا با مشاورانش و ايمان آوردن او و قومش به سليمان

، چنانچه خالف ديران است زير دستان بر حق بودن رهبران و ممالك اطاعتـ 
 سرپيچي نمود، مانند سحره فرعون كه چون  اوآن اثبات شود بايد از اطاعت

رغم شكنجه و  حقيقت را تشخيص دادند از پيروي فرعون سرباز زدند و علي
 .قتل از تصميم خود باز نگشتند
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 از نوع رابطه معلم و شاگرد باشد، شاگرد اگر رابطه مافوق و زير دستـ 
نبايد مطيع محض باشد، او اجازه دارد براي هر كالم يا رفتار معلم دليل 

رغم آنكه موسي  و خضر كه علي)ع(بخواهد، مانند رابطه حضرت موسي
د، ولي مرتباً قول داده بود هيچ دليلي نخواهد و پيرو محض خضر باش

 قرار  مورد پرسش و حتي اعتراضكرد و رفتار خضر رافراموش مي
و آن را  اصرار خاص دارد آيات شريفه بر بيان اين رفتار موسي. داد مي

 .)82ـ60كهف، آيات ( كندبرجسته مي

انديشي  مشاوران اساساً مشورت دهنده عقلي و يا بازوي تدبير و چارهـ 
 .تنياز نيسآيند، مدير از رأي آنان هرگز بيبراي مدير به حساب مي

 كه دريافت كننده وحي و صاحب علم لدني هستند از االهيتي انبياي ح
آيات . اندطرف خداوند به مشورت با زيردستان و مردم دعوت شده

 .شريفه در اين باب مكرر است

يا تواند نوع كمك و خدمتي كه از نزديكان و رهبر يا مدير ميـ 
كه خواست او مانند ذوالقرنين خواهد خود انتخاب كند،  دستانش ميزير

 نيروي بدني كمك كنند تا بتواند در مقابل قوم يأجوج و را از طريق
 خود  نيز الزم به ذكر است در اينجا زير دستان.مأجوج سد بسازد

 اين كار نشانه وفاداري. هنده نوع خدمت به ذوالقرنين بودندپيشنهاد د
 .دلگرمي مدير استمايه و  زيردستان

فرادي منافق و خائن وجود دارند كه نسبت به دستان هميشه اـ در بين زير
ها مدير و پيشرفت كارها قصد سوء دارند، آيات شريفه در باره آن

 .كنددهد و مديران را به تيزبيني در اين مورد دعوت ميهشدار مي

افروز معركه هستند  آتش دارند كهرهبران فاجر هميشه دستياراني جسورـ 
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كنند و  مي و تشويقعمال خالف ترغيب مديرانشان را به كفر و يا او
 زيردستاني كه . تأثير خاص دارد بر مقامات مافوقشانهاي آناندسيسه

آورند مورد لعنت و نكوهش خداوند  دانسته به چنين اعمالي روي مي
 . فرعون و همسر ابولهبدرباريانهستند، مانند 

واري ت و خردماني كه مانند قوم فرعون از طرف رهبرانشان به ذلمـ 
 ديگر پذيراي اين ذلت كشيده شوند و آنان از روي ترس و يا هر عاملي

اند و اين از مصاديق بسيار مذموم   قرار گرفتهاالهيشوند مورد نكوهش 
  . است فاجرزير دستان از مديران و رهبرانكوركورانه اطاعت 
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  دومبخش 
  تفسير آيات مديريت در قرآن كريم

  )44ـ15آيات ( سوره نمل

  و

)كل سوره() ع(سوره يوسف 



 



 

  

  فصل اول

  با ملكه سبا) ع( سليمان نبي روياروييداستان 
  

  44ـ15آيات 
 قرآندر چند جاي از ) ع( حضرت سليماناالهيداستان پيامبر بزرگ 

كريم آمده است كه در حقيقت داللت بر عظمت و شكوه او در امر رسالت 
ت پانزده الي چهل  آياوره نمل س).هاي نمل، ص و سبا سوره(و حكومت دارد 

 و نهايت  آن حضرت با ملكه سباو چهار حكايتي زيبا از مناظره و گفتگوي
مالقات آن دو با يكديگر و تسليم ملكه سبا در برابر وي و ايمان به او نقل 

توان  از آنجا كه در اين آيات نكات برجسته مديريتي فراواني مي.كندمي
.  است كه به تحليل معنايي آيات فوق بپردازديافت، اين نوشتار در پي آن

  ):ع(اما نخست معرفي حضرت سليمان 
است كه خداوند او را ) ع(فرزند داوود نبي) ع(حضرت سليمان نبي

يم هفده رك قرآندر . )30ص، آيه (داند مي) ع(موهبتي از جانب خود به داوود
يش قرار بار نام آن حضرت برده شده است و با صفاتي معنوي مورد ستا

تورات از حشمت و جالل و وسعت ملك و وفور  و قرآندر . گرفته است
، 30الميزان، جلد (ثروت و بلوغ حكمت او نيز سخن به ميان آمده است 

البته حكومت سليمان جنبه عادي نداشت، بلكه با خرق عادت و  .)294ص
  .)431، ص15تفسير نمونه، جلد (معجزات فراوان همراه بود 
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پس از پيروزي بر فرعون حكومت ) ع(ريخي حضرت موسياز لحاظ تا
پس از آن حضرت، . تشكيل داد و خود عهده دار امور قوم بني اسرائيل بود
 1100اما نزديك به . انبياي بني اسرائيل راه او را در هدايت قوم ادامه دادند

اسرائيل بسيار اسفناك شد، چون ، وضعيت بني)ع(سال قبل از ميالد مسيح 
پيامبر آنان اشموئيل . كرد به نام جالوت بر آنان ستم فراوان ميحاكمي

در اين هنگام بزرگان قوم . در صدد برآمد تا وضع را سامان دهد) اسماعيل(
بني اسرائيل از وي خواستند كه براي آنان اميري انتخاب كند تا تحت 

وت را  طالاالهياشموئيل بنا به فرمان . فرماندهي او با جالوت مبارزه كنند
) ع(در ميان لشكر طالوت جواني به نام داوود . براي اين امر انتخاب كرد

. حضور داشت كه با شجاعت و درايت توانست جالوت را به قتل برساند
سالها بعد از اين پيروزي، مردم داوود را به پادشاهي انتخاب كردند و 

 قرآنه بار در  شانزداالهينام اين پيامبر . خداوند هم به او مقام نبوت داد
ذكر شده است و به صفاتي چون دانا، قدرتمند، شكرگزار، ركوع كننده 
براي خداوند، توبه كننده به درگاه او و جانشين خداوند در زمين ستوده 

حضرت داوود حاكميتي بر اساس قانون، عدالت و توسعه علم . شده است
ثار به جاي و خداباوري تشكيل داد كه هم اكنون بعد از سه هزار سال آ

فرزند او ) ع(بعد از داوود . مانده از او حكايت از تمدني با شكوه دارد
المقدس را كه او بناي بيت.  جانشين پدر شداالهيبه فرمان ) ع(سليمان 

گذاري كرده بود به اتمام رساند و حكومتي با شكوه از خليج پدرش بنيان
  .)122و121، ص1387ديباجي، (عقبه تا رود فرات تشكيل داد 

در داستان سليمان و ملكه سبا آنچه بيان اصلي و هدف نهايي است دعوت 
به پرستش خداوند و دوري از پرستش غير اوست كه اولين رسالت همه انبياي 

. دانندمورخان سرزمين سبا را يمن فعلي مي.  از جمله سليمان بوده استاالهي
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د با زيردستاني وفادار و در اين داستان ملكه سبا پادشاهي است بسيار قدرتمن
كه براي سليمان لشكرياني نيرومند و سرزميني آباد و سرشار از نعمت، بطوري

اي فرستادند تا سليمان از پس از آنكه آنان را به خدا پرستي دعوت نمود هديه
اما سليمان هدف اصلي خود را دنبال نمود تا اينكه ملكه . كار منصرف شوداين

اين ماجرا از آغاز تا پايان حاوي نكات فراوان . آوردندو قومش به او ايمان 
مديريتي است كه در رفتار سليمان و نزديكان او و همه عوامل ماجرا كامالً 

  :  مشهود است
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ستايش «: و به راستي به داوود و سليمان دانشي عطا كرديم، و آن دو گفتند
  » .خدايي را كه ما را بر بسياري از بندگان با ايمانش برتري داده است

  
  :توضيح
 را به صورت نكره بيان كرده است و اين دليل بر "علم"آيه شريفه ـ 1

 . )انتفسير الميز(عظمت آن است 

  :هنمودهاي مديريتير
 االهيبيان و تأكيد بر علم در آغاز داستان و عالم بودن اين دو نبي ـ 1

كه به حكومت رسيدند، دليل بر ضرورت علم در امر حكومت و 
 .مديريت است

 عظيم است، ولي در اين آيه االهياگرچه علم اين دو نبي بزرگ ـ 2
 .)تفسير نور(نا كنيم شريفه بهتر است علم را علم اداره كشور مع

به :  كريم به صراحت بيان شده است كهقرآنديگري از   در آياتـ3
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و به سليمان و داوود ) 20ص، آيه (داوود علم قضاوت و فصل الخطاب 
، و در اين آيه شريفه به هر دوي آنها علم عطا )79انبيا، آيه(حكم و علم 

ت بر مردم، فصل ، حكوماالهيبرخورداري از علم بنابراين . ده بودش
الخطاب بودن كالم، حق داوري بين مردم، توانايي تدبير اوضاع و 

همه مات است و اينها الشأن از مسلّ پيامبر عظيمحوادث براي اين دو 
   .استو الزمه حكومت  برتري نشانه 

ما بر بسياري از بندگان :  گفتنداالهيسليمان و داوود پس از حمد ـ 4
يم، نه بر همه و اين نشانه سپاسگزاري و تواضع مؤمن خداوند برتري يافت

   .آنان است و اينكه مديران در هيچ مقامي خود را برتر از همگان ندانند
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اي مردم، ما زبان پرندگان را «: و سليمان از داوود ميراث يافت و گفت
راستي كه اين همان . شده استايم و از هر چيزي به ما داده تعليم يافته

  ».امتياز آشكار است
  

  :توضيح
چون اين دو . مراد از ارث در اين آيه، حكومت است نه علم و نبوت

 .)الميزان(يابد  است و از طريق ارث انتقال نميهياالموهبتي 

  :رهنمودهاي مديريتي
مدير بايد سليمان در آغاز اين داستان خود را معرفي نمود، يك ـ 1

 .آگاه سازدهاي خود ديگران را از توانائي

خواهد مديري كه مي، )الميزان(موم مردم اشاره دارد كلمه ناس به عـ 2
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 .پرده با آنان سخن بگويدبايد بيبر عموم مردم حكومت كند 
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و براي سليمان سپاهيانش از جنّ و انس و پرندگان جمع آوري شدند و 
  .دسته دسته گرديدند] براي رژه[

  

  :توضيح
به معناي بازداشتن است ) بر وزن جمع(» عوز«از ماده » يوزعون«كلمه 

و هرگاه اين تعبير در مورد لشكر به كار رود به اين معناست كه براي 
دارند تا بقيه  جلوگيري از پراكندگي نيروها، ابتداي لشكر را نگه مي

 نيروها يعني تقسيم منظم» ايزاع « همچنين .افراد به لشكر ملحق شوند
 .ود قرار گيرند و در يك خط باشندبه صورتي كه هر يك در جاي خ

 )تفسير نور و الميزان(
  :رهنمودهاي مديريتي

ترتيب اين سه يعني نخست جن، بعد انسان و بعد پرنده حاكي از دشواري ـ 1
اي سليمان ين آيه شريفه به صراحت قدرت افسانه ا)الميزان(درجه تسخير است 

و پرنده انسان  ،جنّ وانستتاو داراي قدرتي بود كه مي. كشدرا به تصوير مي
 .  تحت فرمان خود درآوردرا

جن، انسان و پرنده نشان از تنوع زير دستان دارد، پس لشكري با افراد ـ 2
 . اي از اقتدار مدير و وسعت توانايي اوستو امكانات گوناگون جلوه

 حكومت داشتند و امور امت خويش را سامان االهيبرخي انبياي ـ 3
ند سليمان، داوود، يوسف و ماناند،  قضاوت كردهداده و بين مردم
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 ).ص(اسالمپيامبر

رت نظم، در همه جا ارزشمند است ولي در لشكر و سپاه يك ضروـ 4
 .و خود نشانه اقتدار است )تفسير نور( .و ارزش ويژه است

اي از شكوه نظم عالوه بر سهولت در انجام كارهاي مديريتي، جلوهـ 5
  .نيز هست
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: گفت] به زبان خويش[اي  مورچه. تا آنگاه كه به وادي مورچگان رسيدند
 ـهايتان داخل شويد، مبادا سليمان و سپاهيانش  هاي مورچگان، به خان«

  ». شما را پايمال كنندـنديده و ندانسته 
  

  :توضيح
كلمه . در لغت به معناي حركت زياد با پاي كوچك است» نمل« ـ 1
اي بزرگ و فرمانده معنا توان به خاطر تنوين آن، مورچه  را مي"نمله"

يت و فرماندهي كرد كه در اين صورت در زندگي مورچگان مدير
وجود دارد و مي توان تنوين را نشانه ناشناسي مورچه معنا كرد كه در 

 آيه اين مي شود كه حتي اگر ناشناسي اخطار دلسوزانه پياماين صورت 
 .)تفسير نور( ي دهد، بايد به هشدارش توجه كنيمم

 .)الميزان( شكستن است معنايه  ب"حطم"ـ 2

  :رهنمودهاي مديريتي
بري رساني و هم فرمان و هم اطالع مورچگان، هم فرماندهي در ميانـ 1

 .)ر نوريتفس(. وجود دارد
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رغم غفلت ديگران خطرها را هاي بيداري وجود دارند كه عليهميشه ذهنـ 2
دهند، مهم در اينجا تشخيص و پذيرش كنند و نسبت به آن هشدار ميبيان مي

 توانايي همراه  ودر تشخيص خطرهوشيار بودن . خن درست آنان استس
 . از اصول مديريت مشاركتي است با خودديگرانكردن 

 در اينجا سليمان مقدم بر .فساد رهبر، مقدمه فساد مردم استـ 3
 .)تفسير نور( ريانش ذكر شده استلشك
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پروردگارا، در دلم «: از گفتار او دهان به خنده گشود و گفت] سليمان[
اس اي سپافكن تا نعمتي را كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشته

بگزارم، و به كار شايسته اي كه آن را مي پسندي بپردازم، و مرا به 
  ».ات داخل كنرحمت خويش در ميان بندگان شايسته

  

   :توضيح
تبسم سليمان در اينجا نشانه درك سخن مورچه است، پس آن حضرت ـ 1

  .)تفسير نور(دانسته است عالوه بر نطق پرنده، زبان مورچگان هم مي
  :ريتيرهنمودهاي مدي

از خصوصيات مثبت و در اين آيه ضعيفان  شنيدن سخن زير دستان ـ1
: كشد را به تصوير ميي آيه شريفه تقابل بسيار زيباي. استان موفقمدير

اي  هش با آن همه عظمت و طرف ديگر مورچيك طرف سليمان و لشكريان
اي همچنين هوشياري و دقت آن حضرت، كه از سخن مورچه. ضعيف
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 . شدپذيري با او روبرو با لبخند و سعه صدر و انتقادغافل نشد و
تبسم كمترين حد خنده و ضحك خنده معمولي است، يعني تبسم آن ـ 2

اي از وقار و  و اين آيه جلوه)الميزان(جناب نزديك به خنده بوده است 
 .دهد را نشان مي)ع(خوشرويي سليمان

 به سبب ؛ خداونددر برابره شكوه بندگي خود را سليمان در اين آيـ 3
رضايت جلب صالح،  خود و والدينش، توفيق عملهاي  شكر نعمت
جمع بندگان  و االهيرحمت ورود در درخواست براي پروردگار، 

 .گذارد به نمايش ميصالح
  .)تفسير نور(گيرد   سرچشمه مياالهيهر توفيقي در آدمي از رحمت ـ 4
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مرا چه شده است كه هدهد را «: پرندگان شد و گفت] حال[و جوياي 
  »بينم؟ يا شايد از غايبان است؟نمي

  :رهنمودهاي مديريتي
در آغاز و بينم، او مرا چه شده است كه هدهد را نمي: سليمان گفتـ 1

خويشتنداري و نيكو سخن . ائب است غنگفت چرا هدهدبا تحكم 
 . استهاي مديران خردمندگفتن از ويژگي

اين آيه و آيه بعد دقت، نظارت، صالبت و رأفت سليمان را بازگو ـ 2
كند كه جمع بين اين صفات بلند مرتبه اخالقي از ويژگي انبياي مي

 .هاي عادي كمتر به آن راه دارند است و انساناالهي
 حضور و غياب نيروها، در كارهاي تشكيالتي يك نظارت دقيق برـ 3

جايگاه دليل از مقرّرات و ترك  يضرورت است، همان گونه كه تخلّف ب
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  .)تفسير نور( خود، گناه نابخشودني است يتمسؤولو 

…çµ̈Ψt/Éj‹tã_{ $\/#x‹tã #́‰ƒÏ‰x© ÷ρr& ÿ…çµ̈Ψptr2øŒ(#V{ ÷ρr& ©Íh_u‹Ï?ù'uŠs9 9⎯≈sÜù=Ý¡Î0 &⎦⎫Î7•Β ∩⊄⊇∪     

برم مگر آنكه كنم يا سرش را ميطعاً او را به عذابي سخت عذاب ميق
  .دليلي روشن براي من بياورد

  
  :رهنمودهاي مديريتي

توانند در مواردي براي مجازات متخلفان، قوانين كيفري مديران ميـ 1
 .هاي قانون استمتعدد در نظر بگيرند، اين نوعي انعطاف در اصل

بار از انعطاف در عيت در مجازات هدهد و يكسليمان دو بار از قاطـ  2
عذرپذيري براي تخلف، سخن گفت، بنابراين قاطعيت و پذيرش دليل او 

 . مكمل يكديگرند،مدير
و در علم مديريت ) الميزان(نشانه قسم وجود حرف الم در سه جمله ـ 3

 . نشانه قاطعيت است
دن عملي شا از لحن تهديد دارد، امايد در نظر داشت كه آيه شريفه بـ 4

 .مجازات سنگين سخني نگفته است
 اجازه دفاع از خود روش برخورد درست با گناهكار اين است كهـ 5

 .داشته باشد، در غير اين صورت به او ستم شده است
 استدالل كه هر كس از منطق و  يعني دليلي همراه با"سلطان مبين"ـ 6

  . بايد در برابر آن فروتن باشدجمله سليمان
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از چيزي آگاهي يافتم كه از آن «: گفت] هدهد آمد و[پس ديري نپاييد كه 
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  ».امگزارشي درست آورده» سبا«اي، و براي تو از  آگاهي نيافته
  

  : توضيح
به سليمان يا به هدهد باز گردد، در هر دو تواند مي "مكث"ضمير ـ 1

مان اندكي درنگ كرد تا هدهد برگشت و حالت درست است، يعني سلي
 "سبا". يا اينكه هدهد غيبت كوتاهي داشت و به زودي  باز گشت

 يعني "نبأ". شهري در يمن و پايتخت يمن در آن روزگار بوده است
 . )الميزان(خبر مهم 

  :ريتيرهنمودهاي مدي
هدهد با اعتماد به نفس قوي و حتي با صراحت تام در برابر سليمان  ـ 1

 و داند، اين نشانه جرأتداند كه او نمياظهار داشت كه چيزي مي
 .شهامتي است كه سليمان به زير دستان خود  بخشيده بود

   .)تفسير نور(هاي حكومت صالحان است  آزادي بيان يكي از ويژگيـ 2
تملّق و . )تفسير نور(ود ندارد ت انبيا، تملّق و ترس وجدر حكومـ 3

 .هاي فاسد استچاپلوسي از ويژگي حكومت
 در اين . از اصول مسلم مديريت استمتخصصه كارگيري نيروي بـ 4

 .ماد دريافت پيام و ارسال آن استداستان زيبا هدهد سفير سليمان و ن
باشد و آن را با رسيده آور بايد در گزارش پيام به يقين كامل پيامـ 5

   .گونه سخن گفتصراحت بيان كند كه هدهد اين

’ÎoΤÎ) ‘N‰y ùρ Zοr&tøΒ$# öΝßγà6Î=ôϑs? ôMuŠÏ?ρé&uρ ⎯ÏΒ Èe≅à2 &™ó©x« $oλm;uρ î ö̧tã 

ÒΟŠÏàtã ∩⊄⊂∪     

كرد و از هر چيزي به او زني را يافتم كه بر آنها سلطنت مي] آنجا[من 
  .شتداده شده بود و تختي بزرگ دا
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  :رهنمودهاي مديريتي
رساني   و اين از شروط اطالع د خبر را كوتاه و موجز بيان كردهدهـ 1

 .است

ن و گوش دادن به اهايشكريم مكرراً از صحبت انبيا با امت قرآندر ـ 2
خالق و ادب در استماع اكالم آنان سخن به ميان آمده است، بنابراين 

 .استخردمند  مدير يك هاي  از ويژگي  زير دستانسخن

 بخش از سوره نمل، ملكه سبا را با صفاتي آيات شريفه در اينـ 3 
لوازم حكومت مقتدرانه، اطاعت مندي از  درايت، فهم، بهرهچون
بيني در پذيرش حق و عدم غرور و تيزدستان از او و از همه مهمتر زير

.  است و ايمان به خداوند معرفي نمودهكشي در برابر سليمانگردن
 باشد، زن باشد  است كه هركس از چنين صفات متعالي برخوردارمسلم

مديريت تفاوتي بين زنان و مردان در امر . ت است مديرييا مرد شايسته
كشي، زن نيز  نيست و در صورت داشتن درايت و تيزبيني و عدم گردن

 . باشدتواند مدير مي

  .)سير نورتف(تواند حكومت كند آيه شريفه دليل بر آن است كه زن ميـ 4
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كنند، او و قومش را چنين يافتم كه به جاي خدا براي خورشيد سجده مي
بازداشته ] راست[شان آراسته و آنان را از راه ايو شيطان اعمالشان را بر

  .راه نيافته بودند] به حق[بود، در نتيجه 
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  : توضيح
اهللا، اين بدان كلمه سبيل مطلق ذكر شده است و نفرموده است سبيلـ 1

 يك راه وجود دارد و آن راه ، تنها،معناست كه براي انسان بر حسب فطرت
  .)تفسير الميزان(خداست 

  :هاي مديريتيرهنمود
اين آيه نشانگر هدف اصلي از رسالت و حكومت سليمان است، يعني ـ 1

 داشتن در نظر.  شرك و الحادهدايت مردم به خداپرستي و دوري از
و منحرف ها جوامع و سازمانامور و همچنين مديريت در اهداف اصلي 

 . علم مديريت استنشدن از آن از اصول

 :نشان پذيرفته باشند و پيشواياكه حاكمانپذيرند مردم، ديني را ميـ 2
 .) و تفسير نمونهتفسير نور( "لوكهملناس علي دين ما"

شيطان مظهر تزيين كارهاي . ز اغواگري شياطين بايد پرهيز كرداـ 3
 .زشت آدمي است

 و پذيراي ، چنانچه خودشان بخواهندراه هدايت براي همه بندگانـ 4
 .گونه بودندومش اينملكه سبا و ق.  باز استق باشند،ح

ها، اصل گزارش در. آنچه هدهد گزارش داد گمراهي قوم سبا بودـ 5
به متخصصان بايد تحليل و برداشت را تحقيق و خبر را بايد گفت و 

  .)تفسير نور( واگذار نمود
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ها و  تا براي خدايي كه نهان را در آسمان] آري، شيطان چنين كرده بود[
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نماييد داريد و آنچه را آشكار ميآورد و آنچه را پنهان ميزمين بيرون مي
  .داند، سجده نكنندمي

  
  : توضيح

ودات در  بدان معناست كه موج"السماوات و االرض  يخرج الخبأ في"
پس پرده عدم بودند و خداوند آنان را يكي پس از ديگري به عالم 

  .)الميزان(وجود آورد 
  :رهنمودهاي معنوي

 .دهدمت خداوند را بر سيطره عالم نشان ميظآيه شريفه عـ 1

  .سجده كردن فقط در مقابل خداوند جايز و براي غير او ممنوع استـ 2

ª!$# Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ > u‘ Ä ö̧yèø9 $# ÉΟ‹ Ïàyèø9 $# ) ∩⊄∉∪     

  .خداي يكتا كه هيچ خدايي جز او نيست، پروردگار عرش بزرگ است
  

  :رهنمودهاي معنوي
ها امري اعتباري بوده و اين مقام در  پادشاهي و فرمانروايي انسانـ 1

از آن كه نشانه قدرت است، عرش عظيم . حقيقت تنها از آن خدا است
 . خداوند است

  .ادت و توحيد ربوبيت داردد بر توحيد عبتأكيآيه ـ 2

* tΑ$s% ãÝàΖ oΨ y™ |Mø%y‰ |¹r& ÷Πr& |MΨä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Î/ É‹≈s3ø9 $# ∩⊄∠∪     

  ».اياي يا از دروغگويان بودهخواهيم ديد آيا راست گفته«: گفت
  



 مديريت در قرآن كريم  148

  :رهنمودهاي مديريتي
تحقيق و جستجوي دقيق . باور يا رد خبر بدون دليل، امري غيرمنطقي استـ 1
 به يك  نبايد نيزدر مورد مسائل مهم. ز خبرها، اصلي مهم در مديريت استا

 .گزارش اكتفا كرد

هاي شخص فاسق نيست؛ بلكه در تحقيق مخصوص گزارشـ 2
صورت لزوم و بنا به تشخيص مدير و يا كارشناسان، تحقيق و بررسي 

  .)تفسير نور(هر نوع خبر ضرورت دارد از 

مثبت نگري در همه .  هدهد سخن گفتسليمان نخست از صداقتـ 3
 .امور به ويژه در ارتباط با زيردستان يك اصل اساسي مديريت است

، ولي با گيرددر گروه صادقين قرار تواند  سخن راست فرد نميبا يك ـ 4
 ولي ،به صورت فعل» صدقت«. است دروغگويان  از زمرهيك دروغ

 .)تفسير نور(آمده است » تكن« آن هم با كلمه ،به صورت اسم فاعل» كاذبين«

اشاره به آينده » ديبه زو«. اهمال و سستي از آفات مديريت استـ 5
ياندازد، مخصوصاً اخبار دست مدير نبايد كارها را به تأخير ب. نزديك دارد

  .اول كه مقدمه هر اقدامي است

=yδ øŒ$# ©É<≈ tFÅ3În/ # x‹≈ yδ ÷µ É)ø9 r'sù öΝ Íκös9 Î) §Ν èO ¤Α uθs? öΝ åκ÷] tã öÝàΡ $$sù # sŒ$tΒ 

tβθ ãèÅ_ötƒ ∩⊄∇∪     

ها بيفكن، آن گاه از ايشان روي برتاب، اين نامه مرا ببر و به سوي آن«
  ».دهندپس ببين چه پاسخ مي
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  :رهنمودهاي مديريتي
 هاي دور تا به امروزترين ابزار ارسال پيام از گذشته نامه، يكي از مهمـ 1

 . است

اي طوالني دارد و با كفّار و مشركان، سابقهبران پيامنگاري و مكاتبه  نامهـ 2
هايي به سران آن حضرت نامه. نيز همين بود) ص(بر اسالمپيامسيره 

 و رايزن فرهنگي و سفير و پيامفرستادن . كشورهاي ايران و روم فرستاد
مأمور و پيش قدم شدن در اين مسائل به خاطر رسيدن به اهداف ارشادي 

  .)تفسير نور(  بوده استبرانپيامو فرهنگي از سيره 
آور در اينجا ارسال پيام به هدهد محول شد نه فرد ديگري، چون او پيامـ 3

ينش نيروهاي داراي تجربه و شناخت گز بود،و امين سليمان اوليه اين خبر 
 . علم مديريت استاصولاز 

سليمان . )تفسير نور( استشناسايي مخفيانه، عميق ترين نوع شناخت ـ 4
. ها را نگاه كن  باش و واكنش آناي منتظردر گوشهفت به هدهد گ

 .مديريت استكسب اطالعات دقيق از اركان 

شناسايي ، پس )تفسير نمونه(هدهد نامه را در جمع به ملكه رساند ـ 5
 .)تفسير نور(يك فرد كافي نيست، همه كارگزاران را بايد به حساب آورد 

به ينجا نشانه توجه  جمع در اضمائر، ) يرجعون ـ عنهم ـاليهم(
  . است طرف مقابلمجموعه حكومتي

ôM s9$s% $pκš‰ r'̄≈ tƒ (# àσ n=yϑø9 $# þ’ÎoΤÎ) u’Å+ ø9 é& ¥’n<Î) Ò=≈ tGÏ. îΛq Ìx. ∩⊄®∪     

اي ارجمند براي من آمده  نامه] كشور[اي سران «: گفت] ي سبا ملكه[
  ».است
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  :رهنمودهاي مديريتي
را مستقيماً ملكه دريافت كرد نامه سليمان دهد كه  ظاهر آيه نشان ميـ1

و با اينكه در روزگاران قديم عده قليلي سواد خواندن داشتند ولي ملكه 
 .ردار بودسبا از اين نعمت برخو

 و يك نامه عادي ملكه متوجه شد كه نامه سليمان با ارزش استـ 2
 .تيزهوشي، الزمه مديريت است. نيست

مشاوره . ميان گذاشت انش درع را با مشاور بلقيس از همان آغاز موضوـ3
  . از اصول مديريت استمدير با متخصصان فن و عدم خودرأيي او

…çµ ¯Ρ Î) ⎯ ÏΒ z⎯≈yϑø‹n=ß™ …çµ ¯ΡÎ) uρ ÉΟó¡ Î0 «!$# Ç⎯≈ yϑôm§9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# ∩⊂⊃∪     

به نام خداوند : اين است] مضمون آن[كه از طرف سليمان است و 
  .رحمتگر مهربان

  
  : توضيح

گفته است، » كتاب كريم «ا بلقيس به نامه سليمان،در اين كه چرـ 1
 :داليلي نقل شده از جمله

  »بسم اهللا الرحمن الرحيم«به خاطر جمله مباركه ) الف
تفسير ( ممهور بودن نامه به مهر سليمان و شناخت قبلي ملكه از او) ب

  .)الميزان
  .)تفسير نور( محتواي ارشادي نامه) ج
  :ودهاي مديريتيمرهن

اد و تبليغ، مهرباني و رحمت است، آن هم رحمتي از ارشآغاز ـ 1
 ) رحمن الرحيماهللا ال بسم(جانب خداوند 
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اي و هر كالمي را بايد هر نامه. نگاري بكندمدير بايد رعايت آداب نامهـ 2
  .كامل نوشتآغاز كرد و آن را به صورت » لرحيماهللا الرحمن ا بسم«با 

ωr& (#θè=÷ès? ¥’n? tã ’ÎΤθè? ù& uρ t⎦⎫ÏϑÎ=ó¡ ãΒ ∩⊂⊇∪     

  .بر من بزرگي مكنيد و مرا از در اطاعت درآييد
  

  : توضيح
  .)تفسير الميزان( يعني مطيع باشيد و به سوي من آييد "واتوني مسلمين"

  :رهنمودهاي مديريتي
لقاب را حذف و اهداف را روشن  ا بايد ساده و خالصه باشد،نامهـ 1

البت را در  رحمت و ص واز لعن و توهين در آن خبري نباشد كند،
  .)تفسير نور( )و أتوني... التعلوا... اهللا بسم. (كنار هم بياورد

ôMs9$s% $pκš‰r'̄≈tƒ (#àσn=yϑø9$# ’ÎΤθçGøùr& þ’Îû “ÌøΒr& $tΒ àMΖà2 ºπyèÏÛ$s% #¶ö∆r& 4©®Lym 

Èβρß‰uηô±n@ ∩⊂⊄∪     

تا [در كارم به من نظر دهيد كه بي حضور شما ] كشور[اي سران «: گفت
  ».كاري را فيصله نداده ام] به حال

  
  :توضيح

 عملي كردن معناي به "قطع امر" به معناي نظر و رأي است، "افتاء"ـ 1
 .)تفسير الميزان( حضور است معناي به "شهادت"تصميم و عزم بر آن است، 

  :رهنمودهاي مديريتي
 و جلب  خودملكه با اين نظرخواهي حضوري، تثبيت موقعيتـ 1
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 . كردافيان ميتوجه اطر
ملكه تأكيد نمود كه شيوه هميشگي او مشورت خواهي بوده است، ـ 2

 .يعني فردي مستبد نيست
گيري نهايي در امور  مشورت با بزرگان و متخصصان، قبل از تصميمـ 3

 .  و رهبران موفق استكشور، شيوه مديران

(#θä9$s% ß⎯øtwΥ (#θä9'ρé& ;ο§θè% (#θä9'ρé&uρ < ù̈'t/ 7‰ƒÏ‰x© ãøΒF{$#uρ Å7ø‹s9Î) “ÌÝàΡ$$sù #sŒ$tΒ 

t⎦⎪ÌãΒù's? ∩⊂⊂∪     

ر كار با توست، بنگر چه اختيا] ليو[ما سخت نيرومند و دالوريم، «: ندگفت
  »دهي؟ دستور مي

  

  
  :  توضيح

 معناي به "باس".  نيرو و در اينجا منظور ارتش استمعناي به "قوه"ـ 1
  .)تفسير الميزان(اشاره دارد شدت در عمل و در اينجا به شجاعت و شهامت 

   :رهنمودهاي مديريتي
با شدت و قاطعيت از توانايي نبرد صحبت كردند و مشاوران بلقيس ـ 1

از ايستادگي خود در برابر دشمن خبر دادند و مشخص است كه سر 
 .جنگ داشتند

آيه شريفه حق تصميم و . الخطاب است حرف رهبر و مدير فصلـ 2
 .داده استنظر نهايي را به ملكه 

 فرمانده نيروهاي آيد كه امري واضح است و به نظر ميبلقيساقتدار ـ 3
 . )تفسير نور( مسلح زمان خود نيز بود
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خواهي و اطمينان بخشي و اطاعت كامل سران كشور، پاسخ مشورتـ 4
دلداري دستانش قائل بود، همچنين عزتي است كه ملكه براي زير

ان مقبول بودنش در نزد سران و و حمايت كامل از او نشزيردستان 
  .بزرگان كشور است

ôM s9$s% ¨βÎ) x8θ è=ßϑø9 $# # sŒÎ) (#θè=yz yŠ ºπ tƒös% $yδρß‰ |¡ øùr& (#þθè=yèy_ uρ nο ¢• Ïã r& !$yγÎ=÷δ r& 

\'©!ÏŒr& ( y7 Ï9≡ x‹ x.uρ šχθè=yèø tƒ ∩⊂⊆∪     

پادشاهان چون به شهري درآيند، آن را تباه و عزيزانش را «: گفت] ملكه[
  ».كنندميعمل گردانند، و اين گونه   ميخوار

  

  :توضيح
 تخريب و آتش زدن بناها و تأسيسات معناي به "فساد در قريه"ـ 1

 يعني كشتن اسير كردن و تبعيد كردن مردماني "اذالل عزيزان". است
  .)الميزان( است كه قبل از جنگ در آسايش و عزت بودند

  :رهنمودهاي مديريتي
. ستقيم به سران كشور است كه سر جنگ داشتندسخنان بلقيس پاسخ مـ 1

 . كنداو با خردمندي اثرات جنگ و دوري گزيدن از آن را بيان مي
بلقيس هم دغدغه شكست از سليمان ظاهر آيه نشان از آن دارد كه ـ 2

  .)تفسير نور(  به آبادي و حفظ كشور خود داشتو هم دلبستگي
 و ذلّت در بين ساكنان شهرها و ، ايجاد فساداالهيهاي غير شيوه حكومتـ 3

 .مردم است

’ÎoΤÎ) uρ î's# Å™öãΒ ΝÍκös9 Î) 7π −ƒÏ‰ yγÎ/ 8ο tÏß$oΨ sù zΝÎ/ ßìÅ_ötƒ tβθ è=y™ ößϑø9 $# ∩⊂∈∪     

نگرم كه فرستادگان  فرستم و مي من ارمغاني به سويشان مي] اينك[و «
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  ».گردند با چه چيز بازمي] من[
  

  :رهنمودهاي مديريتي
از طريق هديه و آزمايش سليمان  در اين آيه سنجش اوضاع تدبير ملكهـ 1

هاي ملكه سبا را با حاكمان مرد مانند فرعون و اگر ويژگي. دادن است
 از آنان ياد شده است، مقايسه كنيم، بايد بگوييم كه گريز قرآننمرود كه در 

 . تر استقوينسبت به مردان از جنگ و صلح طلبي در زنان 
 .ستي و صلح است فلسفه هديه دوـ2

. يافت خبر از آنان اطمينان داشترملكه سبا به فرستادگان خود و دـ 3
ه از منابع اطالعاتي موثق توسط مدير از اعتماد به زير دستان و استفاد

 .اصول مديريت است

$£ϑn=sù u™!% y` z⎯≈yϑø‹n=ß™ tΑ$s% Ç⎯ tΡρ‘‰ Ïϑè? r& 5Α$yϑÎ/ !$yϑsù u⎯Ç⎯8 s?#u™ ª!$# ×ö yz 

!$£ϑÏiΒ Ν ä39s?#u™ ö≅t/ ΟçFΡ r& ö/ä3ÏG−ƒÏ‰ pκÍ5 tβθ ãmtø s? ∩⊂∉∪     

آيا مرا به مالي كمك «: گفت] سليمان[نزد سليمان آمد، ] فرستاده[و چون 
دهيد؟ آنچه خدا به من عطا كرده، بهتر است از آنچه به شما داده مي

  .نماييد بلكه شما به ارمغان خود شادماني مي] نه،. [است
  

  :يرهنمودهاي مديريت
 عزم راسخ او سليمان بار ديگر با اقتدار سخن گفت و اين نشان ازـ 1

 .نسبت به رسالتي است كه از جانب خداوند دارد

 .كند آيه شريفه لحن توبيخ دارد و طرف مقابل را به شدت تضعيف ميـ 2

سليمان باز هم سر بندگي فرود آورد و فرمود آنچه دارد خداوند به او عطا ـ 3
 .كرده است
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سليمان از پذيرش هديه سرباز زد، چون هدف او ارشاد قوم سبا بود  ـ4
  .و نه سكوت و فيصله دادن به موضوع

ôìÅ_ö‘ $# öΝ Íκös9 Î) Ν ßγ̈Ψ tÏ? ù'uΖ n=sù 7ŠθãΨ èg¿2 ω Ÿ≅t6Ï% Μçλm; $pκÍ5 Ν åκ̈]y_Ì÷‚ãΖ s9 uρ !$pκ÷] ÏiΒ 

\'©!ÏŒr& öΝèδ uρ tβρ ãÉó≈ |¹ ∩⊂∠∪     

آوريم كه در ايشان مي] سر[سپاهياني بر به سوي آنان بازگرد كه قطعاً 
به خواري و زبوني ] ديار[برابر آنها تاب ايستادگي نداشته باشند و از آن 

  .كنيمبيرونشان مي
  

  :رهنمودهاي مديريتي
 از عزم جزم خود براي جنگ سخن خالف ملكه سبا برسليمانـ 1

 .گفت، عزمي همراه با اقتدار تام

 كه اطمينان كامل به پيروزي خود و زماني بايد از جنگ دم زدـ 2
 .)تفسير نور( وجود داشته باشدطرف مقابل شكست 

توان فهميد كه سليمان هديه را پس فرستاده است از ظاهر اين آيه نيز ميـ 3
 .)تفسير الميزان(

tΑ$s% $pκš‰ r'̄≈ tƒ (#àσ n=yϑø9 $# öΝ ä3•ƒr& © Í_‹ Ï?ù'tƒ $pκÅ−öyèÎ/ Ÿ≅ö6s% βr& ’ÎΤθ è? ù'tƒ 

š⎥⎫ÏϑÎ=ó¡ ãΒ ∩⊂∇∪     

 پيش از ـكدام يك از شما تخت او را ] كشور[اي سران «: گفت] سپس[
  »آورد؟ براي من ميـآنكه مطيعانه نزد من آيند 
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  :رهنمودهاي مديريتي
 . است حكومتي، كارگزارانمنظور از سران كشورـ 1

 .ظاهر آيه نشان از آن دارد كه جنگي به وقوع نپيوستـ 2

از در تسليم درآمده و همراهانش ر داد كه ملكه سليمان از پيش خبـ 3
 .)تفسير الميزان(آيند و به نزدش مي

 و  خلع قدرت اومعناي حضور خودش به آوردن تخت ملكه قبل ازـ 4
 .اي آشكار از جانب سليمان براي ايمان آوردن قوم سبا بودمعجزه

اي  كسي را برنمايي بزرگ بود وسليمان پيشنهاد دهنده اين قدرتـ 5
اين كار معين نكرد و اين ايجاد فرصت الزم براي بروز استعداد 

 . استمديراز جانب زيردستان 

 رقابت. تندكارگزاران در اين امر داوطلب شدند و به رقابت برخاسـ 6
 .مديريت استصحيح در بروز استعدادها از اركان 

tΑ$s% ×MƒÌø Ïã z⎯ ÏiΒ Çd⎯Éfø9 $# O$tΡ r& y7‹Ï?# u™ ⎯Ïµ Î/ Ÿ≅ö6s% βr& tΠθà) s? ⎯ÏΒ y7ÏΒ$s) ¨Β 

( ’ÎoΤÎ) uρ Ïµ ø‹n=tã ;“Èθs) s9 ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊂®∪     

من آن را پيش از آنكه از مجلس خود برخيزي «: عفريتي از جنّ گفت
  ».سخت توانا و مورد اعتمادم]  كار[آورم و بر اين براي تو مي

  

  :توضيح
 .)نور تفسير( است نهفته قدرت و شدت مفهوم »عفريت« كلمه درـ 1

  :رهنمودهاي مديريتي
 كريم شروط قرآندو بار در ) قوي و امين(قدرتمندي و امانتداري ـ 1

 .)26قصص، آيه اين آيه و سوره (يت معرفي شده است مسؤولاصلي پذيرش 
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 و داشتن اعتماد به نفس نزد مدير زير دستان ر تواناييبآيه تأكيد  ـ2
 .است

 رهاي بزرگ استداري، شرط انجام كاتسرعت، قدرت و امانـ 3
  .شروط اصلي مديريت درست استهمه اين موارد . )تفسير نور(

tΑ$s% “Ï%©!$# …çν y‰Ζ Ïã ÒΟù=Ïæ z⎯ ÏiΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# O$tΡ r& y7‹ Ï?# u™ ⎯Ïµ Î/ Ÿ≅ö6s% βr& £‰ s? ötƒ 

y7 ø‹s9Î) y7 èùösÛ 4 $£ϑn=sù çν# u™u‘ #…É) tGó¡ ãΒ …çν y‰Ζ Ïã tΑ$s% #x‹≈ yδ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒsù 

’În1 u‘ þ’ÎΤuθè=ö6u‹Ï9 ãä3ô© r& u™ ÷Πr& ãàø. r& ( ⎯ tΒ uρ ts3x© $yϑ̄Ρ Î* sù ãä3ô± o„ ⎯Ïµ Å¡ ø uΖÏ9 ( 

⎯ tΒ uρ tx x. ¨βÎ* sù ’În1 u‘ @© Í_ xî ×ΛqÌx. ∩⊆⊃∪     

من آن را پيش از «: بود، گفت] االهي[كسي كه نزد او دانشي از كتاب 
آن ] سليمان[پس چون » .آورمآنكه چشم خود را برهم زني برايت مي

اين از فضل پروردگار من است، تا «:  را نزد خود مستقر ديد، گفت]تخت[
و هر كس سپاس . كنمنم يا ناسپاسي ميامرا بيازمايد كه آيا از سپاسگزار

گزارد، و هركس ناسپاسي كند، بي گزارد، تنها به سود خويش سپاس مي
  » .نياز و كريم است گمان پروردگارم بي

  
  :توضيح

سي كه مقداري از علم كتاب را كز مفسران بنا بر نظر بسياري اـ 1
 .زاده او بودوزير حضرت سليمان و خواهر» برخياآصف بن «دانست،  مي

مراد از آن يا آگاهي از كتب : اند منظور از علم كتاب چيست؟ گفتهـ 2
 .)تفسير نور و تفسير الميزان(  يا لوح محفوظ و يا اسم اعظم استآسماني
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  :رهنمودهاي مديريتي
و حاكمان  بايد از دانشمندان و متخصصان براي رسيدن به يران مدـ 1

 . د كمك بگيرناهداف خود

 علم برايش آناگر مدير عالم باشد و يا از علوم ديگران استفاده كند، ـ 2
 .منشأ قدرت خواهد بود

ز است و امتياز ها، سرعت عمل يك امتيادر واگذاري مأموريتـ 3
 . )تفسير نور(ود آصف ابن برخيا بر عفريت همين ب

 . شرط موفقيت و مقبوليت نزد ديگران است،صداقت در گفتار و عملـ 4

 .سليمان يكبار ديگر شكوه بندگي خود را در سپاس از نعمت نشان دادـ 5

tΑ$s% (#ρãÅj3tΡ $oλm; $pκy−ötã öÝàΖ tΡ ü“Ï‰ tGöκsEr& ôΘ r& ãβθ ä3s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# Ÿω 
tβρ ß‰ tGöκu‰ ∩⊆⊇∪     

برد يا  را برايش ناشناس گردانيد تا ببينم آيا پي مي] ملكه[خت ت«: گفت
  ».از كساني است كه پي نمي برند

  
  :توضيح

نكير مخالف ت،  تغيير دادن و ناشناس گردانيدن استمعناي به انكروـ 1
  .)الميزان(تعريف و معناي متضاد با آن دارد 

  :رهنمود مديريتي
خود از ترفندهاي مديران  براي اثبات قدرت آزمودن طرف مقابلـ 1

 با ابزار قدرت خودش مورد  را ملكهسليمان. استمند تزيرك و قدر
  .آزمايش قرار داد
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$£ϑn=sù ôNu™ !% y` Ÿ≅ŠÏ% # x‹ s3≈ yδ r& Å7ä© ó tä ( ôM s9$s% …çµ ¯Ρ r( x. uθèδ 4 $uΖ Ï?ρé& uρ zΟù=Ïèø9 $# 

⎯ ÏΒ $yγÎ=ö7s% $̈Ζ ä. uρ t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡ ãΒ ∩⊆⊄∪     

» آيا تخت تو همين گونه است؟«: گفته شد] بدو[آمد، ] ملكه[پس وقتي 
گويا اين همان است و پيش از اين، ما آگاه شده و از در اطاعت «: گفت

  ».درآمده بوديم
  

  :توضيح
 "اه"ادامه كالم بلقيس است و ضمير » و اوتينا العلم من قبلها«جمله ـ 1

 . )تفسير الميزان(گردد به معجزه سليمان باز مي

- از قبل سليمان و قدرت و سلطنتش را مي:گويدكه ميملدر اينجا ـ 2

  .شناخته است
  :رهنمودهاي مديريتي

)  كانه هو ـاهكذا. (در برخوردهاي اوليه، نبايد حرف آخر را زدـ 1
، ملكه با اين جواب »انه هو«: و او هم نگفت»  عرشكهذا«: نفرمود(

 .)زانتفسير المي(خواست از جواب فوري و بدون تحقيق اجتناب كند 

درنگ حق را ملكه به آگاهي خود از موضوع اشاره كرد و بي ـ2
   .ت و خود را مسلمان اعالم نمودپذيرف

$yδ £‰ |¹uρ $tΒ M tΡ%x. ß‰ ç7÷è̈? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ( $pκ̈Ξ Î) ôM tΡ% x. ⎯ ÏΒ 7Θöθs% t⎦⎪ ÌÏ≈ x. 

∩⊆⊂∪     

بود و او شده ] ايمان[آنچه غير از خدا مي پرستيد مانع ] در حقيقت قبالً[و 
  .او از جمله گروه كافران بود
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  :رهنمود مديريتي
 .)تفسير نور(خرافي، مانع از ايمان واقعي است محيط، جامعه و عقائد ـ 1

  . امري واضح استتأثير محيط اجتماعي بر عقايد و ديدگاهها

Ÿ≅ŠÏ% $oλm; ’Í? äz ÷Š$# yy÷ ¢Ç9 $# ( $£ϑn=sù çµ ø? r&u‘ çµ ÷Gt6Å¡ ym Zπ ¤fä9 ôM xt± x. uρ ⎯tã 

$yγøŠs%$y™ 4 tΑ$s% …çµ ¯ΡÎ) Óy÷ |À ×Š§yϑ•Β ⎯ Ï iΒ tƒÍ‘# uθs% 3 ôMs9$s% Å_U u‘ ’ÎoΤÎ) 

àMôϑn=sß © Å¤ø tΡ àMôϑn=ó™ r& uρ yìtΒ z⎯≈yϑøŠn=ß™ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9$# ∩⊆⊆∪     

و چون آن را ديد، » .شو] پادشاهي[وارد ساحت كاخ «: به او گفته شد
اين كاخي «: گفت] سليمان. [ن كرداي پنداشت و ساقهايش را نمايابركه

پروردگارا، من به خودم ستم «: گفت] ملكه[» .مفروش از آبگينه است
  ».با سليمان در برابر خدا، پروردگار جهانيان، تسليم شدم] اينك[كردم و 

  
  :توضيح

آب بسيار زياد  يعني» لجه«. ر بزرگ استبه معناي فضا يا قص» صرح«كلمه 
تفسير (.  شيشه استمعنايبه » قوارير« به معناي صاف، و» ممرّد«متراكم، و  و 

آينه توان گفت  ميبا توصيفي كه از كاخ سليمان شده است. )الميزان و نور
اي ديرينه دارد و داشتن قصري كاري و استفاده از شيشه در معماري، سابقه

 العاده قصر واز آينه كه نتوان آن را از آب تشخيص داد، نشانه زيبايي فوق
البته شايد برداشت ديگري هم بتوان از اين . هنر معماري در آن زمان است

 .چنين قصري معجزه سليمان بوده استقضيه كرد و آن اينكه 

  :رهنمودهاي مديريتي
اين آيه نشان دهنده برتري، شكوه و عظمت سليمان در مقايسه با ـ 1
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 .ملكه سبا است

 داد، اما از او به نيكويي سليمان اگر چه ملكه را مورد آزمايش قرارـ 2
 .پذيرايي كرد و به مقام او احترام گذاشت

 و احاديث معتبر سفارش شده است كه هرگاه دشمن قرآندر آيات ـ 3
 . تسليم شد، ديگر تعرضي به او وارد نيست و حفظ حرمتش واجب است

در اين آيه با خداي خود راز و نياز كرد و گفت همراه با ملكه ـ 4
پذيري و عدم  م پروردگار است و اين نشانه روحيه تسليمسليمان تسلي

 .كشي او و هدف اصلي از اين داستان و رسالت سليمان استگردن

پذيرش حق براي آدمي موجب نجات و سعادت اوست، پذيرش حق ـ 5
هايي است كه براي حاكمان و مديران موجب نجات جامعه و همه انسان

اً نجات يك قوم بركات و خيرات مسلم. تحت فرمان و قلمرو او هستند
 .فراواني به همراه خواهد داشت



 



 

  

  فصل دوم

  سوره يوسف
  

  )كل سوره (111ـ1آيات 
تماماً دربردارنده داستان حضرت  101از آغاز تا آيه سوره يوسف 

 كه در االهيها و زندگي انبيا و اولياي  است كه در ميان داستان)ع (يوسف
نظير و مشتمل يان آمده است در نوع خود بيها سخن به م كريم از آنقرآن

رو در اين سوره از آن. بر نكات فراوان مديريتي، تربيتي و اخالقي است
هاي  بوجود آمده در عرصهورد توجه قرار گرفته است كه مشكالتاينجا م

ها را كند و نحوه مديريت و فائق آمدن بر آنمختلف را به خوبي بازگو مي
به «: فرمايدگونه كه خداوند حكيم ميدهد، همانيبه احسن وجه نشان م

نور و [تحقيق در داستان يوسف و برادرانش براي درخواست كنندگان 
و رهنمودها  در اين سوره شريفه. »)7آيه(هايي وجود دارد نشانه] معرفت

براي هدايت ي فراواني وجود دارد كه خداوند مهربان آن را هاي آسمانپيام
  :پردازيمها ميوده است كه به بعضي از آنبيان فرممؤمنان 

 در تفسير الميزان هدف و غرض اصلي در )ره( عالمه طباطباييالف ـ
اش دارد، آن داند كه خداوند نسبت به بندهاين سوره را بيان واليتي مي

اي كه ايمان خود را خالص گرداند، دل از محبت پروردگار پر سازد و بنده
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دار اي را عهدهآري خداوند چنين بنده.  داشته باشدتماماً به سوي او توجه
كند و از جام محبت شود و به بهترين وجه تربيتش ميامورش مي

اي بود خالص در بندگي و خداوند به يوسف بنده. سازدسرشارش مي
ها بر ذلّت و خواريش عزّت خود عزيزش داشته بود، با اينكه تمامي اسباب

انداختند، ولي خداوند او را از ها ميرا در مهلكهاجتماع كرده بودند و او 
كشانيدند، به سوي عزّت و حياتش همان راهي كه به سوي هالكتش مي

هاي بلند اين سوره بنابراين يكي از آموزه. )120، ص31الميزان، جلد(برد مي
ظام و انسجام زندگيشان را خواهند خداوند حكيم نبراي كساني كه مي

اي آنان را به خودشان وانگذارد، آن است كه طريق  كند و لحظهحفظ
آمد ناگواري بيم نداشته اخالص و بندگي را در پيش گيرند و از هيچ پيش

باشند و پيوسته برخداوند مهربان توكّل كنند، زيرا كه او به بهترين وجه 
و «: دهدرفت از بحران را نشانش ميكند و راه برون امورش را تدبير مي

  .»)3طالق، آيه( خدا توكّل كند، پس خدا او را كفايت خواهد كردكسي كه بر 
هاي اصلي در اين سوره بيان رابطه بين اعضاي يك يكي از پيام ـب 

هايي حاكي از حسادت، گذشت، صبر، سرزنش، رابطه: خانواده است
در اين سوره حضرت يعقوب . اعتراف به گناه، طلب عفو و مواردي ديگر

مند به فرزند ظاهر سوت پدري بسيار مهربان و عالقهعليه السالم در ك
الوصف او نسبت به يوسف خود سرآغاز همين محبت زايدشود،  مي

در عين حال آن حضرت نسبت به فرزندان خطاكار خود هم . ماجراست
كند و بر جفا و سرزنش آنان صبور بسيار با صبوري و مالطفت رفتار مي

سياري از مقاطع فرزندان خطاكار و غافل الشأن در ب آن پيامبر عظيم. است
خود را نه تنها به حال خويش رها نساخت، بلكه با تذكر به فريب نخوردن 
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از نفس شيطاني، هشدار به حضور خداوند در همه حال، استغفار براي 
بخشش گناهشان و برانگيختن احساس تعلق نسبت به پدر، دست آنان را تا 

كرد كه فرزندان او با اصالح گذشته تحقق هدايت كامل گرفت و چنان 
مسلّم است كه مقام پدر چيزي غير  .خويش در زمره صالحان قرار گرفتند

خوانيم كه آن  ميقرآن در )ع(از اين نبايد باشد، چنانكه در باره نوح 
حضرت نسبت به فرزند كافر و لجوج خود نيز بسيار مهربان بود و تا 

 نجات او طلب عفو و هدايت آخرين لحظات به درگاه خداوند براي
اي نوح او از "كه از جانب خداوند مورد عتاب واقع شد كه د تا اينكر مي

الزم به . )46سوره هود، آيه ( ".... استعملي ناشايستهرا خانواده تو نيست، او 
هاي زيبا، كريمانه و حكيمانه بين  كريم از رابطهقرآنذكر است كه در 
 به ميان آمده است كه خود  حكيمانه فراوانان سخنشان،والدين و فرزندان

همكاري و مودت بين ابراهيم و . حاوي نكات بسيار ارزشمند تربيتي است
اسماعيل، سوز دل و نگراني مادر موسي نسبت به موسي، عظمت و تقدس 
مريم و عيسي، دعاي خالصانه مادر مريم نسبت به مريم، دوستي و شفقت 

شكوه داوود و سليمان، نصايح لقمان به بين زكريا و يحيي، قدرت و 
ترين  كريم هستند كه حكيمانهقرآنترين آيات از خواندني... فرزندش و

هاي بين والدين و فرزندان را به ترين رابطههاي تربيتي و عاقالنهنكته
  .دنگذارنمايش مي

 و صفت زشتيك برداري از هاي ديگر در اين سوره پرده از پيامـج 
صفتي كه خود نيز سرآغاز اين . اخالقي يعني حسادت است خطرناك

فرد حسود گاه به چيزي در نكوهش اين صفت همين بس كه . داستان است
تأمل در اين نكته واقعاً . شودجز نابودي و هالكت طرف مقابل راضي نمي
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حيرت انگيز است كه چگونه برادران يوسف كه افرادي بالغ، رشيد و مؤمن 
گيرند حقّ ن آورنده به نبوت و ديانت او بودند تصميم ميبه پدر و ايما

اي كامالً خويشاوندي را تا اين حد ناديده بگيرند و برادرشان كه پسربچه
 االهيگناه است و در اين ماجرا هيچ تقصيري ندارد، بكشند و اگر اراده بي

را اين ماج. رساندندبر زنده ماندنش حكم نداده بود او را به هالكت مي
بسيار شبيه ماجراي فرزندان آدم يعني كشته شدن هابيل توسط برادرش 

 شايد از اين دو  .قابيل است كه اساس آن هم چيزي جز حسادت نبود
ي بتوان نتيجه گرفت كه حسادت عمدتاً در بين خويشاوندان قرآنداستان 
شود، علّت آن هم روشن است چون افراد به خوبي يكديگر را ظاهر مي

هاي مشترك و يكسان براي رسيدن به رشد و اسند، داراي زمينهشنمي
 هستند، در اين ميان اگر كسي بر ديگري پيشي گيرد و حتّي يهرگونه نعمت

استحقاق آن را هم داشته باشد، مثالً تالش بيشتري كرده باشد و يا از خلق 
تري برخوردار باشد باز هم حسادت ديگران برانگيخته و خوي پسنديده

  .   گيرندشود بطوري كه نسبت به او راه بدسگالي را در پيش ميمي
وضوعي كه در اين دامني يوسف است، مپاك پيام ديگر اين سوره  ـد

به همين ) ع(رنگ بيان شده است و عظمت مقام يوسف داستان بسيار پر
، اگرچه او از سجاياي اخالقي فرد اوستصفت برجسته و منحصر به 

بدون شك طريقي كه زليخا در برابر يوسف در  .ر استبسياري نيز برخوردا
جيه وجه قابل توپيش گرفت نكوهيده است و هوس شيطاني او به هيچ

يوسف با جايگاه رفيع خود و اتكاي محض به خداوند اين بحران  نيست، اما
آن زمان كه به را به خوبي مديريت نمود و در گناه را به روي خود بست و 

ه خروج از زندان را دريافت كرد، براي رفع اتهام از خود  اجازدستور پادشاه



 167 سف سوره يو

اربابت برگرد و از او بپرس كه حال به نزد  ...": به فرستاده پادشاه فرمود
او با اين  .)50آيه ( "... چگونه است؟دستهاي خود را بريدندكه زنان مصري 

 زنان مصري را آشكار نمود، عظمت مقام خود را دسيسهخردمندانه بيان 
. دكرقيماً متهم ننمود و از خود به  خوبي دفاع يادآور شد، كسي را مست

تشخيص داد و با زليخا و ساير زنان جلسه رفع اتّهام اه نيز منظور او را پادش
هاي زليخا و زنان رويدر اين جلسه از پاكدامني يوسف و كج. تشكيل داد

به دور دانسته و مصري سخن به ميان آمد و آنان يوسف را از هر نوع پليدي 
  .رار كردندبه گناه خود اق

 پيام ديگر اين سوره كه در اين نوشتار بسيار حائز اهميت است،  ـ    ه
عزيز مصر، : بيان تدابير، سخنان و رفتارهاي سه حكمران يا مدير است

عزيز مصر يا همسر ). ع(تر حضرت يوسف ملك يا پادشاه و از اين دو مهم
برد و پس از آنكه او را به مقام و منزلت يوسف پي ميزليخا از همان آغاز 

آورد سفارش او را به زليخا خرد و به خانه ميفروشان مياز بازار برده
همچنين عزيز مصر از كنار مراوده . كند كه جايگاهش را نيكو بدارد مي

گذرد و سعي بر بخشش و پنهان داشتن آن زليخا با يوسف كريمانه مي
 پس از تعبير خوابش توسط يوسف، او را مورد محبت و صرپادشاه م. دارد

داري  او را به خزانه به پيشنهاد يوسفدهد وكرامت شديد خود قرار مي
 نه تنها شود كههمه اين تدابير سبب ميكند و مملكت مصر منسوب مي

هاي ديگر نيز از بحران خشكسالي عبور مصريان، بلكه مردمان سرزمين
) ع(بحث حضرت يوسفاين كمران اصلي و نهايي در  حالبته. كنند مي

هايش سراسر انديشيهاي شخصيتي او و تدابير و چارهاست كه ويژگي
در اين نوشتار جايگاه ويژه دارد حاكي از نكات مديريتي و تربيتي است كه 
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     . آيات اين سوره است و تفسيرو هدف اصلي از تحليل

   سوره يوسفمعرفي
نام . هاي مكّي و داراي يكصد و يازده آيه است سوره يوسف از سوره

 مرتبه آن در همين سوره 25 آمده كه قرآن مرتبه در 27حضرت يوسف، 
آيات اين سوره به هم پيوسته و در چند بخش جذّاب و فشرده، . است

داري كشور  داستان زندگي يوسف را از كودكي تا رسيدن او به مقام خزانه
هاي مختلف عليه او و  ثي شدن توطئهمصر، عفت و پاكدامني او، خن

داستان حضرت يوسف فقط در  . را مطرح مي كنداالهيهايي از قدرت  جلوه
هاي  بران ديگر در سورهپيام آمده، در حالي كه داستان قرآنهمين سوره از 

 داستان 50 تا 37در تورات سفر پيداش از فصل . متعدد نقل شده است
  .) و تفسير الميزانتفسير نور(  بيان شده استنقرآيوسف با تفاوتهايي نسبت به 

ÉΟó¡ Î0 «!$# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm§9 $#   

!9# 4 y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u™ É=≈ tGÅ3ø9 $# È⎦⎫ Î7ßϑø9$# ∩⊇∪     

   .شنگرو اين است آيات كتاب ر،الف الم راء

!$̄Ρ Î) çµ≈oΨ ø9 t“Ρ r& $ºΡ≡ u™öè% $wŠÎ/ ttã öΝ ä3̄=yè©9 šχθè=É)÷ès? ∩⊄∪     

   .ى عربى نازل كرديم باشد كه بينديشيدرآنقما آن را 
  

  :توضيح
 . كريم استقرآنها از اسرار حروف مقطّعه در آغاز برخي از سورهـ 1
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ظيم مشاراليه يعني آيات آمده تلك اشاره به دور است و براي تعـ 2
 .)الميزان(است 

 كتاب بيان كننده است و چون در آغاز اين معنايكتاب مبين به ـ 3
) ع( بيان داستان حضرت يوسف اشاره بهتواند است، ميسوره آمده

 .)الميزان(باشد 

 و تدبر كريم را وسيله تعقل، قرآنخداوند حكيم در آيات متعددي ـ 4
    .كر براي اهل هدايت دانسته استتذ

ß⎯ øtwΥ Èà) tΡ y7ø‹n=tã z⎯ |¡ ômr& ÄÈ|Ás) ø9 $# !$yϑÎ/ !$uΖ ø‹ym÷ρ r& y7ø‹s9 Î) # x‹≈ yδ 

tβ# u™öà) ø9 $# βÎ) uρ |MΨà2 ⎯ÏΒ ⎯Ï&Î# ö7s% z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫Î=Ï≈tóø9 $# ∩⊂∪     

 كه به تو وحى كرديم بر تو قرآنما نيكوترين سرگذشت را به موجب اين 
  .خبران بودى كنيم و تو قطعا پيش از آن از بى حكايت مى

  
  :توضيح

انگيز هاي هدايت كننده و عبرتسرگذشت انسانها به صورت داستانـ 1
 واقعي و مستند كه با نوع تخيلي مخصوصاً داستانرند، گذا بسيار تأثير

 زيرا تجسم عيني زندگي آدميان و يا تجربه عملي ،آن تفاوت بسيار دارد
 كريم بخش اعظمي از آيات خود را به بيان داستان قرآن .يك امت است

از  و كافر اختصاص داده است كه هدف هايشان از مؤمنانبيا و امت
 داستان .ايت بندگاني است كه اين داستانها را بشنوندها هدبازگويي آن

گونه كه خداوند بيان كرده است بهترين همان) ع(حضرت يوسف
 .داستان و داراي نكات اخالقي، معنوي، تربيتي و مديريتي فراوان است

قصه . )الميزان( جاي پا را گرفتن و رفتن استدنبالهقص يعني ـ 2
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 . استاش دنباله داشتن مهمترين ويژگي
 .اطالعي است بي معنايغفلت در اينجا به ـ 3

  :رهنمودهاي معنوي
كه عظمتي باالتر از آن در  گو در اين سوره خداوند حكيم است قصهـ 1

  .اعتبار بيان، قابل تصور نيست
خواهم قصه كند كه ميخداوند قبل از شروع قصه، مقدمه چيني ميـ 2

 در تمركز ذهني ،اين نحوه بيان )تفسير نور( .قصهبگويم، آن هم بهترين 
  .مخاطب تأثير عميق دارد

øŒÎ) tΑ$s% ß#ß™θãƒ Ïµ‹ Î/L{ ÏM t/r'̄≈ tƒ ’ÎoΤÎ) àM÷ƒr& u‘ y‰ tnr& u |³tã $Y6x. öθx. 

}§ôϑ¤±9 $#uρ tyϑs)ø9 $# uρ öΝ åκçJ÷ƒr& u‘ ’Í< š⎥⎪ Ï‰Éf≈ y™ ∩⊆∪     

يازده ] در خواب[زمانى را كه يوسف به پدرش گفت اى پدر من ] ياد كن[
 .كنند براى من سجده مى] آنهاكه [ ديدم ،اره را با خورشيد و ماه ديدمست

  :رهنمودهاي معنوي
در عظمت هم خواب يوسف بشارتي است از جانب خداوند به او  ـ1

 .اينكه مشكالتي بعدي را براي او آسان كندهم مقامش و 

ماه و خورشيد : شوندحقايق در خواب به صورت نماد ظاهر ميـ 2
خوابهايي بعدي در اين . سف و يازده ستاره برادرانش هستندوالدين يو

 .سوره نيز حالت نماد دارند

ه خردمندي و هنرمندي نشانفرزندان نوجوان و جوان جلب اعتماد ـ 3
سخن ) ع(والدين است و خداوند در آغاز اين سوره از اين ويژگي يعقوب

 .گذارد مي را به راحتي با او در ميان گويد كه فرزندش اسرار خودمي
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يوسف سخن خود را در غياب برادرانش به پدر گفت و اين نشانه ـ 4
 .)تفسير نور( تيزهوشي او آن هم در سنين كودكي است

، كلماتي هستند با بار عاطفي  در آيه بعد"نيب" در اين آيه و يا "ابت"يا ـ 5
 اند و اخالق گفتگو در بين اعضايكه بين يعقوب و يوسف رد و بدل شده

 .دنده را نشان ميخانواده

 ها برايشبير، از بهترين روشروع داستان با رؤيا و پايان آن با تعـ 6
  . است و حتي هنرهاي نمايشي)تفسير نور( پردازيداستان

tΑ$s% ¢©o_ç6≈tƒ Ÿω óÈÝÁø)s? x8$tƒö™â‘ #’n?tã y7Ï?uθ÷zÎ) (#ρß‰‹Å3uŠsù y7s9 #́‰øŠx. ( ¨βÎ) 

z⎯≈sÜø‹¤±9$# Ç⎯≈|¡ΣM∼Ï9 Aρß‰tã Ñ⎥⎫Î7•Β ∩∈∪     

حكايت مكن كه   گفت اى پسرك من خوابت را براى برادرانت] يعقوب[
  .انديشند زيرا شيطان براى آدمى دشمنى آشكار است براى تو نيرنگى مى

  

  :رهنمودهاي معنوي
به اهميت خواب يعقوب كه خود نبي و دانا به تأويل خواب بود ـ 1

 .فارش كرديوسف پي برد و او را به رازداري س
ش يعقوب از همين آغاز داستان يوسف را از حسادت و نيرنگ برادرانـ 2

 .آگاه ساخت و با تأكيد بيان كرد كه از اين خطر خود را دور كند

 .حسادت از خطرناكترين شرور نفساني استـ 3

ترين افراد پنهان در مواردي الزم است كه اسراري حتي از نزديكـ 4
كند و در رشته امور را مختل مي شاي اسرار سراف. )تفسير نور( بماند

 .ها ضرر زننده استهاي اجتماعي و سازمانمحيط خانواده و گروه

 آينده حوادث را ببينند و ندهايي با دانش خاص مانند انبيا قادر انسانـ5
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 .آن هشدار دهندنسبت به 

y7 Ï9≡x‹ x. uρ šŠÎ; tFøg s† y7•/ u‘ y7 ßϑÏk=yèãƒuρ ⎯ ÏΒ È≅ƒÍρ ù's? Ï]ƒÏŠ%tnF{ $# ΟÏFãƒuρ 

…çµ tFyϑ÷èÏΡ šø‹n=tã #’n? tã uρ ÉΑ#u™ z>θà)÷ètƒ !$yϑx. $yγ£ϑn@ r& #’n? tã y7 ÷ƒuθt/ r& ⎯ ÏΒ 

ã≅ö6s% tΛ⎧ Ïδ≡tö/ Î) t,≈ptô Î) uρ 4 ¨βÎ) y7−/ u‘ íΟŠ Î=tæ ÒΟŠ Å3ym ∩∉∪     

آموزد  گزيند و از تعبير خوابها به تو مى و اين چنين پروردگارت تو را برمى
 بر كند همان گونه كه قبالً ر تو و بر خاندان يعقوب تمام مىو نعمتش را ب

پدران تو ابراهيم و اسحاق تمام كرد در حقيقت پروردگار تو داناى حكيم 
  .است

  
  :توضيح

و را گويند كه بعد از خواب رخ دهد تأويل خواب آن پيشامدي ـ 1
 .)الميزان(خواب را تعبير كند 

ط ندارد، از ظاهر داستان يوسف تأويل احاديث فقط به خواب ارتباـ 2
 احاديثي كه در خواب و بيداري كه خداوند تفسير و تعبيرآيد ميبر

 .)الميزان(آيد به آن حضرت آموخته بود  پيش مي
  :رهنمودهاي مديريتي

در اين آيه از برگزيده بودن يوسف و پدرانش سخن به ميان آمده ـ 1
و پيشوايان بشرند،  االهيده عالوه بر انبيا كه مسلماً بندگان برگزي. است
كه از لحاظ استعداد يكسان بين ساير آدميان نيز وضع چنان است در 

 ها اين تفاوت.نيستند و برتري بعضي بر برخي ديگر امري واضح است
براي برآورده شدن نيازهاي گوناگون آدمي، نظم امور و اداره زندگي 

 بود كه  جوامعي سعادتمند خواهند.فردي و جمعي انسانهاست
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 . استعدادها را دريابند و سررشته هر كاري را به اهل آن بسپارند
عناي بخشي از علم به م» من تأويل االحاديث«در جمله » من«كلمه ـ 2

 .)تفسير نور(تعبير خواب است، پس علم يوسف نامحدود نبود 
پس تربيت . اين آيه از يك خاندان با شرافت صحبت كرده استـ 3

 مهم براي رهبرياي  و زمينهمهم در شرافت آدميخانوادگي اصلي 
مالك اشتر را به انتخاب كارگزاران صالح از ) ع(امير مؤمنان . است

 .)53نهج البالغه، نامه (هاي با شرف و فضيلت سفارش كرده است خاندان

* ô‰s) ©9 tβ% x. ’Îû y#ß™θãƒ ÿ⎯ÏµÏ? uθ÷z Î) uρ ×M≈tƒ# u™ t⎦,Î# Í← !$¡¡=Ïj9 ∩∠∪     

  .يوسف و برادرانش براى پرسندگان عبرتهاست] سرگذشت [به راستى در
  

  : توضيح
اي از شود كه عده و معلوم مي"كنندگانسشپر" يعني "سائلين"ـ 1

 .)الميزان(يوسف پرسش كرده بودند در باره داستان ) ص(رسول خدا

  :رهنمودهاي معنوي
 شودروع ميآنچه تا به حال بيان شد مقدمه داستان بود، داستان از اينجا شـ 1

 .)الميزان(

هاي از معرفت براي همه داستان يوسف و برادرانش نشانهمسلماً ـ 2
نه فقط كساني كه هم عصر (كند آنان كه دنبال حقايق هستند، بازگو مي

  ).ودندب) ص(اهللا رسول

øŒÎ) (#θä9$s% ß# ß™θã‹s9 çνθ äz r&uρ =ymr& #’n<Î) $oΨŠ Î/r& $̈Ψ ÏΒ ß⎯ øtwΥ uρ îπ t7óÁãã ¨βÎ) 

$tΡ$t/ r& ’Å∀ s9 9≅≈n=|Ê A⎦⎫ Î7•Β ∩∇∪     
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گفتند يوسف و برادرش نزد پدرمان از ما كه ] برادران او[هنگامى كه 
ترند قطعا پدر ما در گمراهى  داشتنى جمعى نيرومند هستيم دوست

  .آشكارى است
  

  :توضيح
تبعيض، برتري دادن بدون دليل و :  فرق استميان تبعيض و تفاوتـ 1

اساس لياقت و ولي تفاوت، برتري بر. است و بغض از روي حب
مسلماً رفتار يعقوب نسبت به يوسف از نوع . )تفسير نور( شايستگي است

رزندش دوم و به سبب كماالتي بود كه وي از همان كودكي در ف
 .كردمشاهده مي

 به معناي جماعتي است كه در "عصبه"در مجمع البيان آمده است كه ـ 2
نحن ".  و تعدادشان بين ده الي پانزده نفر استباره يكديگر تعصب دارند

قوي هستيم كه ضعف بعضي با قوت هايي انسان يعني ما ده نفر "عصبه
 .)الميزان(شود برخي ديگر جبران مي

تفسير (سليقگي است و نه گمراهي  نوعي كجمعنايضالل مبين به ـ 3
 .)الميزان

  :رهنمودهاي معنوي
ان جلب كنند و ه پدر را به خودشخواستند توج ميدران يوسفبراـ 1

 .كشيدندبراي رسيدن به مقصود خود نقشه مي

 برادران يوسف .)تفسير نور(  نيرومندي استاتّحاد در هر حال سببـ 2
 در كار ور زندگي يعقوب با هم اتحاد داشتند ودر كار خير يعني اداره ام

 .عني آسيب به يوسف متحد شدندشر هم ي
معموالً خود را بر حق و طرف مقابل را بر باطل هاي خالفكار انسانـ 3
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 . كننددانند و اينگونه جو سازي ميمي

(#θè=çGø%$# y# ß™θãƒ Íρ r& çνθ ãmtôÛ$# $ZÊö‘ r& ã≅øƒs† öΝ ä3s9 çµô_uρ öΝ ä3‹ Î/ r& (#θçΡθ ä3s? uρ 
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بيندازيد تا توجه يوسف را بكشيد يا او را به سرزمينى ] يكى گفت[
  .پدرتان معطوف شما گردد و پس از او مردمى شايسته باشيد

  
  :توضيح

 ديگر انسان به آن  دور انداختن چيزي است كهمعناي به "طرح"ـ 1
 .)الميزان(احتياجي ندارد 

محبت (عني روي پدر براي شما خالي شود  ي"يخل لكم وجه ابيكم"ـ 2
 ).پدر براي شما خالص شود

  :معنويرهنمودهاي 
 . محبت هستندها و در همه عمر خواهان همه انسانـ 1
برادران با آنكه قتل يا . ها نيست عامل دوري از انحرافعلم و آگاهيـ 2

تقوي سبب . )تفسير نور(  اما اقدام كردندتنددانستبعيد يوسف را بد مي
 .دوري از انحراف است

تفسير ( كند مروز را باز ميشيطان با وعده توبه در آينده، راه گناه در ا ـ 3
يا  براي غلبه بر نيروي وجدان ترين راه گناهكارانو اين از متداول) نور

 .استنفس لوامه 

tΑ$s% ×≅ Í←!$s% öΝ åκ÷] ÏiΒ Ÿω (#θè=çGø) s? y# ß™θãƒ çνθ à) ø9r& uρ ’Îû ÏM t6≈ uŠxî Éb=àfø9 $# 

çµ ôÜÉ) tGù=tƒ âÙ÷èt/ Íο u‘$ §‹¡¡9$# βÎ) óΟçGΨ ä. t⎦, Î#Ïè≈ sù ∩⊇⊃∪     
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كنيد او را در  يوسف را مكشيد اگر كارى مى  اى از ميان آنان گفت گوينده
  .خانه چاه بيفكنيد تا برخى از مسافران او را برگيرندنهان

  
  :توضيح

غياب الجب يعني ته چاه كه اگر چيزي در آن قرار گيرد به خاطر ـ 1
اي در ديوار چاه كه ديده  طاقچه.)الميزان(شود تاريكيش ديده نمي

  .)تفسير نور(شود  نمي
  :رهنمودهاي مديريتي

سخن برادر بزرگشان را قبول كردند، وي با دليل روشن  برادران يوسف ـ1
از چاه توسط او گفت كه هدفش زنده ماندن يوسف و بيرون آمدن 

، همراه با سخن حقبنابراين . كنند ني است كه از اينجا عبور ميكاروانيا
 .گذاردي بر قلب  خطاكاران هم تأثير مي و از روي مهر حتدليل و برهان

برادران بعد از مشورت با يكديگر براي اينكه يوسف زنده بماند و ـ 2
مشورت در كار ناپسند نيز بنابراين . هالك نشود متفق شدند

مشورت از . )تفسير نور( راهگشاست، تا چه رسد در كارهاي خوب
 . استامور ر مديريت راهكارهاي اساسي د

 را او(گاهي دفع افسد به فاسد الزم است  مبارزه با فساد، براي ـ 3
نهي از منكر جايگزين ارائه در كنار ، همچنين )نكشيد، در چاه بيندازيد

 .)تفسير نور( اگر گفتيم اين كار را نكنيد، پس بگوييم چكار كنيدشود، 

(#θä9$s% $tΡ$t/ r'̄≈ tƒ $tΒ y7 s9 Ÿω $̈Ζ 0Β ù's? 4’n? tã y# ß™θãƒ $̄Ρ Î)uρ …ã&s! tβθ ßsÅÁ≈ oΨ s9 ∩⊇⊇∪     

دانى در  گفتند اى پدر تو را چه شده است كه ما را بر يوسف امين نمى
  .حالى كه ما خيرخواه او هستيم
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  :رهنمودهاي مديريتي
 با بيانات  معموالًفراد خالفكار نشان از آن دارد كهشناسي اروانـ 1

 كنند،يداده و طرف مقابل را تخطئه مفريبنده خود را برحق جلوه 
 .دن بايد با زيركي تمام آن را بشناساناي كه مدير نكته

 از اينكه يوسف همراه با  آيه نشان از آن دارد كه يعقوب در گذشتهـ2
ران با برادرانش به تفريح يا سفر برود جلوگيري كرده است، زيرا براد

داني و اين نشان از اعتراض به پدرشان گفتند كه چرا ما را امين نمي
 . بدشان داردهسابق

ã&ù# Å™ö‘ r& $oΨ yètΒ # Y‰ xî ôìs? ötƒ ó=yèù=tƒuρ $̄Ρ Î) uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ≈ yss9 ∩⊇⊄∪     

بگردد و بازى كند و ما به خوبى نگهبان او ] در چمن[فردا او را با ما بفرست تا 
  .خواهيم بود

  
  :توضيح

انسان، به ويژه در دوران كودكي نيازمند تفريح و ورزش است و ـ 1
ترين منطقي كه توانست در اين آيه مشاهده مي شود قويكه چنان

حضرت يعقوب را تسليم خواسته فرزندان كند، اين بود كه يوسف نياز 
  .)تفسير نور( به تفريح دارد

  :رهنمود مديريتي
. كنندعالوه بر سخنان فريبنده از حربه اصرار نيز استفاده ميخالفكاران ـ 1

نشان از ) بدون فوت وقت(عب و فردا كلمات ناصحون، حافظون، يرتع، يل
هر كسي به ويژه مديران بايد از اين امر آگاه باشند و اصرار دارد، بنابراين 

 .خطاكاران را از اين طريق بشناسند
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tΑ$s% ’ÎoΤÎ) û©Í_çΡâ“ósu‹s9 βr& (#θç7yδõ‹s? ⎯ÏµÎ/ ß∃%s{r&uρ βr& ã&s#à2ù'tƒ Ü=øÏe%!$# óΟçFΡr&uρ 

çµ÷Ψtã šχθè=Ï≈xî ∩⊇⊂∪     

ترسم از او غافل  كند و مى گفت اينكه او را ببريد سخت مرا اندوهگين مى
  .شويد و گرگ او را بخورد

  

  :رهنمودهاي تربيتي
 :جواب يعقوب به پسرانش حاوي نكات قابل تأملي است

 .انكار نفرمود كه من از شما ايمن نيستمـ 1

ر ديگر كبان شدن خود را از دوري يوسف به صراحت بيان كرد و يغمگيـ 2
.  و تقريباً هشدار الزم را به پسرانش دادبر محبت خود نسبت به او تأكيد نمود

اين اتمام حجتي است كه پسرانش بدانند كه چه ضربه هولناكي به او وارد 
 .كند اگر به يوسف آسيب برسانند مي

در ضرر رساندن به يوسف آنان را متهم نساخت بلكه فرمود ـ 3
اين نحوه بيان از كينه . شويد و گرگ او را بخوردترسم از او غافل  مي

 .)الميزان(كند كاهد و احترامشان را حفظ ميآنان نسبت به يوسف مي

(#θä9$s% ÷⎦È⌡ s9 ã&s# Ÿ2 r& Ü=ø Ïe%! $# ß⎯ óstΡ uρ îπ t7óÁãã !$̄Ρ Î) #]ŒÎ) tβρ ç Å£≈ y‚©9 ∩⊇⊆∪     

آن در  ،گفتند اگر گرگ او را بخورد با اينكه ما گروهى نيرومند هستيم
  . خواهيم بودزيانكار] مردمى[صورت ما قطعا 

  

  :رهنمودهاي مديريتي
و برادران يوسف يكبار ديگر بر نيرومندي و خيرخواهي خود تأكيد ـ 1

 .كردندبر خواسته خود اصرار 
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هاي افراد دو رو و اهرفريبي و ابراز احساسات دروغين، از دسيسهظـ 2
 .)تفسير نور(است منافق 

$£ϑn=sù (#θç7yδsŒ ⎯ÏµÎ/ (#þθãèuΗødr&uρ βr& çνθè=yèøgs† ’Îû ÏMt6≈uŠxî Éb=ègø:$# 4 !$uΖøŠym÷ρr&uρ ÏµøŠs9Î) 

Οßγ̈Ζt⁄Îm6t⊥çFs9 öΝÏδÌøΒr'Î/ #x‹≈yδ öΝèδuρ Ÿω tβρáãèô±o„ ∩⊇∈∪     

پس وقتى او را بردند و همداستان شدند تا او را در نهانخانه چاه بگذارند 
يم كه قطعا آنان را از اين كارشان در حالى كه و به او وحى كرد] چنين كردند[

  .دانند با خبر خواهى كرد نمى
  

  :توضيح
راغب در مفردات اجماع را توافق جمعي بر يك نظر دانسته است ـ 1
 .)الميزان(

  :رهنمودهاي معنوي
 .اشاره و كنايه ياد شده استاز كارهاي زشت با در اين آيه ـ 1
 .)تفسير نور( )بأمرهم(
كند و تسال ها رها نمي بندگان مخلص خود را در اوج سختيخداوندـ 2

 .بخش آنان است

ÿρ â™!% y ùρ öΝèδ$t/ r& [™ !$t± Ïã šχθä3ö7tƒ ∩⊇∉∪     

  .آمدند] باز[و شامگاهان گريان نزد پدر خود 
  

  :توضيح
 .)الميزان(  آخر روز استمعنايعشا به ـ 1
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  :رهنمود معنوي
  نيست، برادران يوسفبيرون آمدن از دام شيطان كار آسانيـ 1

 .مجبورند دروغ بگويند و ظاهرسازي كنند

(#θä9$s% !$tΡ$t/ r'̄≈ tƒ $̄Ρ Î) $oΨ ö7yδ sŒ ß, Î7oKó¡ nΣ $uΖ ò2 ts? uρ y#ß™θãƒ y‰ΖÏã $oΨ Ïè≈ tGtΒ 

ã&s# Ÿ2 r'sù Ü=øÏe%! $# ( !$tΒ uρ |MΡ r& 9⎯ ÏΒ÷σ ßϑÎ/ $uΖ ©9 öθs9 uρ $̈Ζ à2 t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊇∠∪     

قه دهيم و يوسف را پيش كاالى خود نهاديم گفتند اى پدر ما رفتيم مساب
  .دارى آنگاه گرگ او را خورد ولى تو ما را هر چند راستگو باشيم باور نمى

  

  :رهنمود معنوي
دروغ پي در پي  براي توجيه خطاي خود، چند برادران يوسفـ 1

وسايل گذاشتيم، گرگ او را مسابقه رفته بوديم، يوسف را نزد : گفتند
، مسير )تفسير نور( گفتند صادق هستيم و ين كردند، گريه دروغخورد
 فرورفتن در باتالقي است كه تالش براي بيرون آمدن از آن ،شيطان

 .كندوضع را بدتر از قبل مي

ρ â™!% y ùρ 4’n? tã ⎯Ïµ ÅÁŠÏϑs% 5Θ y‰ Î/ 5> É‹ x. 4 tΑ$s% ö≅t/ ôMs9 §θy™ öΝ ä3s9 öΝ ä3Ý¡ àΡ r& 

#\øΒ r& ( × ö9|Ásù ×≅ŠÏΗ sd ( ª!$# uρ ãβ$yètGó¡ ßϑø9 $# 4’n? tã $tΒ tβθ à ÅÁs? ∩⊇∇∪     

بلكه ] نه[گفت ] يعقوب[به خونى دروغين آوردند ] آغشته[و پيراهنش را 
براى [را براى شما آراسته است اينك صبرى نيكو ] بد[نفس شما كارى 

  .ده است كنيد خدا يارى و بر آنچه توصيف مى] من بهتر است
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  :توضيح
 را "دم"كذبش آشكار است و چون  يعني خوني كه "دم كذب"ـ 1

  .)الميزان(كند  بر ادعايي ضعيف داللت مي نكره آورده است
  : مديريتيرهنمودهاي

در كتب تفسير آمده است كه برادران به دليل ناداني، پيراهن يوسف ـ 1
چه گرگ مهرباني كه پيراهن : را سالم به نزد پدر آوردند و او گفت

راين بايد گفت كه هميشه شواهدي بناب. كرده استيوسف را پاره ن
 .)الميزان( سازندميوجود دارند كه دروغ را آشكار و دروغگو را رسوا 

 را اسير هواي انيعقوب به ادعاي پسرانش اعتنايي نكرد بلكه آنـ 2
 . شيطان دانست و به صراحت متهمشان نمودنفس و فريب خورده

 مقام "االهينت استعا" و "صبر جميل"يعقوب با دو عبارت زيباي ـ 3
 .بلند مرتبه خود را نشان داد

 و صبر بر جفاكاري آنان، به سياستمداري مدير در برابر فريبكارانـ 4
 از بهترين تر حل كندتواند مشكل را آسانزماني كه صبر ميويژه 

  .راههاي مديريت بحران است

ôNu™!% y ùρ ×ο u‘$ §‹y™ (#θè=y™ö‘ r'sù öΝ èδyŠÍ‘# uρ 4’n<÷Šr'sù …çν uθø9 yŠ ( tΑ$s% 3“u ô³ç6≈ tƒ 

# x‹≈yδ ÖΝ≈n=äî 4 çνρ • |  r&uρ Zπ yè≈ ŸÒÎ/ 4 ª!$# uρ 7ΟŠ Î=tæ $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇®∪     

آور خود را فرستادند و دلوش را انداخت گفت مژده  و كاروانى آمد پس آب
اين يك پسر است و او را چون كااليى پنهان داشتند و خدا به آنچه 

  .كردند دانا بود مى
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  :يحتوض
 .)تفسير نور(  آوردن آب در كاروانمسؤول يعني "واردهم"ـ 1

  :رهنمود مديريتي
تفسير ( تقسيم كار، يكي از اصول مديريت در زندگي جمعي استـ 1

 .  آوردن آب از درون چاه بودمسؤولفر در اين كاروان يك ن. )نور

çν ÷ρ u Ÿ°uρ ¤∅ yϑsV Î/ <§øƒr2 zΝ Ïδ≡u‘ yŠ ;ο yŠρß‰ ÷ètΒ (#θçΡ% Ÿ2 uρ ÏµŠÏù z⎯ ÏΒ 

š⎥⎪Ï‰ Ïδ≡̈“9 $# ∩⊄⊃∪     

  .رغبت بودند و او را به بهاى ناچيزى چند درهم فروختند و در آن بى
  

  :توضيح
 يعني بهايي ناچيز كه از قيمت اصلي و واقعي كمتر "بخس ثمن"ـ 1

  .)الميزان( باشد
  :رهنمود معنوي

كاروانيان به يوسف است،   نجات بخش زندگي بندگان صالحاالهي لطفـ 1
 .)الميزان(زمينه تعالي او را فراهم ساختند  با فروششيبي نرساندند و آس

tΑ$s%uρ “Ï%©!$# çµ1utIô©$# ⎯ÏΒ uóÇÏiΒ ÿ⎯ÏµÏ?r&tøΒeω ’ÍΓÌò2r& çµ1uθ÷WtΒ #©|¤tã βr& 

!$oΨyèxΨtƒ ÷ρr& …çνx‹Ï‚−GtΡ #V$s!uρ 4 y7Ï9≡x‹Ÿ2uρ $̈Ψ©3tΒ y#ß™θã‹Ï9 ’Îû ÇÚö‘F{$# 

…çµyϑÏk=yèãΨÏ9uρ ⎯ÏΒ È≅ƒÍρù's? Ï]ƒÏŠ$ymF{$# 4 ª!$#uρ ë=Ï9%yñ #’n?tã ⎯ÍνÌøΒr& £⎯Å3≈s9uρ 

usYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ∩⊄⊇∪     
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و آن كس كه او را از مصر خريده بود به همسرش گفت نيكش بدار شايد 
به حال ما سود بخشد يا او را به فرزندى اختيار كنيم و بدين گونه ما 

ويل خوابها را أكانت بخشيديم تا به او تيوسف را در آن سرزمين م
  .دانند بياموزيم و خدا بر كار خويش چيره است ولى بيشتر مردم نمى

  

  :رهنمودهاي معنوي
عزيز مصر مديري خردمند بود و از همان آغاز به يوسف به چشم ـ 1

 .برده نگاه نكرد، بلكه دوست مي داشت كه او را به فرزندي بگيرد
ز مصر آغاز عزت و زمينه رشد و تعالي يوسف حضور در خانه عزيـ 2

 . ياد كرده است"مكنت در زمين"است و خداوند از آن با عنوان 
 .آيه يكبار ديگر بر دانايي يوسف و علم لدني او اشاره كرده استـ 3

$£ϑs9 uρ xn=t/ ÿ…çν £‰ ä©r& çµ≈oΨ ÷ s?#u™ $Vϑõ3ãm $Vϑù=Ïã uρ 4 y7Ï9≡ x‹ x. uρ “Ì“ øg wΥ 

t⎦⎫ÏΖ Å¡ ósßϑø9 $# ∩⊄⊄∪     

و چون به حد رشد رسيد او را حكمت و دانش عطا كرديم و نيكوكاران را 
  .دهيم چنين پاداش مى

  :توضيح
 .)الميزان( رسيدن به ابتداي سن جواني است "بلوغ اشد"منظور از ـ 1
است و در اينجا اشاره به استحكام روحي " گره محكم" معناي به "اشد"

 .)تفسير نور(و جسمي دارد 

 قول فصل و حق مطلب در هر امري است "حكم"ر از منظوـ 2
 .)الميزان(

  :رهنمودهاي مديريتي
 بلوغ جسمي و": شاملدر اين آيه شريفه چهار خصلت اساسي ـ 1
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 الزمه اتخاذ مقام نبوت "نيكوكاري" و "علم" ،"قدرت داوري"، "عقلي
  . استشمرده شده

çµø?yŠuρ≡u‘uρ ©ÉL©9$# uθèδ †Îû $yγÏF÷t/ ⎯tã ⎯ÏµÅ¡ø̄Ρ ÏMs)̄=yñuρ šU≡uθö/F{$# ôMs9$s%uρ 

|Mø‹yδ šs9 4 tΑ$s% sŒ$yètΒ «!$# ( …çµ̄ΡÎ) þ’În1u‘ z⎯|¡ômr& y“#uθ÷WtΒ ( …çµ̄ΡÎ) Ÿω ßxÎ=øãƒ 

šχθßϑÎ=≈©à9$# ∩⊄⊂∪     

اش بود خواست از او كام گيرد و درها را  كه وى در خانه] بانو[و آن 
گفت پناه بر خدا او ] يوسف[كرد و گفت بيا كه از آن توام  قفل] پياپى[

من است به من جاى نيكو داده است قطعا ستمكاران رستگار  پروردگار
  .شوند نمى

  

  :توضيح
 .)مجمع البيان( به معناي مطالبه چيزي است به رفق و مدارا "مراوده"ـ 1
برخي از آنان .  در اين آيه بين مفسران اختالف است"رب"در مفهوم ـ 2

 در اين آيه، عزيز مصر يا همسر زليخاست، "رب"معتقدند كه منظور از 
چون در آيات ديگري از اين سوره از زبان يوسف و غير يوسف، اين 
كلمه براي عزيز مصر و يا پادشاه بكار رفته است، و منظور آن است كه 

: گويديوسف به رفتار نيك عزيز مصر نسبت به خودش اشاره كرده و مي
تفسير نمونه، جلد نهم، (كنم   خيانت نميبه كسي كه به من لطف كرده است

، اما عالمه )190البيان، جلد دوازدهم، ص تفسير مجمعهمچنين . 368ص
در تفسير الميزان اين قول را قبول ندارد و منظور از رب را ) ره(طباطبايي

همچنين تفسير نور، جلد . 199الميزان، جلد دوازدهم، ص(خداوند دانسته است 
  . )54ششم، ص 
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  :ودهاي مديريتيرهنم
مهمترين پيام اين سوره در همين آيه است كه پاكي و طهارت ـ 1

 .گذارديوسف را به نمايش مي
. دهند انجام مياالهي، هر عملي را براي رضاي االهيبندگان مخلص ـ 2

پاسخ يوسف در برابر زليخا پناه بردن به خدا بود و اين نشانه اوج اخالص 
 .و يكتا پرستي اوست

، )الّتي. ( خالفكار را نبايد برد و بايد با اشاره از او ياد كردنامـ 3
همچنين بايد مسائل مربوط به مفاسد اخالقي را سربسته و مؤدبانه 

 .)تفسير نور( )غلقت ....راودته . (مطرح كرد

 .)تفسير نور(و اطاعت كرد دستور مافوق اگر امر به گناه باشد نبايد از اـ 4

منظور از ظلم، ظلم به نفس و سرپيچي از فرمان ه در اين آيه شريف ـ5
 . استاالهي

ô‰ s) s9uρ ôM£ϑyδ ⎯Ïµ Î/ ( §Ν yδ uρ $pκÍ5 Iωöθs9 βr& # u™§‘ z⎯≈yδ öç/ ⎯Ïµ În/ u‘ 4 y7Ï9≡ x‹ Ÿ2 

t∃ ÎóÇuΖ Ï9 çµ ÷Ζ tã u™ þθ¡9$# u™ !$t± ósx ø9$# uρ 4 …çµ̄Ρ Î) ô⎯ ÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã š⎥⎫ÅÁn=ø⇐ ßϑø9 $# 

∩⊄⊆∪     

اگر برهان ] يوسف نيز[گ وى كرد و آهن] آن زن[و در حقيقت 
تا بدى و ] كرديم[كرد چنين  پروردگارش را نديده بود آهنگ او مى

  .زشتكارى را از او بازگردانيم چرا كه او از بندگان مخلص ما بود
  

  :توضيح
همان نور علم، يقين و حكمت بود كه » برهان رب«منظور از ـ 1
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) و آتيناه حكماً و علماً(:  ذكر  فرمودخداوند در آيات قبل مكرراً
 .)197البيان، جلد دوازدهم، ص مجمع(

  :رهنمود معنوي
در اين خداوند مهربان از لطف و احسان خود نسبت به يوسف آن ـ 1

 گويد مانند زماني كه برادرانش اوهم در اوج تنگنا و سختي سخن مي
ي اي است كه خود را برااينها همه پاداش بنده. در چاه انداختند ار

 .خداوند خالص گردانيده است

$s) t6tGó™ $# uρ z>$ t7ø9 $# ôN£‰ s%uρ …çµ |ÁŠÏϑs% ⎯ ÏΒ 9ç/ ßŠ $uŠx ø9 r&uρ $yδ y‰ Íh‹y™ #t$s! 

É>$ t7ø9 $# 4 ôM s9$s% $tΒ â™!# t“ y_ ô⎯tΒ yŠ# u‘ r& y7Ï=÷δ r'Î/ #¹™ þθß™ HωÎ) βr& z⎯ yfó¡ ç„ ÷ρ r& 

ëU#x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊄∈∪     

پيراهن او را از ] آن زن[ گرفتند و و آن دو به سوى در بر يكديگر سبقت
 كيفر كسى كه : گفت، اوپشت بدريد و در آستانه در آقاى آن زن را يافتند

عذابى ] دچار[قصد بد به خانواده تو كرده چيست جز اينكه زندانى يا 
  ؟دردناك شود

  :توضيح
: لپشت و قُب: رپاره كردن از طول، دب:  مسابقه، قَدمعناياستباق به ـ 1

 .)تفسير الميزان(  استجلو
  .)تفسير نمونه( يافتن ناگهاني است معنايالفيت، از ماده الفا به ـ 2

  :رهنمودهاي مديريتي
يكبار .  استاثر جرم بهترين شاهد بر خالفكاري و وسيله كشف آنـ 1

كه به خون دروغين ديگر پيراهن يوسف دليل بر جرم است، مانند زماني
 .آغشته شد
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زليخا شود، ، در مقام شاكي ظاهر مي قدرت باشداگر مجرم صاحبـ 2
دستي درنگ پيش قبل از اينكه يوسف يا عزيز مصر سخن بگويند، بي

 و به ظاهر از خود دفاع نمود و )100البيان، جلد دوازدهم، صمجمع(كرد 
دستي مجرم زيرك معموالً پيش. جرم را به گردن يوسف انداخت

نمايد  عوامل ذينفع را تحريك ميكند و احساسات ديگران مخصوصاً مي
 .شناسي خالفكاران استروانو اين  

 و اين )383تفسير نمونه، جلد نهم، ص(: عزيز مصر سرزده وارد خانه شدـ 3
 .گناهي يوسف است براي اثبات بياالهينوعي امداد 

اينكه زليخا بدون محاكمه فرمان به زنداني شدن يوسف داد، نشانه ـ 3
بند نيستند و مطابق ميل ري از قدرتمندان به قانون پايبسيا. قدرت اوست
 .كنندخود رفتار مي

 .مجازات زندان براي خالفكاران سابقه تاريخي داردـ 4

tΑ$s% }‘Ïδ ©Í_ ø? yŠuρ≡ u‘ ⎯ tã ©Å¤ø ¯Ρ 4 y‰ Îγx© uρ Ó‰ Ïδ$x© ô⎯ ÏiΒ !$yγÎ=÷δ r& βÎ) 

šχ%x. …çµ ÝÁŠÏϑs% £‰è% ⎯ ÏΒ 9≅ç6è% ôM s%y‰ |Ásù uθèδ uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫ Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊄∉∪     

گفت او از من كام خواست و شاهدى از خانواده آن زن شهادت ] يوسف[
داد اگر پيراهن او از جلو چاك خورده زن راست گفته و او از دروغگويان 

   .است
βÎ) uρ tβ% x. …çµ ÝÁŠÏϑs% £‰è% ⎯ÏΒ 9ç/ ßŠ ôMt/ x‹ s3sù uθèδ uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫Ï%Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊄∠∪     

پشت دريده شده زن دروغ گفته و او از راستگويان و اگر پيراهن او از 
  .است

  

  :رهنمودهاي مديريتي
يوسف به صراحت و به سرعت از خود دفاع كرد و بدون هيچ ـ 1



 مديريت در قرآن كريم  188

گناهم و زليخا مقصر است، من بي: ترسي از زليخا و همسرش فرمود
 قطعاً اين روش ه و بدون پيرايه و عين حقيقت بود،دفاع او از خود كوتا

 .تري بر مخاطب داردعميقأثير  ت
جرم هر قدر هم كه بخواهد پنهاني و حتّي در پشت درهاي تودرتوي ـ 2

چنانكه زليخا . )تفسير نور(شود قفل شده انجام شود، دير يا زود بر مال مي
نهايت زيركي را در پنهان داشتن اين امر بكار برد، اما نظر سوء او نه تنها 

مه طول تاريخ نقل مجالس شد و ما هم در بين مصريان آن زمان كه در ه
 .گوييماكنون پس از چند هزار سال از آن سخن مي

اع دفشنيدن شكايت شاكي، : قضاوت معموالً چهار مرحله داردـ 3
  شريفهات آي مرحله دراين چهار.  مدارك و بيان قضاوت بررسيمتّهم،

 .مشهود است
ان از گذشته االمك بهتر است قاضي آگاه به اوضاع باشد و حتيـ 4

 در اين آيه جالب توجه اينكه .طرفين دعوا اطّالعات الزم را داشته باشد
، او  قاضي از نزديكان يا اطرافيان زليخا معرفي شده استشريفه

ز  و اين هم لطف ديگري اكندبراساس مدرك و عليه زليخا داوري مي
 .جانب خداوند نسبت به يوسف است

اشند، به حفظ آبرو و عدم اشاعه جرم شاهدان و قاضيان اگر خودي بـ 5
همسر زليخا ضوع آگاهند، كمك خواهند كرد، مديران خردمند از اين مو

 . چنين قصدي داشت

$£ϑn=sù #u™u‘ …çµ|ÁŠÏϑs% £‰è% ⎯ÏΒ 9ç/ßŠ tΑ$s% …çµ̄ΡÎ) ⎯ÏΒ £⎯ä.Ï‰ø‹Ÿ2 ( ¨βÎ) £⎯ä.y‰ø‹x. 

×Λ⎧Ïàtã ∩⊄∇∪     

 خورده است گفت ديد پيراهن او از پشت چاك] شوهرش[پس چون 
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  .بزرگ است] زنان[است كه نيرنگ شما ] زنان[شك اين از نيرنگ شما  بى
  

  :رهنمودهاي مديريتي
عزيز مصر استدالل منطقي را پذيرفت و از روي عدالت و انصاف ـ 1

پس در مقام . حق را به يوسف داد و همسر خود را سرزنش نمود
مان و نزديكانمان قضاوت بايد سخن حق را اگرچه تلخ و بر ضرر خود

 . باشد بگوييم و بپذيريم
در اين آيه با استفاده از ضمير جمع از حيله زنان آن هم با صفت ـ 2

 زنان فاسد و .دهنده استاي هشدارعظيم نام برده شده است، پس آيه
هاي بزرگ هاي شگرف و دامكار قادرند براي اغواي مردان از حيلهخطا

اعتنايي ، مسلّماً تنها راه نجات، پاكدامني و بي)نالميزا( شيطاني استفاده كنند
 . به آنان است، همان روشي كه يوسف نماد آن است

ß#ß™θãƒ óÚÌôãr& ô⎯tã #x‹≈yδ 4 “ÌÏøótGó™$#uρ Å7Î7/Ρx‹Ï9 ( Å7̄ΡÎ) ÏMΖà2 z⎯ÏΒ 

t⎦⎫Ï↔ÏÛ$sƒø:$# ∩⊄®∪     

 براى گناه خود] اى زن[روى بگردان و تو ] پيشامد[اى يوسف از اين 
  .اى آمرزش بخواه كه تو از خطاكاران بوده

  

  :رهنمود مديريتي
و عدم انتشار عمل پوشي از خطا عزيز مصر را براي چشميه رأي آـ 1

بخشش زليخا از جانب دهد، در حقيقت سوء و فحشا را نشان مي
 .اي رسوا كننده است فيصله دادن به غائلهبرايهمسرش 

* tΑ$s%uρ ×ο uθó¡ ÎΣ ’Îû ÏπoΨƒÏ‰ yϑø9 $# ßNr& tøΒ $# Í“ƒÍ• yèø9 $# ßŠÍρ≡tè? $yγ9tGsù ⎯ tã ⎯Ïµ Å¡ ø ¯Ρ 
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( ô‰s% $yγx tóx© $‰7ãm ( $̄Ρ Î) $yγ1u t∴ s9 ’Îû 9≅≈n=|Ê &⎦⎫ Î7•Β ∩⊂⊃∪     

كام خواسته و   زن عزيز از غالم خود:زنان در شهر گفتند] اى از دسته[و 
 خاطرخواه او شده است به راستى ما او را در گمراهى آشكارى  سخت

  .بينيم مى
  

  :توضيح
اين آيه . )الميزان( يعني غالفي كه محيط به قلب است "شغاف"ـ 1

  .ت عالقه زليخا به يوسف استشدگر توصيف
  :رهنمودهاي مديريتي

 سرشناس زودتر اخبار مربوط به خانواده سران، اشراف و افرادـ 1
ر تفسي( شندگردد، پس بايد مراقب رفتارهاي خود با توسط مردم شايع مي

 .دهداين امر روانشناسي مردم جامعه را نشان مي. )نور

انگيزد و زودتر خبرهاي بد حساسيت بيشتري را در بين مردم برميـ 2
 .يابدشيوع مياز اخبار خوب 

. شود خطاهاي افراد خانواده به مرد و سرپرست خانواده منتسب ميـ 3
 .)تفسير نور( )امرئه العزيز تراود فتاها(

$¬Η s>sù ôMyèÏϑy™ £⎯ ÏδÌõ3yϑÎ/ ôMn=y™ö‘ r& £⎯ Íκös9 Î) ôNy‰ tGôã r& uρ £⎯ çλm; $\↔ s3−GãΒ ôMs?#u™ uρ 

¨≅ä. ;ο y‰ Ïn≡ uρ £⎯ åκ÷]ÏiΒ $YΖŠ Åj3Å™ ÏM s9$s%uρ ólã÷z $# £⎯ Íκön=tã ( $¬Η s>sù ÿ…çµ uΖ ÷ƒr& u‘ 

…çµ tΡ ÷ y9ø. r& z⎯ ÷è©Üs%uρ £⎯åκu‰ Ï‰ ÷ƒr& z⎯ù=è%uρ |·≈ ym ¬! $tΒ #x‹≈ yδ #· |³o0 ÷βÎ) !# x‹≈ yδ 

ωÎ) Ô7 n=tΒ ÒΟƒÌx. ∩⊂⊇∪     
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فرستاد ] كسى[از مكرشان اطالع يافت نزد آنان ] همسر عزيز[پس چون 
كاردى داد و ] ميوه و[و محفلى برايشان آماده ساخت و به هر يك از آنان 

او را ديدند وى را بس ] زنان[گفت بر آنان درآى پس چون ] به يوسف[
ه خود را بريدند و گفتند منزّدستهاى ] از شدت هيجان[شگرف يافتند و 

  .اى بزرگوار نيست خدا اين بشر نيست اين جز فرشته ت اس
  

  :توضيح
ي جالب توانست ن سياستمداري بود و با ابتكارهمسر عزيز مصر زـ 1

بخوبي در برابر زنان مصري از خود دفاع نمايد و آنان را به دنبال خود 
 .بكشاند

 براي يوسف است، پس از ستم دهنده مشكلي ديگرآيه شريفه نشانـ 2
 هم اكنون نوبت زنان مصري است كه آن حضرت ،برادران و آزار زليخا

 .را بيازارند
صفتي كه زنان مصري براي يوسف بكار بردند در حد اعالي توصيف ـ 3

اي با كرامت خواندند، مثالً نگفتند كه چقدر زنان مصري او را فرشته. است
ايي ظاهري آن حضرت گوش فلك را كر كرده با اينكه توصيف زيب. زيباست

جاي ديگري از آيات اي از آيات اين سوره و در هيچاست، اما در هيچ آيه
اي هم نشده است، هر  كريم به زيبايي ظاهري آن حضرت حتّي اشارهقرآن

البتّه اين بدان معنا . آنچه هست سراسر زيبايي روح و كمال معنوي اوست
ت زيبا نبوده است، هرگز، اين بدان معناست كه نيست كه بگوييم آن حضر

  .در پيشگاه خداوند زيبايي جسم در برابر زيبايي روح ارزشي ندارد
... حاش هللا. (مردم مصر در آن زمان به خداوند و فرشتگان ايمان داشتندـ 4

 .)تفسير نور( )ملك كريم
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كرديد آرى من از  گفت اين همان است كه در باره او سرزنشم مى] زليخا[
او دستور او خود را نگاه داشت و اگر آنچه را به ] لى[او كام خواستم و

  .دهم نكند قطعا زندانى خواهد شد و حتما از خوارشدگان خواهد گرديد مى
  

  :رهنمودهاي مديريتي
زليخا با شاهد عيني از خود دفاع كرد، شواهد عيني بهترين ابزار ـ 1

 .دفاع براي مقابله با اتهام است
تفسير (ساعد ديد به گناه خود اعتراف كرد اني كه اوضاع را م زمزليخاـ 2

 .)نور
زليخا باز هم با سوءاستفاده از قدرت و موقعيت خود عليه يوسف ـ 3

  .كنندگونه عمل ميعمل شد قدرتمندان معموالً اينوارد 

tΑ$s% Éb> u‘ ß⎯ôfÅb¡9 $# =ymr& ¥’n<Î) $£ϑÏΒ û©Í_ tΡθ ãã ô‰ tƒ Ïµ ø‹s9 Î) ( ωÎ) uρ ô∃Î óÇs? 

© Íh_ tã £⎯èδ y‰ ø‹x. Ü=ô¹r& £⎯ Íκös9 Î) ⎯ ä.r& uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Î=Îγ≈ pg ø:$# ∩⊂⊂∪     

تر است از آنچه  داشتنى گفت پروردگارا زندان براى من دوست] يوسف[
خوانند و اگر نيرنگ آنان را از من بازنگردانى به سوى آنان  مرا به آن مى

  .نادانان خواهم شد] جمله[خواهم گراييد و از 
  : توضيح

، راغب(است  از جا كنده شدن از شدت اشتياق معنايصبا، يصبوا، به ـ 1
  .)282، ص1392
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  :رهنمودهاي معنوي
 بود و دوري خداوندايت جلب رضترجيح يوسف در انتخاب زندان ـ 1
 .)الميزان(  معصيت اواز

...) واال تصرف عني(ماند يچ كس بدون لطف خداوند محفوظ نميهـ 2
 .)تفسير نور(اني تنها راه نجات توكّل به اوست و در شرايط بحر

خالف عقل . م قرار ندارد، جهل مقابل عقل است علجهل در مقابلـ 3
ان توسط يوسف يك سنجش انتخاب زند. عمل كردن نشان جهل است

 .عقالني است

z>$ yftFó™ $$sù …çµ s9 …çµ š/ u‘ t∃ u |Çsù çµ ÷Ζ tã £⎯èδ y‰ø‹x. 4 …çµ ¯Ρ Î) uθèδ ßì‹ Ïϑ¡¡9$# 

ÞΟŠ Î=yèø9 $# ∩⊂⊆∪     

آنان را از او بگردانيد او را اجابت كرد و نيرنگ ] دعاى[پس پروردگارش 
  .آرى او شنواى داناست

  

  :رهنمودهاي معنوي
 . هاست و راه نجات در اوج سختياالهياين آيه باز نشانگر امداد ـ 1
 .خداوند شنواي دعاي بندگان به ويژه مخلصان استـ 2

¢ΟèO #y‰ t/ Μçλm; .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ (# ãρ r& u‘ ÏM≈ tƒFψ $# …çµ ¨Ζ ãΨàfó¡ uŠs9 4© ®L ym &⎦⎫ Ïm ∩⊂∈∪     

  .ها به نظرشان آمد كه او را تا چندى به زندان افكنند آنگاه پس از ديدن آن نشانه
  

  :توضيح
بداء به معناي پديد آمدن رأي و نظري است كه قبالً وجود نداشته ـ 1

  .)الميزان(است 
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  :رهنمودهاي مديريتي
 يزندان كافي بر پاكي يوسف، زليخا و نزديكانش رأي به يلدالوجود  باـ 1

 .كنندقدرتمندان به راحتي از قانون سرپيچي مي. دهندشدن وي مي
تخلف و بطالن در امان و سنن و قوانين اجتماعي هيچگاه از گزند ـ 2

، مگر اينكه براساس فضائل اخالقي و شرافت انساني تأسيس نيست
 .)الميزان(اش دلهاي مردم باشد شده باشد و پشتوانه

Ÿ≅yz yŠuρ çµ yètΒ z⎯ ôfÅb¡9$# Èβ$u‹tFsù ( tΑ$s% !$yϑèδß‰ tnr& þ’ÎoΤÎ) û© Í_1u‘ r& ç ÅÇôã r& 
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يكى از آن دو گفت من ] روزى[دان درآمدند و دو جوان با او به زن
فشارم و ديگرى  شراب مى] انگور براى[ديدم كه ] به خواب[خويشتن را 

برم و پرندگان  ديدم كه بر روى سرم نان مى] به خواب[گفت من خود را 
  .بينيم خورند به ما از تعبيرش خبر ده كه ما تو را از نيكوكاران مى از آن مى

  

  :توضيح
. آورده از دومين خواب در اين داستان سخن به ميان مياين آيـ 1

 قرآن در تفسير الميزان معتقد است كه خداوند در )ره(عالمه طباطبايي
هاي صريح، مانند خواب: كريم از سه نوع خواب سخن گفته است

هاي پريشان خواب حضرت ابراهيم در ذبح فرزندش اسماعيل، خواب
هايي كه احتياج به كند و خوابم ياد ميكه از آن با عنوان اصغاث احال

ها صحبت شده تعبير دارند، مانند سه خوابي كه در اين سوره از آن
نكته بسيار جالب توجه اينكه در . )144، ص21جلد ، 1364الميزان، (است 
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شوند، مانند اينكه ها حقايق به صورت نمادها ظاهر مياين خواب
 و يا اينكه يازده ستاره نماد  ساقي شدن استمعنايفشردن انگور به 

به . برادران يوسف و هفت گاو الغر نماد هفت سال خشكسالي است
همين دليل است كه علم تعبير رؤيا فقط در اختيار عده قليلي مانند 

ها تعبير كنند و توانند نمادها را به حقيقتحضرت يوسف است كه مي
 .هر كسي  به اين علم راه ندارد

آيد كه دو  غالم و برده است و از ظاهر آيات برمييمعنا به "فتي"ـ 2
  .)الميزان(اند  از بردگان پادشاه بودهها ياد شده استزنداني كه در اينجا از آن

    :رهنمودهاي معنوي
مردم به طور معمول نيكوكاران را داراي دلهايي پاك و نفوسي تزكيه شده ـ 1
رداشت اين دو زنداني در باره به حقايق امور دسترسي دارند، بپندارند كه  مي

 .)الميزان(گونه بود يوسف اين

رفقاي هم زنداني . هاي صحيح، از مصاديق احسان استدادن آگاهيـ 2
ايم آگاه ساز كه تو با يوسف به او گفتند ما را از اسرار خوابي كه ديده

 .)تفسير نور(اني كوكاراز ني

tΑ$s% Ÿω $yϑä3‹ Ï? ù'tƒ ×Π$yèsÛ ÿ⎯Ïµ ÏΡ$s%y—öè? ωÎ) $yϑä3è? ù'¬6tΡ ⎯Ï&Î#ƒÍρ ù'tGÎ/ Ÿ≅ö6s% βr& 
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 آورند مگر آنكه من از گفت غذايى را كه روزى شماست براى شما نمى
 اين .به شما برسد] تعبير آن[دهم پيش از آنكه  تعبير آن به شما خبر مى

از چيزهايى است كه پروردگارم به من آموخته است من آيين قومى را كه 
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  .ام  رها كرده رابه خدا اعتقاد ندارند و منكر آخرتند
  

  :توضيح
 به طعام "تأويله" در "ها"اگر در ترجمه بخش اول آيه، ضمير ـ 1

دانم غذايي كه  آن چنين است كه من از جانب خداوند ميمعناي برگردد
توانم خواب شما را نيز تعبير  براي شما خواهند آورد چيست، پس مي

داده يعني يوسف عالوه بر تعبير خواب از چيزهاي ديگر نيز خبر مي. كنم
مثل حضرت عيسي كه از غذاي ذخيره شده در منازل و يا آنچه . است
 آن چنين معناياما اگر ضمير به خواب برگردد . داد ر ميخوردند، خب مي
شود كه من قبل از آنكه جيره غذايتان را بياورند، خوابتان را تعبير مي

 . )275، ص21الميزان، جلد (خواهم كرد 

  :يمعنورهنمودهاي 
يوسف قبل از تعبير خواب و درست در زماني كه دو دوست ـ 1

د، از توحيد و خداپرستي سخن دنزندانيش مشتاق شنيدن سخنان او بو
 بود اصلي رسالت ويآنان را به پرستش خداي يگانه كه هدف گفت و 

 .دعوت نمود

در آيه يوسف به صراحت بيان نمود كه علم تعبير خواب را ـ 2
پرودگارم به من آموخته است، پس اين علم از علوم عادي و اكتسابي 

 .)تفسير الميزان(نيست 

مستقيم روش غيرستقيم افراد به انحراف پرهيز كرد و با بايد از انتساب مـ 3
من راه : يوسف نگفت شما از كفر دست بكشيد، بلكه فرمود. تبليغ نمود

 .)تفسير نور(كنيد كفر را رها كردم، يعني شما هم آن را رها 
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ام براى ما  و آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب را پيروى نموده
 بر ما و بر خدا  سزاوار نيست كه چيزى را شريك خدا كنيم اين از عنايت

  .كنند مردم است ولى بيشتر مردم سپاسگزارى نمى
  

   :توضيح
اصالت خانوادگي همچنان كه در تربيت معنوي و ساختار شخصيتي ـ 1

لذا حضرت . )تفسير نور( افراد موثّر است، در پذيرش مردم نيز اثر دارد
يوسف در اينجا براي اولين بار بعد از دور شدن از خانواده، خود را 

رسد في نمود و از پدر و اجدادش كه همه نبي بودند و به نظر ميمعر
 . كه براي مردم آن دوره شناخته شده بودند، ياد كرد

  :رهنمودهاي معنوي
راه : يوسف گفت. در كنار راه هاي منفي، راه مثبت را نيز نشان دهيمـ 1

 .)تفسير نور( امكفر را رها كرده و به آيين پدرانم روي آورده

 كريم به اين موضوع اشاره شده قرآناين آيه و آيات ديگري در  در ـ2
 .آن نيستند و اطاعت از االهياست كه اكثريت مردم سپاسگزار هدايت 

Ä© t<Ås9|Á≈ tƒ Ç⎯ôfÅb¡9 $# Ò>$ t/ö‘ r& u™ šχθè%Ìhx tG•Β î öyz ÏΘ r& ª!$# ß‰ Ïn≡ uθø9 $# 

â‘$ £γs) ø9$# ∩⊂®∪     
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  . بهترند يا خداى يگانه مقتدراى دو رفيق زندانيم آيا خدايان پراكنده
  : توضيح

 كريم از روش مقايسه و پرسش و پاسخ براي هدايت ذهن قرآندر ـ 1
 .استفاده فراوان شده است

  :رهنمودهاي مديريتي
 اين كالم خطابي حاكي از "اي دو رفيق زنداني من": يوسف فرمودـ 1

ست، مهرباني با زيردستان از اصول كلي مديريت ا. لطف و محبت است
خواهد سخنش  هدايت مردم است و يا به هر دليل ميدكسي كه در صد

مورد پذيرش قرار گيرد و آنان را مطيع امر خود كند، بايد با محبت و 
 . سخن بگويدمهرباني و حفط كرامت

مسلم است كه . )تفسير نور(بليغ مؤثّرترند ها براي تها و زمانبرخي مكانـ 2
قرار داشتند كه بسيار مشتاق شنيدن كالم يوسف دو رفيق زنداني در شرايطي 

در تعبير خوابشان بودند و آن حضرت از اين موقعيت استثنايي براي هدايت 
كاني براي رسيدن به هاي زماني و م از فرصتبهره گرفتن . آنان استفاده كرد

 .مديريتي استتربيتي و اهداف از شگردهاي 

$tΒ tβρß‰ç7÷ès? ⎯ÏΒ ÿ⎯ÏµÏΡρßŠ HωÎ) [™!$yϑó™r& !$yδθßϑçGøŠ£ϑy™ óΟçFΡr& Νà2äτ!$t/#u™uρ !$̈Β 

tΑt“Ρr& ª!$# $pκÍ5 ⎯ÏΒ ?⎯≈sÜù=ß™ 4 ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ø9$# ωÎ) ¬! 4 ttΒr& ωr& (#ÿρß‰ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) 
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پرستيد كه شما و پدرانتان آنها  را نمى] چند[ايى هشما به جاى او جز نام
 .آنها نازل نكرده است] حقانيت[ايد و خدا دليلى بر  را نامگذارى كرده

 اين است . دستور داده كه جز او را نپرستيد،فرمان جز براى خدا نيست



 199 سف سوره يو

  .دانند دين درست ولى بيشتر مردم نمى
  

  :رهنمودهاي معنوي
- وند را پرستش اسمايي بدون مسما مي آيه شريفه پرستش غير خداـ1

توان داليل عقالني و قابل قبول داد داند، يعني چيزي كه براي آن نمي
پس شرك امري موهوم و غيرمنطقي و در حقيقت . )تفسير الميزان(

 .گمراهي عقل و خرد است

 .دين پايدار، توحيد و يكتاپرستي استـ 2

Ä© t<Ås9|Á≈ tƒ Ç⎯ ôfÅb¡9 $# !$̈Β r& $yϑä.ß‰ tnr& ’Å+ ó¡ uŠsù …çµ −/ u‘ #\ôϑyz ( $̈Β r&uρ ãyz Fψ $# 
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ا نوشاند و ام اى دو رفيق زندانيم اما يكى از شما به آقاى خود باده مى
خورند امرى  سرش مى] مغز [شود و پرندگان از ديگرى به دار آويخته مى

  .كه شما دو تن از من جويا شديد تحقق يافت
  

  :رهنمودهاي معنوي
عبير اول براي نوبت مراعات شود، تگويي به مراجعان، بايد در پاسخـ 1

 .)تفسير نور(ست كه زودتر خوابش را گفته است كسي ا

ي رؤياي قابل تعبير كه نوعديدن طبق آيات شريفه در اين سوره، ـ 2
نبي خدا . كند، به افراد معيني اختصاص نداردگويي از آينده ميپيش

توانند و پادشاه مصر مي) دو فرد عادي در زندان(، افراد عادي )يوسف(
 .چنين رؤيايي داشته باشند



 مديريت در قرآن كريم  200

tΑ$s%uρ “Ï%©# Ï9 £⎯ sß …çµ̄Ρ r& 8l$ tΡ $yϑßγ÷Ψ ÏiΒ ’ÎΤöà2øŒ$# y‰ΨÏã šÎn/ u‘ çµ9|¡Σr'sù 

ß⎯≈sÜø‹¤±9 $# tò2ÏŒ ⎯Ïµ În/ u‘ y]Î7n=sù ’Îû Ç⎯ ôfÅb¡9$# yìôÒÎ/ t⎦⎫ ÏΖ Å™ ∩⊆⊄∪     

ت مرا نزد شود گف كرد خالص مى به آن كس از آن دو كه گمان مى] يوسف[و 
شيطان يادآورى به آقايش را از ياد او برد در نتيجه ] لىو[آقاى خود به ياد آور 

  .چند سالى در زندان ماند
  

  :توضيح
، 21الميزان، جلد (اهي است، نه شك و ترديد به معناي آگ» ظن«كلمه ـ 1

 .)288ص

شود و اكثر مفسران مدت زمان  به عدد زير ده گفته مي» بضع«كلمه ـ 2
 .اندزندان حضرت يوسف را هفت سال گفته

: اند را اينگونه ترجمه كرده» فانساه الشيطان«در بعضي تفاسير جمله ـ 3
و او به جاي استمداد از شيطان ياد پروردگار را از ذهن يوسف برد «

و اين براي يوسف ترك اولي بود و » خداوند به ساقي شاه توجه كرد
الميزان اما عالمه طباطبايي در . هاي ديگري را نيز در زندان ماند لذا سال

 يوسف را از قرآن است، چون قرآناينگونه روايات خالف : نويسد مي
به عالوه در دو آيه . مخلصين دانسته و شيطان به مخلصين نفوذ ندارد

ها يوسف را به خاطر كه فراموش كننده بعد از مدتاست بعد آمده 
شود كه فراموشي مربوط به ساقي بوده است و نه   معلوم ميپسآورد، 

 .)85، ص 6همچنين تفسير نور، جلد . 289، ص21الميزان، جلد(يوسف 

  :رهنمود تربيتي
عدي نشان از آن دارد كه ات باين آيه و آي. پذيرش ظلم كار غلطي استـ 1
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 .صدد اثبات بيگناهي خود و نفي ستم و نجات از زندان استيوسف در
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ديدم هفت گاو فربه است كه هفت ] در خواب[گفت من ] مصر[و پادشاه 
يده كخش] خوشه هفت[خوشه سبز و  خورند و هفت الغر آنها را مى] گاو[

كنيد در باره خواب من به من   اى سران قوم اگر خواب تعبير مى،ديگر
  .نظر دهيد

  

  :توضيح
 جواب دادن به حكم معيني معناي به "افعال" از باب"افتاء"مهكلـ 1

 .)الميزان(است 

ر به وسيله معناي تأويل رؤياست، معب به "عبر"از ماده  "تعبرون"ـ 2
  .)ميزانلا(كند تعبير از صورت رؤيا به حقيقت آن عبور مي

  :رهنمودهاي مديريتي
ا، مشورت با خبرگان و هدر مديريت، مخصوصاً مديريت بحرانـ 1

 .دانشمندان از اصول اساسي است

 دهد،آيات بعد پافشاري پادشاه در تعبير خوابش نشان ميـ اين آيه و 2
  .هاي مديران موفق است از ويژگي هدف براي رسيدن بهتأكيد و اصرار

(#þθä9$s% ß]≈tóôÊr& 5Ο≈ n=ômr& ( $tΒ uρ ß⎯ øtwΥ È≅ƒÍρù'tGÎ/ ÄΝ≈n=ômF{ $# t⎦⎫ÏϑÎ=≈ yèÎ/ ∩⊆⊆∪     

  .گفتند خوابهايى است پريشان و ما به تعبير خوابهاى آشفته دانا نيستيم
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  :توضيح
بزرگان دربار گفتند ما . اضغاث احالم يعني خوابهاي مختلف و درهمـ 1

 .)الميزان(دانيم گونه خوابها نمي تعبير اين

   :رهنمودهاي مديريتي
ناداني خود نستند و به اساس داخواب پادشاه را پريشان و بي  معبرانـ1

راه را براي تعبير درست آن  بود تا االهيكردند و اين خواسته اعتراف 
  .دتوسط يوسف باز كن

tΑ$s%uρ “Ï%©!$# $pg wΥ $yϑåκ÷] ÏΒ tx.̈Š$# uρ y‰ ÷èt/ >π̈Β é& O$tΡ r& Ν à6ã⁄ Îm; tΡé& ⎯Ï&Î#ƒÍρù'tGÎ/ 

Èβθ è=Å™ ö‘ r'sù ∩⊆∈∪     

به ] يوسف را[فته و پس از چندى كه نجات يا] زندانى[و آن كس از آن دو 
بفرستيد تا شما را از تعبير آن خبر ] زندان[خاطر آورده بود گفت مرا به 

  .دهم
  

  : توضيح
 روزها اجتماع به اينجا در ولي است مردم اجتماع معناي به گرچه "امه" ـ1
 .)الميزان و نور تفسير( است شده اطالق) ها مدت(

  :هاي مديريتيرهنمود
ها را نسبت به گذشته دچار به مقام و موقعيت معموالً انسانرسيدن ـ 1

 شناسي مقام و آسيب، آيه شريفه نشان از )تفسير نور(كند فراموشي مي
 . داردموقعيت

 كار بود واگذار شد، تعبير خواب به يوسف كه متخصص در اينـ2
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اصول  و متخصصان براي حل مشكالت از كارشناسان استفاده از
 .تمديريت اس

ß#ß™θãƒ $pκš‰r& ß,ƒÏd‰Å_Á9$# $uΖÏFøùr& ’Îû Æìö7y™ ;N≡ts)t/ 5β$yϑÅ™ £⎯ßγè=à2ù'tƒ ììö7y™ 

Ô∃$yfÏã Æìö7y™uρ BM≈n=ç7/Ψß™ 9ôØäz tyzé&uρ ;M≈|¡Î0$tƒ þ’Ìj?yè©9 ßìÅ_ö‘r& ’n<Î) Ä¨$̈Ζ9$# 

óΟßγ̄=yès9 tβθßϑn=ôètƒ ∩⊆∉∪     

 هفت گاو فربه هفت ]اين خواب كه[اى يوسف اى مرد راستگوى در باره 
يده كخش ]خوشه هفت[خوشه سبز و  خورند و هفت الغر آنها را مى] گاو[

] تعبيرش را[ديگر به ما نظر ده تا به سوى مردم برگردم شايد آنان 
  .بدانند

  

  :توضيح
شود كه گفتار، رفتار و اعتقادش، همديگر را  به كسي گفته مي» صديق «ـ1

ر و كالم يوسف را در زندان ديده دوست يوسف چون رفتا. تصديق كنند
بود و از سوي ديگر خواب خودش و دوستش واقعيت يافت، يوسف را 

 .)16، ص22الميزان، جلد(صديق صدا زد 

  :اي مديريتيرهنموده
كرد و بدين وسيله او  ساقي پادشاه يوسف را بسيار راستگو خطابـ 1

ا كمال براي تجليل كردن از افراد برا مورد عزت و احترام قرار داد، 
 . از نكات مديريتي استرعايت احترام و رسيدن به مقصود

رسان خواب را عيناً نقل در رساندن پيام امانت بايد رعايت شود، پيامـ 2
 و  صحيحگزارش.  نه چيزي به آن افزود، نه چيزي از آن كاست وكرد
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 . است اوضاعمديريترساني در پيام از اركان اصلي بيان دقيق وقايع

tΑ$s% tβθ ãã u‘ ÷“ s? yìö7y™ t⎦⎫ ÏΖÅ™ $\/ r& yŠ $yϑsù ôΜ ›?‰ |Áym çνρâ‘ x‹ sù ’Îû ÿ⎯Ï&Î# ç7.⊥ ß™ 

ωÎ) Wξ‹ Î=s% $£ϑÏiΒ tβθ è=ä. ù's? ∩⊆∠∪     

كاريد و آنچه را درويديد جز اندكى را كه  سال پى در پى مى گفت هفت
  .اش واگذاريد خوريد در خوشه مى

  

  :توضيح
.  ادامه در سير استمعنايبه  "دأب": راغب در مفردات گفته است ـ1

 .)22، ص22الميزان، جلد (يعني بايد هفت سال مستمر كشت و زرع كنيد 

  .هاي گندم از فساد استذخيره سازي در خوشه براي حفظ دانه ـ2
  :هاي مديريتيرهنمود

يوسف بدون شكوه از رفيقش به خاطر فراموشكاري، و بدون آنكه ـ 1
شاه تعيين كند، فوراً به تعبير خواب قيد و شرطي براي تعبير خواب پاد

 . انجام شوندزيرا امور مهم بايد با سرعت و دقت، )تفسير نور( پرداخت

ريزي براي عبور از بحران از اصول مديريت است، يوسف هم برنامه ـ2
اي واضح، دقيق، خواب را تعبير كرد و هم براي عبور از مشكل برنامه

 .اي كارساز خواهد بودنين برنامهعلمي و عملي ارائه داد و قطعاً چ

آيه شريفه اشاره به علم كشاورزي، سياست ذخيره سازي و لزوم ـ 3
ذخاير و منابع مادي براي عبور از جويي در مصرف را دارد، حفظ صرفه
اصلي در مديريت و در بسياري سالي از اركان  هايي چون خشكبحران

 .موارد از وظايف حكومت است

مدت مدت و بلند مدت، ميان هاي كوتاهمعموالً برنامهدر اداره كشور ـ 4
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كشت و زرع براي هفت سال . شودن طراحي ميمسؤوالتوسط 
  .مدت براي غلبه بر مشكل است اي ميان برنامه

§Ν èO ’ÎAù'tƒ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ y7Ï9≡ sŒ Óìö7y™ ×Š# y‰ Ï© z⎯ ù=ä.ù'tƒ $tΒ ÷Λ ä⎢øΒ £‰ s% £⎯ çλm; ωÎ) 

Wξ‹ Î=s% $£ϑÏiΒ tβθ ãΨ ÅÁøtéB ∩⊆∇∪     

از ] سالها[آيد كه آنچه را براى آن  سال سخت مى آنگاه پس از آن هفت
  .كنيد همه را خواهند خورد ايد جز اندكى را كه ذخيره مى پيش نهاده

 
  :هاي مديريتيرهنمود

 شود، مخصوصاً بحراني كه عامه مردم را شامل ميدر مديريت بحرانـ 1
دون كمك و مساعدت آنان رساني عمومي انجام شود، چون ب د اطّالعباي

اين امر نشانه خردمندي و همكاري دولت و ملت . رودكار به پيش نمي
 .ن كشوري در اداره امور استمسؤوالاست و خود از رموز موفقيت 

يوسف دقيقاً . لم اقتصاد استحفظ اصل سرمايه از اصول عـ 2
نشان ساخت كه در ايام قحطي نبايد تمامي ذخاير مصرف شود، خاطر

 شكساليكه اندكي از آن براي بذرپاشي و كشت در سالهاي پس از خبل
 .حفظ گردد

§Ν èO ’ÎAù'tƒ .⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ y7Ï9≡ sŒ ×Π% tæ ÏµŠÏù ß^$tóãƒ â¨$̈Ζ9$# ÏµŠÏùuρ tβρ çÅÇ÷ètƒ ∩⊆®∪     

باران ] سال[رسد كه به مردم در آن  آنگاه پس از آن سالى فرا مى
  .گيرند رسد و در آن آب ميوه مى مى

  

  :حتوضي
گيري است، كشي و آب  به معناي روغن"عصر" از ماده "يعصرون"ـ 1
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آيه شريفه . )الميزان(هاي روغني مانند گرفتن آب انگور و فشردن دانه
  .داللت بر فراواني نعمت پس از سختي خشكسالي دارد

  :ي مديريتيرهنمودها
هان هاي اين ج، پس سختي)الميزان(اين آيه بشارت است براي مردم مصر ـ 1

ريزي كرد و زمينه ها بايد صبور بود، برنامهگذرا هستند، ولي براي عبور از آن
 .ها را فراهم نمودمساعدت

اميدواري . كندها را آسان مي اميد به آينده روشن، تحمل سختيـ2
 . از اركان مديريت است و انتقال آن به مردم به رفع مشكالتمديران

tΑ$s%uρ à7 Î=pR ùQ$# ’ÎΤθçGø $# ⎯Ïµ Î/ ( $£ϑn=sù çν u™ !% y` ãΑθß™ §9 $# tΑ$s% ôìÅ_ö‘ $# 4’n< Î) 

šÎn/ u‘ ã&ù# t↔ ó¡ sù $tΒ ãΑ$t/ Íο uθó¡ ÏiΨ9$# © ÉL≈ ©9$# z⎯ ÷è©Üs% £⎯åκu‰ Ï‰ ÷ƒr& 4 ¨βÎ) ’În1 u‘ 

£⎯ ÏδÏ‰ øŠs3Î/ ×Λ⎧Î=tæ ∩∈⊃∪     

و پادشاه گفت او را نزد من آوريد پس هنگامى كه آن فرستاده نزد وى 
 آقاى خويش برگرد و از او بپرس كه حال آن زنانى گفت نزد] يوسف[آمد 

كه دستهاى خود را بريدند چگونه است زيرا پروردگار من به نيرنگ آنان 
  .آگاه است

  

  :توضيح
آيه نقل شده است، كمال ادب و آنچه از زبان يوسف در اين ـ 1

او به زليخا و زنان مصري هيچ . دهدي آن حضرت را نشان ميخردمند
ه بريدن  با اشاره ب، اما)25، ص22الميزان، جلد(ه است كردبدگويي ن

شود و از پادشاه درخواست رفع   خود ميها يادآور شكوه و مقام دست
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 .كنداتّهام مي

  :هاي مديريتيرهنمود
تفسير ( هستند مدبرهاي انديشمند و مدير و حاكمان نيازمند انسانـ 1

دان از اركان هاي دانشمد و كارشناخت و بكارگيري انسان، )نور
 .مديريت است

 "رب"يوسف در اينجا كلمه . احترام به بزرگترها صفتي اخالقي استـ 2
 .براي پادشاه خطاب به فرستاده او بكار برد

در اين آيه به شوق ، )تفسير نور( آزادي است تر از گناهي مهماثبات بيـ 3
هي او گنابياي نشده است، بلكه اثبات يوسف براي آزاد شدن از زندان اشاره

  .در اولويت قرار گرفته است

tΑ$s% $tΒ £⎯ä3ç7ôÜyz øŒÎ) ¨⎦ —∫Šuρ≡ u‘ y#ß™θãƒ ⎯ tã ⎯Ïµ Å¡ø ¯Ρ 4 š∅ù=è% |·≈ ym 

¬! $tΒ $uΖ ôϑÎ=tæ Ïµ ø‹n=tã ⎯ ÏΒ &™ þθß™ 4 ÏM s9$s% ßNr&tøΒ $# Í“ƒÍ• yèø9 $# z⎯≈ t↔ ø9 $# 

}ÈysóÁym ‘, ysø9 $# O$tΡ r& …çµ ›?Š uρ≡u‘ ⎯ tã ⎯Ïµ Å¡ø ¯Ρ …çµ ¯Ρ Î)uρ z⎯ Ïϑ s9 

š⎥⎫Ï%Ï‰≈¢Á9 $# ∩∈⊇∪     

خواستيد چه منظور داشتيد زنان ]مى[گفت وقتى از يوسف كام ] پادشاه[
 اكنون : همسر عزيز گفت.دانيم  ما گناهى بر او نمى،خدا  ستاگفتند منزه 

شك او از  از او كام خواستم و بى] بودم كه[ من ،حقيقت آشكار شد
  .راستگويان است

  

  :توضيح
 محقّق شده است و آن گشايش االهيهاي  يكي از سنّت در اين ماجرا ـ1
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هر كسي از خدا پروا كند، براي او راه خروج و ". به سبب رعايت تقواست
كند به او روزي  دهد و از جايي كه حسابش را نميگشايش قرار مي

 .)تفسير نور(، )3طالق، آيه ( "رساند مي

  :هاي مديريتيرهنمود
ز خود نيز ان سخن گفت تا حقيقت را بگويند و اپادشاه مستقيماً با متّهمـ 1

در اين جلسه قاضي، پادشاه است و جمعي از زنان مصري و زليخا . دفاع كنند
هدف اصلي از . اند كه در گذشته مدعي و هم اكنون متهمنيز حضور دارند

  . چنين دادگاهي رفع اتهام از يوسف است

ز چند جهت روشن در اين آيه شريفه برائت يوسف از هر بدي اـ 2
در كالم پادشاه و نوع خطابش به زنان مصري، در كالم زنان مصر : شود مي

همراه با تأكيد و سوگند و از همه مهمتر در كالم زليخا با متهم خواندن 
 .)الميزان(خود و راستگو دانستن يوسف 

  . گذر زمان هميشه موجب بروز حقايق استـ3

y7 Ï9≡sŒ zΝ n=÷èu‹Ï9 ’ÎoΤr& öΝ s9 çµ ÷Ζ äz r& Í=ø‹tóø9 $$Î/ ¨βr& uρ ©!$# Ÿω “ Ï‰ öκu‰ y‰ øŠx. 

t⎦⎫ÏΖ Í← !$sƒø: $# ∩∈⊄∪     

بداند ] عزيز[براى آن بود كه ] درخواست اعاده حيثيت[اين ] يوسف گفت[
من در نهان به او خيانت نكردم و خدا نيرنگ خائنان را به جايى 

  .رساند نمى
  

   :توضيح
اتّهام كرد، بلكه بر حفظ يوسف با اين سخن نه تنها از خود دفع ـ 1

شناسي حرمت عزيز مصر تأكيد مجدد فرمود و يكبار ديگر مراتب حق
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 .خود را نشان داد

  :هاي مديريتيرهنمود
ت و ، به دنبال اعاده حيثي)تفسير نور( صدد انتقام نيست درشخص كريمـ 1

هاست، اين ويژگي براي مديران كشف حقيقت و برطرف كردن سوء ظن
 .خاص استدر اولويت 

اگر در  ندارد خائنان سرانجام نيكيخيانت بر طبق اين آيه شريفه ـ 2
 .اندناموفقدر درازمدت يابند  دستخواست خودتاه مدت به كو

كار و خيانتبر امين بودن يوسف از لطايف اين آيه شريفه آن است كه ـ 3
خود تأكيد نمود و اين خود تذكري و ذهنيتي است براي پادشاه نبودن 

  .)الميزان(مصر كه فردي امين را براي خزانه داري مصر تعيين كند 

* !$tΒ uρ ä—Ìht/ é& û© Å¤øtΡ 4 ¨βÎ) }§ø̈Ζ9 $# 8ο u‘$ ¨Β V{ Ï™ þθ¡9$$Î/ ωÎ) $tΒ zΟÏmu‘ þ’În1 u‘ 

4 ¨βÎ) ’În1 u‘ Ö‘θà xî ×Λ⎧ Ïm§‘ ∩∈⊂∪     

كند  كنم چرا كه نفس قطعا به بدى امر مى و من نفس خود را تبرئه نمى
 .ر كسى را كه خدا رحم كند زيرا پروردگار من آمرزنده مهربان استمگ

  
  :توضيح

 .)الميزان( پوشاننده نواقص و معايب است معنايغفور به  ـ1

  :هاي معنويرهنمود
دهند، ندگان مخلص هيچ توفيقي در عمل خير را به خود نسبت نميبـ 1

از كساني نام برده  كريم قرآندر . داننداز جانب خداوند ميبلكه آنرا لطفي 
شده است كه خودستايي كردند و برتري و فضل و كمال خود را به خود 
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هاي هالكت سقوط كردند و هرگز از  نسبت دادند، اين افراد به بدترين ورطه
يوسف بسيار مواظب اين موضوع . مانند شيطان و قارون: آن نجات نيافتند

رسد، ، آسايشي به او ميهاي فراوان است و در آنجا كه بعد از تحمل رنج
 .داند  مي از خداوند مهربان را به جاي آورده و نعمت رااالهيشكر 

tΑ$s%uρ à7 Î=yϑø9 $# ’ÎΤθçGø $# ÿ⎯Ïµ Î/ çµ óÁÎ=÷‚tGó™ r& ©Å¤ø uΖ Ï9 ( $£ϑn=sù …çµ yϑ̄=x. tΑ$s% 

y7 ¨ΡÎ) tΠöθu‹ø9 $# $uΖ ÷ƒt$s! î⎦⎫ Å3tΒ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩∈⊆∪     

 تا وى را خاص خود كنم پس چون با او و پادشاه گفت او را نزد من آوريد
  .سخن راند گفت تو امروز نزد ما با منزلت و امين هستى

  :توضيح
گاه انسان كسي را محرم اسرار خود قرار دهد و در امور خويش ـ هر1

به » استخلصه«او را مداخله دهد، او را خاص خود گردانيده است و 
 .)تفسير نور( اين معني است

اعالم كرد كه يوسف در حكومت ما جايگاه » لدينا«ه  پادشاه با كلمـ2
 .)تفسير نور( خاص دارد، پس همه بايد از او اطاعت كنند

 قدرت داشتن و امين بودن در كنار هم ارزشمند است، زيرا مدير اگر ـ3
امين باشد ولي قدرت نداشته باشد توانايي انجام كاري را ندارد و اگر 

تفسير ( المال نيست  نباشد، حافظ بيت باشد اما امين)قدرتمند (مكين
 .)نور
  :هاي مديريتيرهنمود

شود مديران خردمندي و صبوري  از شرايطي هستند كه باعث ميـ 1
 . برسندسطوح پايين به محبوبيت و مقبوليت در نزد مديران سطوح باال

يك مصاحبه حضوري برگزاري صحبت پادشاه با يوسف حكايت از ـ 2
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م دارد، مسلم است كه مصاحبه حضوري بيشترين براي تصدي امري مه
 .دهدشناخت را در گزينش افراد به دست مي

تفسير (د واگذار شو هاي بزرگ و كليدي بايد به افراد شايستهپستـ 3
 .گويند ساالري در اداره امور، كه به آن شايسته)نور

tΑ$s% © Í_ ù=yèô_$# 4’n? tã È⎦ É⎩!# t“ yz ÇÚö‘ F{ $# ( ’ÎoΤÎ) îáŠÏym ÒΟŠ Î=tæ ∩∈∈∪     

هاى اين سرزمين بگمار كه من نگهبانى دانا  گفت مرا بر خزانه] يوسف[
  .هستم

  

 :هاي مديريتيرهنمود

در بكارگيري افراد اليق، عالقه شخصي آنان بايد در نظر گرفته شود ـ 1
و ها توجه به عاليق انسان. و چه بهتر كه خود پيشنهاد دهنده باشند

 از اصول مديريت  دادن به افراد براي ابراز آنبروز استعدادها و فرصت
 .است

ها و دانشها از رموز موفقيت داشتن اعتماد به نفس در عرضه مهارتـ 2
 .در اداره امور است

» رضاجعلني علي خزائن اال«: به پيشنهاد يوسف كه گفت پادشاه ـ3
هاي زير دستان اليق از توجه به خواسته. توجه كرد و آن را پذيرفت

 .صول مديريت استا

مانند مكين و امين كه قبالً . حفيظ و عليم دو صفت مكمل براي مديران استـ 4
از صفات مديران شايسته حافظ منابع بودن و دانايي و خردمندي در . بيان شد
 صفات در مديران ارشد از بسياري اين دو صفت .هاست ها و اقدامگيريتصميم

 .رسدتر به نظر ميديگر ضروري
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y7 Ï9≡x‹ x. uρ $̈Ψ ©3tΒ y# ß™θã‹Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# é&§θt6tGtƒ $pκ÷] ÏΒ ß]ø‹ym â™!$t± o„ 4 

Ü=ŠÅÁçΡ $uΖ ÏFuΗ ÷q tÎ/ ⎯ tΒ â™!$t± ®Σ ( Ÿωuρ ßì‹ÅÒçΡ tô_r& t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩∈∉∪     

قدرت داديم كه در آن هر جا كه مى ] مصر[و بدين گونه يوسف را در سرزمين 
رسانيم و اجر  خود مى ا بخواهيم به رحمتهر كه ر  ،كرد سكونت مى  خواست

  .سازيم نيكوكاران را تباه نمى
  

 :هاي مديريتي و معنويرهنمود

تفسير ( .نشانه مكنت و قدرت، آزادي عمل و وسعت اختيار استـ 1
 )نور
خداوند رحمتش را نصيب نيكوكاران خواهد نمود و پاداششان را ـ 2

 .كندتباه نمي

ãô_V{ uρ Íο tÅz Fψ $# × öyz t⎦⎪Ï%©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u™ (#θçΡ% x. uρ tβθ à) −Gtƒ ∩∈∠∪     

نمودند  و البته اجر آخرت براى كسانى كه ايمان آورده و پرهيزگارى مى
  .بهتر است

  

  : معنويهايرهنمود
 .)تفسير نور(است پاداش متّقيان در آخرت برتر از دنيـ 1
  .تشمند است كه مقدمه آن ايمان استقوا يك خصلت پايدار و ارزـ 2

u™ !$y_uρ äο uθ÷z Î) y#ß™θãƒ (#θè=yz y‰ sù Ïµø‹n=tã óΟßγsùt yèsù öΝ èδ uρ …çµ s9 tβρ ãÅ3Ζ ãΒ 

∩∈∇∪     

آنان را شناخت ولى آنان او ] او[و برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند 
  .را نشناختند
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  :توضيح
 بندي جيره نوعي قحطي با مقابله براي كه دارد آن از نشان شريفه آيهـ 1

 خود سهم گرفتن براي بايد هركس و بود شده گرفته نظر در يغذاي
 بر همگي يوسف برادران كه شد سبب امر اين و كردمي مراجعه شخصاً

 .شوند وارد او

  :رهنمودهاي مديريتي
 ديگر هايسرزمين به آنان بود، وسيع زمان آن در مصريان قدرتـ 1

 در لملليا بين روابط .دكردنمي كمك نيز قحطي مشكل رفع براي
 رأفت و قدرت نشانه ديگران نياز رفع و هاسختي در هم آن مديريت
 .است حكومت

در برابر مظلوم سرافكنده و ظالم و چه بسا ظلم سرانجام نيكي ندارد  ـ2
برادران يوسف براي رفع نيازشان به يوسف روي  .شودشرمسار مي

 . آوردند
هل و آسان بود سمالقات مردم حتي غير مصريان با يوسف، امري ـ 3
 و مديران اليق از مردم پنهان االهيي هاسران حكومت. )تفسير نور(

 و مالقات عموم از هر صنف و حتي بيگانگان )53البالغه، نامه  نهج( نيستند
 . با آنان آسان است

اينكه يوسف برادران را شناخت، ولي آنان او را نشناختند، نشانه هوش ـ 4
 از هازيركي مديران و شكار لحظه. درانش استار او و برتريش بر براسرش

 .ويژگي مديران موفق است

$£ϑs9 uρ Ν èδ t“£γy_ öΝÏδ Î—$yγpg ¿2 tΑ$s% ’ÎΤθçGø $# 8 r̂'Î/ Ν ä3©9 ô⎯ ÏiΒ öΝä3‹ Î/ r& 4 Ÿωr& 

šχ÷ρ ts? þ’ÎoΤr& ’Îûρé& Ÿ≅ø‹s3ø9 $# O$tΡ r& uρ ç öyz t⎦,Î!Í”∴ ßϑø9 $# ∩∈®∪     
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جهز كرد گفت برادر پدرى خود را نزد و چون آنان را به خوار و بارشان م
دهم و من بهترين  بينيد كه من پيمانه را تمام مى من آوريد مگر نمى

  .ميزبانانم
  

  :توضيح
زند تا پرده از روي يوسف از اينجا تا چند آيه بعد دست به ترفندي مي
ار نيازمند  كالبته اين. قضيه بردارد و خودش را به برادران معرفي كند

اي خاص نخست با نقشه. ند مرحله و گذشت زمان استعبور از چ
آورد و پس از آنكه برادران را در اوج برادرش بنيامين را به نزد خود مي

كند، اين آيات نشانه عملي شدن بيند، خود را معرّفي ميدرماندگي مي
 بر عزّت بنده خالص خود است، حتّي اگر بدخواهان االهيقضا و قدر 

  .د و نخواهند كه آن محقّق شوددست به دست هم دهن
  :هاي مديريتيرهنمود

 مستقيم بر اوضاع ن دارد كه يوسف خود نظارت آيه شريفه نشان از آـ1
 كه هم اكنون داشت، چون او از وجود برادرش بنيامين خبر داشت

 .نظارت بر روند كارها از اصول مديريت است. غايب بود

 شده بودره ظلمي كه به او يوسف سهم برادران را كامل داد و درباـ 2
بخشندگي، مهرورزي . ش را وسيله انتقام قرار ندادسخن نگفت و قدرت

 .م استفاده سوء از قدرت نشانه اخالق مديريتي استو عد

βÎ* sù óΟ©9 ’ÎΤθè? ù's? ⎯Ïµ Î/ Ÿξsù Ÿ≅ ø‹x. öΝä3s9 “ Ï‰ΖÏã Ÿωuρ Èβθ ç/ tø) s? ∩∉⊃∪     

اى نيست و به من  د من پيمانهپس اگر او را نزد من نياورديد براى شما نز
  .نزديك نشويد
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  :هاي مديريتيرهنمود
، در آيه )تفسير نور( هم محبت الزم است و هم قاطعيت در مديريتـ 1

قبل يوسف خود را بهترين ميزبان معرفي نمود و در اين آيه به 
 كه در اندبرادرانش با دستور قاطع و همراه با تهديد فرمود كه آنان ملزم

 .ه بعدي برادرشان را با خود بياورندمراجع

در اجراي امور الزم نيست كه مدير تصميم صد در صد بر اجرا ـ  2
را تواند براي رسيدن به هدفش تهديد كند، ولي اجداشته باشند، او مي

اربرد ترفندهاي مديريتي براي رسيدن به  اين نكته ك،)تفسير نور(نكند 
 . استمقصود

(#θä9$s% ßŠÍρ≡u ã∴ y™ çµ ÷Ψ tã çν$t/ r& $̄Ρ Î) uρ tβθ è=Ïè≈ x s9 ∩∉⊇∪     

قا اين كار را خواهيم  از پدرش خواهيم خواست و محقّاصرارگفتند او را با 
  .كرد

  
  :توضيح

 معنايگونه كه قبالً در باره زليخا بكار رفته بود، به  همان»مراوده «ـ1
 .)الميزان(اصرار مكرر براي رسيدن به مقصود است 

اعتمادي به ديگر  دهد كه يعقوبز سوره نشان ميا آيات اين بخش ـ2
  .داده استمين همراه با آنان نميندانش نداشته است و اجازه مسافرت بنيازفر

  :هاي مديريتي و تربيتيرهنمود
ن و دهد كه فرزندان يعقوب به اذاين آيه و آيات بعدي نشان ميـ 1

 و مدير خانواده نبي، پدرعنوان او به به كردند و اجازه پدر مسافرت مي
 .گذاشتنداحترام مي
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 از اين آيه تا آخر داستان از گفتگوي بين يعقوب و فرزندانش متوجه ـ2
 به او شده بود، وي  از جانب پسرانشستمي كهبا وجود شويم كه مي

الشأن  گويد و در مقام پيامبري عظيمبا بزرگواري تمام با آنان سخن مي
  .اي در دل ندارد آنان كينه نسبت به،و پدري مهربان و صبور

tΑ$s%uρ Ïµ ÏΨ≈uŠ÷GÏ Ï9 (#θè=yèô_$# öΝåκtJ yè≈ ŸÒÎ/ ’Îû öΝ ÏλÎ;% tnÍ‘ óΟßγ̄=yès9 !$pκtΞθèùÌ÷ètƒ # sŒÎ) 

(#þθç7n=s)Ρ $# #’n<Î) óΟÎγÎ=÷δ r& óΟßγ̄=yès9 šχθãèÅ_ötƒ ∩∉⊄∪     

هاى آنان را در بارهايشان  سرمايه  به غالمان خود گفت] يوسف[و 
گردند آن را بازيابند اميد  ايد وقتى به سوى خانواده خود برمىبگذاريد ش

  .كه آنان بازگردند
 

  :توضيح
صادق، محسن «حضرت يوسف كه در آيات قبل از او با تعابيري چون، ـ 1

-المال را به پدر و برادران خود نمي ياد شده است يقيناً بيت» و مخلص

نش پس داد، از سهم و دارايي بخشد، مسلّماً او بهاي ارزاقي را كه به برادرا
 .)تفسير نور( شخصي خود پرداخته است

پس از و و آمدن بنامين بود به سفر بعدي رد متاع برادران براي شوق ـ 2
رسد بر اثر نوعي دستگيري از آنان بود كه به نظر مياين مقصود، 

 .خشكسالي ثروتي نداشتند
   :هاي مديريتيرهنمود

فهميم كه اين كار را جمعي مي) اجعلوا ("هيدقرار د"از ضمير جمع در ـ 1
دستان مدير  راه سوءاستفاده را بر زير، انجام داده باشند، اين نقشهاز خادمان

شد اين احتمال اگر اين كار به عهده يك نفر گذاشته مي، )تفسير نور( بنددمي
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رادران يوسف را براي وجود داشت كه او فريب شيطان بخورد و كاالي ب
 .ارد و ترفند يوسف ناكام بماندخود برد

 از اين كار بازگشت كاروان است، يوسف به همه فهماند كه هدفـ 2 
  .يعني زيردستان  خود را براي رسيدن به مقصودش توجيه نمود

$£ϑn=sù (#þθãèy_u‘ #’n<Î) óΟÎγ‹ Î/ r& (#θä9$s% $tΡ$t/ r'̄≈ tƒ yìÏΖ ãΒ $̈Ζ ÏΒ ã≅øŠs3ø9 $# ö≅Å™ö‘ r' sù 

!$oΨ yètΒ $tΡ$yz r& ö≅tGò6 tΡ $̄Ρ Î) uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ≈ yss9 ∩∉⊂∪     

پس چون به سوى پدر خود بازگشتند گفتند اى پدر پيمانه از ما منع شد 
 .برادرمان را با ما بفرست تا پيمانه بگيريم و ما نگهبان او خواهيم بود

  
  :ي مديريتيرهنمودها

براي گرفتن چيزي و يا جلب اعتماد كسي، بايد از سخنان ـ 1
ا از لفظ برادرمان برادران يوسف در اينج. ز استفاده كردآمي مالطفت

انّا له (بردند  پي به كار  تأكيدهاي پي دراندر سخنانشاستفاده كردند و 
 .) نشانه تأكيد است»جمله اسميه«و » الم«و حرف » انّا«كلمه لحافظون، 

 .)تفسير نور(
 است ارانو خطاكروانشناسي مجرمان  اين نحوه سخن نيز حاكي از ـ2

  .شودمحسوب ميكه عالئمي براي شناخت آنان 

tΑ$s% ö≅yδ öΝ ä3ãΨ tΒ#u™ Ïµ ø‹n=tã ωÎ) !$yϑŸ2 öΝä3çGΨ ÏΒ r& #’n? tã Ïµ‹ Åz r& ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% ( 

ª!$$sù î öyz $ZàÏ≈ym ( uθèδ uρ ãΝ ymö‘ r& t⎦⎫ÏΗ ¿q≡ §9 $# ∩∉⊆∪     

ن گفت آيا همان گونه كه شما را پيش از اين بر برادرش امي] يعقوب[
گردانيدم بر او امين سازم پس خدا بهترين نگهبان است و اوست 

  .مهربانترين مهربانان
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  :توضيح
بدي كه فرزندان يعقوب داشتند، چرا  با توجه به سابقه: سؤالـ 1

 پدرشان مجدداً فرزند ديگرش را به آنان سپرد؟
فخر رازي احتماالت متعددي را مطرح نموده كه هر كدام از : پاسخ
  :تواند توجيهي بر اين موافقت باشد يها م آن
اي كه مورد نظرشان بود،  شان به نتيجه برادران از اقدام اوليه: اوالً

  .نرسيده بودند) محبوبيت در نزد پدر(
  .حسادت برادران نسبت به اين برادر كمتر از يوسف بود: ثانياً
 كه اي را پديد آورده بودهشايد قحطي و خشكسالي شرايط ويژ: ثالثاً

  .كردسفر مجدد را ضروري مي
  .شد از حادثه اول سالها گذشته بود و فراموش شده تلقي مي: رابعاً

 .خداوند متعال در حفظ فرزندش به او تسلّي خاطر داده بود: خامساً
خداوند بهترين نگهبان است و : گونه كه يعقوب در آخر آيه فرمودهمان

  ).ورتفسير ن(ترين مهربانان است او مهربان
  :اي مديريتي و تربيتيرهنموده

يعقوب يكبار ديگر خطاكاري فرزندانش را يادآوري كرد، پس نبايد ـ 1
توان به اصالح مجرمان به حال خود رها نمود و در مواقع مقتضي مي

 .آنان پرداخت
 . كريم استقرآنتوكل بر خداوند در همه امور از تأكيدات ـ 2

$£ϑs9 uρ (#θßstGsù óΟßγyè≈ tFtΒ (#ρß‰ y ùρ óΟßγtFyè≈ ŸÒÎ/ ôN̈Šâ‘ öΝ Íκös9 Î) ( (#θä9$s% $tΡ$t/ r'̄≈ tƒ 

$tΒ © Èöö7tΡ ( ⎯Íν É‹≈ yδ $oΨ çGyè≈ ŸÒÎ/ ôN̈Šâ‘ $oΨ øŠs9 Î) ( çÏϑtΡ uρ $uΖ n=÷δ r& àá xøtwΥ uρ $tΡ% s{r& 
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ßŠ# yŠ÷“ tΡ uρ Ÿ≅ ø‹x. 9Ïèt/ ( y7Ï9≡ sŒ ×≅ø‹Ÿ2 ×Å¡ o„ ∩∉∈∪     

شان بدانها  افتند كه سرمايهو هنگامى كه بارهاى خود را گشودند دري
خواهيم اين سرمايه  چه مى] ديگر[ اى پدر : گفتند.بازگردانيده شده است

 قوت خانواده خود را فراهم و ،ماست كه به ما بازگردانيده شده است
افزاييم و اين  يك بار شتر مى] با بردن او[كنيم و  برادرمان را نگهبانى مى

 .اى ناچيز است پيمانه] پيمانه اضافى نزد عزيز[
  

  :توضيح
 يعني به خانواده» نمير اهلنا«يعني مواد غذايي و » مير«از » نمير«مه كلـ 1

 .)الميزان(رسانيم  خود غذا مي

شود كه سهم هر نفر يك بار  استفاده مي» نزداد كيل بعير«از جمله ـ 2
 .)تفسير نور(بايد خود حاضر باشد و دريافت كند شتر بوده كه 

  :بيتيهاي تررهنمود
آيه شريفه بر مالطفت بين يعقوب و پسرانش داللت دارد، آنان با ـ 1

شان داليل منطقي و با نهايت خشوع و مهرباني كه خالف رفتار پيشين
نند مشكل خواهند تا بدين وسيله بتوااست، از پدر اجازه سفر مجدد مي

  . طرف كنندكمبود مواد غذايي را بر

tΑ$s% ô⎯ s9 …ã&s# Å™ö‘ é& öΝ à6 yètΒ 4©®L ym Èβθ è? ÷σ è? $Z)ÏO öθtΒ š∅ÏiΒ «!$# © Í_ ¨Ψè? ù'tFs9 

ÿ⎯Ïµ Î/ HωÎ) βr& xÞ$ptä† öΝä3Î/ ( !$£ϑn=sù çν öθs?# u™ óΟßγs) ÏO öθtΒ tΑ$s% ª!$# 4’n? tã $tΒ 

ãΑθ à)tΡ ×≅‹ Ï. uρ ∩∉∉∪     

گفت هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا با من با نام خدا پيمان 
ا نزد من باز آوريد مگر آنكه گرفتار استوارى ببنديد كه حتما او ر
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] يعقوب[شويد پس چون پيمان خود را با او استوار كردند ] اى حادثه[
  .گوييم وكيل است خدا بر آنچه مى  گفت

 
  :توضيح

يعني آنچه مايه وثوق و اطمينان دادن به طرف مقابل است » موثق«ـ 1
 .)تفسير نور(گند و نذر باشد تواند عهد، سو كه مي

  :هاي مديريتيدرهنمو
 .و قراردادها محكم كاري اصلي مهم است هادر بستن پيمان ـ1

 با افرادي كه سابقه درستي در رعايت عهد و پيمان ندارند، بايدـ 2
 .)تفسير نور(تر رفتار كرد محكم

بيني حوادث غيرمترقبه و خارج از حيطه اختيار را  در قراردادها، پيشـ 3
معناست و اين به يف خارج از توانايي، بيتكلدر نظر داشت، ولي بايد 
 . دستان در انجام وظايف استظر داشتن وسعت توانايي زيردر ن معناي

آيه شريفه اهميت صيانت از فرزند در مديريت امور خانواده را نشان ـ 4
 .دهدمي

tΑ$s%uρ ¢© Í_ t6≈ tƒ Ÿω (#θè=äz ô‰ s? .⎯ ÏΒ 5>$ t/ 7‰ Ïn≡ uρ (#θè=äz ÷Š$# uρ ô⎯ ÏΒ 5>≡uθö/ r& 

7π s%Ìhx tG•Β ( !$tΒ uρ © Í_øî é& Νä3Ζ tã š∅ÏiΒ «!$# ⎯ÏΒ >™ ó©x« ( ÈβÎ) ãΝ õ3çtø:$# ωÎ) ¬! ( 

Ïµ ø‹n=tã àM ù=©.uθs? ( Ïµ ø‹n=tæ uρ È≅©. uθtGuŠù=sù tβθ è=Åe2 uθtFßϑø9 $# ∩∉∠∪     

در نياييد بلكه از ] به شهر[از يك دروازه ] همه[و گفت اى پسران من 
خدا را ] قضاى[چيزى از ] با اين سفارش[من هاى مختلف وارد شويد و  دروازه

توانم داشت فرمان جز براى خدا نيست بر او توكل كردم و  از شما دور نمى
 .ل كنندكنندگان بايد بر او توكّ لتوكّ
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  :توضيح
داليل مختلفي وجود دارد مبني بر اينكه يعقوب از فرزندان خود ـ 1

نكه تعدادشان نخست آ: خواست كه از يك دروازه وارد شهر نشوند
اي تواند جلوهيازده نفر بود و همه فرزندان يك پدر، اين خود مي

، 22الميزان، جلد (ها بدهد كه از چشم زخم مصون نمانند خاص به آن
ها خواست كه نزديك دروازه شهر كه ، به همين دليل پدر از آن)61ص

مال  آنكه در سفر احتدليل ديگر. يشتر است پراكنده شوندآمد و رفت ب
خطر حسودان و بدخواهان و يا حتّي نزاع بين افراد، مخصوصاً در 

هاي شلوغ و گرفتار مشكالتي چون قحطي و گرسنگي بيشتر مكان
كرد، بنابراين داد همگي آنان را تهديد مياست، لذا اگر خطري رخ مي

بهتر بود كه پراكنده شوند تا در صورت بروز خطر، همه آنان را در بر 
شود كه يعقوب داراي علمي آيه بعد به اين موضوع اشاره ميدر . نگيرد

 . خاص در اين باره بود كه بسياري از آن اطّالع ندارند

نكته توحيدي حضرت يعقوب به هنگام سفر فرزندانش به چهار ـ 2 
 :كنداشاره مي

توانم چيزي از  يعني من با اين سفارش نمي» ما اغني عنكم«: اول
  .ا دور كنممقدرات خدا را از شم

يعني مگر آنكه همه شما به » اال ان يحاط بكم«: در آيه قبل فرمود: دوم
  .اي شويدكرديد گرفتار حادثه اي كه تصور نميگونه
  .فاهللا خير حافظاً:  كه فرمود64در آيه : سوم

  .)تفسير نور(عليه توكّلت :  كه فرمود67در آيه : چهارم
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  :مديريتيتربيتي و هاي رهنمود
-  شريفه عطوفت واالي يعقوب را نسبت به فرزندانش نشان ميآيهـ 1

اساسي در حفظ ماً مهر پدري و مادري از ضروريات اوليه و دهد، مسل
 .كانون گرم خانواده است

 و جدا شدن افراد خانواده از  سفرهاي موعظه، در آغاز ناز بهترين زماـ 2
 عمل يكديگر است، چون جو عاطفي حاكم بر موقعيت سبب شنودن و

 .شود كردن به نصايح مي

ريزي، حساب احتماالت را هم بكند، زيرا  مدير بايد عالوه بر برنامهـ 3
ها  يعني با همه محاسبات و دقّت. انسان در اداره امور اختيار تام ندارد

 دارد و تضميني براي انجام آمدي وجودباز هم احتمال هر پيش
 .)تفسير نور( صد محاسبات نيستصددر

$£ϑs9 uρ (#θè=yz yŠ ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ym öΝ èδ ttΒ r& Νèδθ ç/r& $̈Β šχ%Ÿ2 © Í_ øóãƒ Οßγ÷Ζ tã 

z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯ ÏΒ >™ó© x« ωÎ) Zπ y_% tn ’Îû Ä§ø tΡ z>θà)÷ètƒ $yγ9ŸÒs% 4 …çµ ¯ΡÎ) uρ ρä%s! 

5Οù=Ïæ $yϑÏj9 çµ≈ oΨôϑ̄=tæ £⎯ Å3≈ s9uρ u sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ∩∉∇∪     

اين [ان به آنان فرمان داده بود وارد شدند و چون همان گونه كه پدرانش
كرد جز اينكه يعقوب نيازى  چيزى را در برابر خدا از آنان برطرف نمى] كار

آنچه بدو آموخته بوديم ] بركت[گمان او از  را كه در دلش بود برآورد و بى
  .دانند بود ولى بيشتر مردم نمى] فراوان[داراى دانشى 

  

  :هاي مديريتيرهنمود
 جز دهد كهزندان يعقوب تسليم فرمان پدر شدند و اين نشان ميفرـ 1
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مشكل ديگري با پدر خود نداشتند و بدخواه حسادت نسبت به يوسف 
توان گفت خطاكاران پس مي، )الميزان( و نافرمان نسبت به او نبودند

 .هميشه نقض كننده اخالقيات نيستند

شاره دارد، مبني بر اينكه خداوند حكيم در اين آيه بر اراده تام خود ا ـ2
ساز اش چيز ديگري باشد حتّي علم و سفارش نبي او هم چارهاگر اراده
 ولي به اين معنا نيست كه ما از ،اين خود درس توحيد است. نيست

 نكنيم و خود را در معرض علم و تدابيري كه در اختيار داريم، استفاده
 . خطر قرار دهيم

ونه بيان كرد، كساني كه از علومي گرمزيعقوب، نظر خود را ـ 3
. گويندگونه سخن ميخبرند معموالً اينبرخوردارند كه ديگران از آن بي
 است االهي يعقوب كه نبي بزرگ جايگاه رفيع اين اشخاص مانند

  .كند، البته اگر چشم بصيرت داشته باشنددستان را به اطاعت وادار ميزير

$£ϑs9 uρ (#θè=yz yŠ 4’n? tã y# ß™θãƒ #”uρ# u™ Ïµ ø‹s9 Î) çν$yz r& ( tΑ$s% þ’ÎoΤÎ) O$tΡ r& x8θ äz r& 

Ÿξsù ó§Í≥ tFö; s? $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè=yϑ÷ètƒ ∩∉®∪     

را نزد خود جاى داد ] بنيامين[و هنگامى كه بر يوسف وارد شدند برادرش 
كردند غمگين  مى] برادران[گفت من برادر تو هستم بنابراين از آنچه ] و[

  .مباش
  

  : مديريتيهايرهنمود
 .برادران براي بار دوم به يوسف روي آورده و عرض نياز كردندـ 1

.  محرمانه و علني دارندشوند، مثالًبندي مي ها طبقهدر مديريت، كالمـ 2
 .)تفسير نور(من برادرت هستم :  به بنيامين گفت به صورت محرمانهيوسف
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رادران  بود و در جريان خطاكاري ب برادر مادري يوسفبنيامينـ 3
 به همين جهت يوسف او را محرم اسرار دانسته و ،حضور نداشت
  . دهددلداريش مي

$£ϑn=sù Νèδ t“ £γy_ öΝÏδ Î—$yγpg ¿2 Ÿ≅yèy_ sπ tƒ$s) Åb¡9 $# ’Îû È≅ ômu‘ Ïµ‹ Åz r& §Ν èO tβ©Œr& 

îβÏiŒxσ ãΒ $yγçF−ƒr& çÏèø9 $# öΝ ä3̄Ρ Î) tβθ è%Ì≈ |¡ s9 ∩∠⊃∪     

رشان مجهز كرد آبخورى را در بار پس هنگامى كه آنان را به خوار و با
اى بانگ درداد اى كاروانيان  نداكننده] به دستور او[برادرش نهاد سپس 
 .قطعا شما دزد هستيد

  
  :توضيح

به خورجين » رحل«. نوشند اي است كه در آن آب ميپيمانه» سقايه«ـ 1
 معنايبه » عير«ي  كلمه. گذارند گويند كه روي شتر مي و امثال آن مي

 .)تفسير الميزان(كند  كه مواد غذايي حمل ميي است انكارو

 گناهي نسبت سرقت داده شد؟ چرا در اين ماجرا به بي:  سؤالـ2

بنيامين با آگاهي از اين طرح و اتّهام، براي ماندن در نزد يوسف اعالم : پاسخ
رضايت كرد و باقي برادران هر چند در يك لحظه ناراحت شدند، ولي بعد 

عالوه بر آن كارگزاران از اينكه يوسف . ها رفع اتّهام گرديد  آناز بازرسي از
يعي خبر نداشتند و به طور طب) جعل(خود پيمانه را در ميان بار گذارده بود 

  .)تفسير نور(شما دزد هستيد : فرياد زدند
  : مديريتيرهنمودهاي

 نقشه و ترفند عملي يوسف براي كشف موضوع و مقدمه آيه شريفهـ 1
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 .كنددوري بيان مياش پس از سالها  با خانوادهديدار وي

(#θä9$s% (#θè=t6ø%r& uρ ΟÎγøŠn=tæ #sŒ$̈Β šχρß‰ É)ø s? ∩∠⊇∪     

  .ايد در حالى كه به آنان روى كردند گفتند چه گم كرده] برادران[
 

  :توضيح
 دنبال به آنان ايد،كرده گم چيزي چه شما پرسيدند طبيعي بطور برادران
  . )نور تفسير( دندبو خود از اتهام رفع و قضيه شدن روشن

(#θä9$s% ß‰ É)ø tΡ tí# uθß¹ Å7 Î=yϑø9 $# ⎯ yϑÏ9uρ u™ !% y` ⎯Ïµ Î/ ã≅÷Η ¿q 9Ïèt/ O$tΡ r& uρ ⎯Ïµ Î/ 

ÒΟŠ Ïã y— ∩∠⊄∪     

ايم و براى هر كس كه آن را بياورد يك بار  گفتند جام شاه را گم كرده
 .من ضامن آنم] متصدى گفت[شتر خواهد بود و 

  

  :توضيح
اي كه هم با آن اند، پيمانهبه يك معني به كار رفته» سقايه «و» صواع« كلمه ـ1

كنند كه نشانه استفاده چند  خورند و هم گندم را كيل و اندازه مي آب مي
ظرفي است كه گنجايش يك صاع » صواع«. منظوره از يك وسيله است

 .)تفسير نور(گندم را دارد ) كيلو 3حدود (

  :هاي مديريتيرهنمود
از شگردهاي يافتن مجرم و كشف جرم جايزه تعيين كردن براي ـ 1

 . )تفسير نور(  و تاريخي استقديمي

در زمان قحطي بهترين . جوايز بايد متناسب با افراد و زمان باشدـ 2
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 )تفسير نور(. جايزه، يك بار شتر غله است

ني رئيس ضامن بايد يك فرد معتبر و مشخصي باشد و زعيم به معـ 3
 . )الميزان(و در اينجا منظور يوسف است قوم 

(#θä9$s% «!$$s? ô‰ s) s9 ΟçFôϑÎ=tæ $̈Β $uΖ ÷∞Å_ y‰ Å¡ øãΖ Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $tΒ uρ $̈Ζ ä. 

t⎦⎫Ï%Ì≈ y™ ∩∠⊂∪     

ايم در اين سرزمين  دانيد كه ما نيامده گفتند به خدا سوگند شما خوب مى
  .ايم فساد كنيم و ما دزد نبوده

 
  :توضيح

دانيد كه ما براي سرقت و فساد به اين  شما مي: سف گفتندبرادران يوـ 1
چون هم اكنون و قبالً فقط براي خريد گندم به مصر ايم، منطقه نيامده

رسد كه ه بودند و هيچ قصد ديگري نداشتند، همچنين بنظر ميسفر كرد
براي خريد گندم بايد مشخصات و نشاني خود را به كارگزاران 

 .)تفسير الميزان(كردند حكومت اعالم مي

  :هاي مديريتيرهنمود
 .)تفسير نور(  از جرم استرائت براي بسن سابقه، يك دليل منطقيحـ 1

موارد  دزدي يا سرقت، ازبرخي مصاديق به نص صريح آيه شريفه ـ 2
 . )تفسير نور( فساد در زمين است

(#θä9$s% $yϑsù ÿ…çν äτℜt“ y_ βÎ) óΟçGΖ ä. t⎦⎫ Î/É‹≈ Ÿ2 ∩∠⊆∪     

 .اگر دروغ بگوييد كيفرش چيستگفتند پس 
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  :توضيح
رسد طراح اين سؤال حضرت يوسف است، چون   به نظر ميـ1 

نظر خواهند رّرات و قانون منطقه كنعان اظهار طبق مقشداند برادران مي
ن را در نزد خود يوسف از اين پرسش قصد آن را داشت كه بنيامي. كرد

د سارق اين نبود كه او  فراساس قانون كشور مصر كيفرنگه دارد ولي بر
داشت كرده و بعد برده كسي شود كه مالش توسط او دزديده شده را باز
بنابراين يوسف از . ، اين قانون كنعانيان بود)72، ص22الميزان، جلد(است 

خواهد كه مطابق قانون خود قضاوت كنند تا به راحتي برادرانش مي
 .بتواند بنيامين را در نزد خود نگه دارد

  :هاي مديريتيدرهنمو
وجدان مجرمان را براي تعيين كيفرش، به قضاوت بخوانيد و بهتر ـ 1

 .)تفسير نور(يفر را مشخص كنند است كه خود آنان نوع ك

هاي كوچك و قابل  در جرم اينكه مجرم خود تعيين كيفر نمايد،ـ2
 .ست و اثر تربيتي بسيار قوي دارداغماض كارساز ا

(#θä9$s% …çνäτℜt“y_ ⎯tΒ y‰É ã̀ρ ’Îû ⎯Ï&Î#ômu‘ uθßγsù …çνäτℜt“y_ 4 y7Ï9≡x‹x. “Ì“øgwΥ 

š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ∩∠∈∪     

 پس ،در بار او پيدا شود] جام[كسى است كه ] همان[كيفرش  گفتند
 .دهيم  ما ستمكاران را اين گونه كيفر مى،كيفرش خود اوست

  

  :هاي مديريتيرهنمود
يزان كيفر را مشخص  م واز اينكه برادران به راحتي قضاوت كردهـ 1

 .دانستندگناه مي كردند، دليل بر آن است كه خود را كامالً بي
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تواند طبق قانون كشورش باشد، نه كشور كيفر خالفكار ميهمان ميـ 2
 .تر استبراي خالفكار پذيرفتنياز لحاظ رواني اين و ميزبان 

r& y‰ t6sù óΟÎγÏGu‹Ïã ÷ρ r'Î/ Ÿ≅ö6s% Ï™!% tæ Íρ Ïµ‹ Åz r& §ΝèO $yγy_t÷‚tGó™ $# ⎯ÏΒ Ï™ !% tæÍρ Ïµ‹ Åz r& 4 

šÏ9≡ x‹ x. $tΡ ô‰ Ï. y#ß™θã‹Ï9 ( $tΒ tβ% x. x‹ è{ù'uŠÏ9 çν$yz r& ’Îû È⎦⎪ÏŠ Å7Î=yϑø9 $# HωÎ) 

βr& u™!$t± o„ ª!$# 4 ßìsùötΡ ;M≈y_u‘ yŠ ⎯ ¨Β â™ !$t± ®Σ 3 s− öθsùuρ Èe≅à2 “ ÏŒ AΟù=Ïæ 

ÒΟŠ Î=tæ ∩∠∉∪     

بار برادرش پرداخت بارهاى آنان پيش از ] بازرسى[به ] يوسف[پس 
گونه به يوسف شيوه  در آورد اين] بنيامين[آنگاه آن را از بار برادرش 

توانست برادرش را بازداشت  او در آيين پادشاه نمى] چرا كه[آموختيم 
درجات كسانى را ] و چنين راهى بدو بنمايد[كند مگر اينكه خدا بخواهد 

  . دانشورى استبريم و فوق هر صاحب دانشى كه بخواهيم باال مى
 

  :هاي مديريتيرهنمود
كه از ديگر برادران بازرسي، اول به سراغ بار بنيامين نرفتند، بلدر كار ـ 1

شروع نمودند و اين بخشي از نقشه يوسف بود تا رد گم كند و برادرانش 
 .از ترفند او آگاه نگردند

ه حسب ظاهر ب. شود ن گذاشته ميمسؤوالعملكرد كاركنان به عهده ـ 2
او بازرسي را آغاز : فرمايد ي مقرآنيوسف شخصاً بازرسي نكرده، ولي 

 .)تفسير نور(كرد 

 را به خود نسبت و اين ترفنداوند حكيم بر يوسف منت نهاده خدـ 3
دارد كه هميشه باالتر از هر دانايي داناتري گونه بيان ميداده است و اين
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 .است و مسلما فوق همه دانايان خداوند است

* (# þθä9$s% βÎ) ø− Ìó¡ o„ ô‰ s) sù s− ty™ Ó r̂& …ã&©! ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% 4 $yδ §y™ r'sù ß# ß™θãƒ ’Îû 

⎯Ïµ Å¡ øtΡ öΝ s9 uρ $yδ Ï‰ ö6ãƒ óΟßγs9 4 tΑ$s% óΟçFΡ r& @x© $ZΡ% x6̈Β ( ª!$# uρ ãΝ n=ôã r& $yϑÎ/ 

šχθàÅÁs? ∩∠∠∪     

 برادرش دزدى كرده است] نيز[گفتند اگر او دزدى كرده پيش از اين 
و آن را برايشان آشكار  ن داشت پنها خودرا در دل] سخن[ن يوسف اي 

ست و خدا به آنچه وصف ]از او[شما بدتر  گفت موقعيت] ولى[نكرد 
  .كنيد داناتر است مى

 
  :توضيح

: نخست اينكه.  نشان از نوعي تناقض دارد به ظاهرآيه شريفه در بيانـ 1
دوم . داشتيوسف از زخم زبان برادرانش اغماض كرد و در دل مخفي 

عالمه طباطبايي . موقعيت و جايگاه شما بدتر است: اينكه فرمود
معتقدند كه اين جواب يوسف جوابي سربسته بود و برادرانش را 

  .)74، ص22جلد الميزان،(آشكارا تكذيب نكرد 
  :مديريتياخالقي و هاي رهنمود

و بخشش يوسف نسبت به اين آيه شريفه و آيات بعدي از گذشت ـ 1
 االهياين از سيره اخالقي مديران و حاكمان . گويندنش سخن ميبرادرا

و همه خردمندان است كه چون به مقام و جايگاه سلطه دست يابند، 
 .دشمنان و بدخواهان خود را ببخشند و از در انتقام درنيايند

برادران يوسف يكبار ديگر در اين آيه حسادت و بدخواهي خود را ـ 2
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ن نشان دادند و اين نشان از خباثت نفس آدمي بت به يوسف و بنيامينس
-است كه اگر به حسادت و كينه روي آورد چه بسا كه همه عمر دامن

برادران يوسف با اينكه خود را در دور كردن يوسف از . گير او باشد
 گذشت، و از اين پيشامد سالها ميديدندخانواده پيروز ميدان مي

 باز هم كينه ديرين آنان  بودند،همچنين بر اثر قحطي به سختي افتاده
 .گويندسرباز كرده به يوسف و بنامين ناسزا مي

(#θä9$s% $pκš‰ r'̄≈ tƒ â“ƒÍ“ yèø9 $# ¨βÎ) ÿ…ã&s! $\/ r& $V‚ø‹x© #ZÎ6x. õ‹ ã‚sù $tΡ y‰ tnr& ÿ…çµ tΡ% x6 tΒ 

( $̄ΡÎ) y71ttΡ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩∠∇∪     

 بنابراين يكى از ما را به جاى گفتند اى عزيز او پدرى پير سالخورده دارد
 .بينيم او بگير كه ما تو را از نيكوكاران مى

  
  :توضيح

آيه شريفه اوج تذلل برادران يوسف را در برابر او براي بار سوم  ـ1
داشتن بنيامين  نگاهمشاهده كردند كه وقتي برادران يوسف . دهدنشان مي
اي ده بودند و سابقه، با توجه به تعهدي كه به پدر سپره استقطعي شد

كه نزد او داشتند، احساس كردند برگشتن بدون بنيامين بسيار تلخ 
شناسي خاصي مطرح نمودند و  بنابراين تقاضاي خود را با روان. است

با بيان سخنان عاجزانه، همچون تو عزيز و قدرتمندي، تو از 
واستي به نيكوكاراني، او پدري پير و سالخورده دارد، هر كدام از ما را خ

 . جاي او بگير، درصدد جلب بخشش او برآمدند

  :هاي مديريتيرهنمود
فراز و نشيب و حاالت مختلف روزگار از سختي و آساني، ضعف و ـ 1
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يوسف در همه جا و در . كند قدرت، تغييري در احوال محسنان ايجاد نمي
ثبات انديشه و عمل . )تفسير نور( ه استتوصيف شدهر شرايطي، نيكوكار 

 .از خصايص مديران اليق است

tΑ$s% sŒ$yètΒ «!$# βr& x‹è{ù'̄Ρ ωÎ) ⎯tΒ $tΡô‰y ùρ $oΨyè≈tFtΒ ÿ…çνy‰ΨÏã !$̄ΡÎ) #]ŒÎ) 

šχθßϑÎ=≈sà©9 ∩∠®∪     

ايم  گفت پناه به خدا كه جز آن كس را كه كاالى خود را نزد وى يافته
 .بازداشت كنيم زيرا در آن صورت قطعا ستمكار خواهيم بود

  

  :توضيح
خواهد بنيامين را  دقّت در كلمات يوسف نشان از اين دارد كه نميـ 1

وجدنا «: گويد بلكه مي» وجدناه سارقاً«: گويد سارق معرفي كند، لذا نمي
فتيم، نه آنكه قطعاً او سارق است ما متاعمان را در نزد او يا» متاعنا عنده

 .)تفسير نور(

  : مديريتيرهنمود
 قاطعيت و همچنينون و عمل كردن به آن آيه شريفه بر رعايت قانـ 1

  .تأكيد تام داردمدير در كالم و عمل 

$£ϑn=sù (#θÝ¡ t↔ øŠtFó™$# çµ ÷ΨÏΒ (#θÝÁn=yz $wŠÅg wΥ ( tΑ$s% öΝèδ çÎ7Ÿ2 öΝ s9r& (#þθßϑn=÷ès? 

χ r& öΝä.$t/ r& ô‰ s% x‹ yz r& Νä3ø‹n=tæ $Z)ÏO öθ̈Β z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯ ÏΒ uρ ã≅ö6s% $tΒ óΟçFÛ§sù 

’Îû y# ß™θãƒ ( ô⎯ n=sù yytö/ r& uÚö‘ F{$# 4© ®L ym tβsŒù'tƒ þ’Í< þ’Î1 r& ÷ρr& zΝ ä3øts† ª!$# ’Í< ( 
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uθèδ uρ ç öyz t⎦⎫ÏϑÅ3≈ ptø: $# ∩∇⊃∪     

پس چون از او نوميد شدند رازگويان كنار كشيدند بزرگشان گفت مگر 
دانيد كه پدرتان با نام خدا پيمانى استوار از شما گرفته است و قبال  نمى

روم تا پدرم   باره يوسف تقصير كرديد هرگز از اين سرزمين نمىدر] هم[
 .به من اجازه دهد يا خدا در حق من داورى كند و او بهترين داوران است

  

  :توضيح
يعني به » نجياً«. يعني گروه خود را از سايرين جدا كردند» خلصوا«ـ 1

دادند كه محرمانه تشكيل يعني شوراي » خلصوا نجياً«پس . نجوي پرداختند
 .)تفسير نور(چه بكنند 

رسد كه برادر بزرگتر به هرحال فردي صالح بوده است و به نظر ميـ 2
بنا بر نظر برخي مفسران اين همان فردي است كه پيشنهاد داد يوسف 

وي يكبار ديگر در اين آيه مراتب . را در نهانخانه چاه بيندازند و نكشند
شود پيمان را شكسته و ضر نميدهد و حا نيكوكاري خود را نشان مي

 .بنيامين در نزد پدر برگرددبدون 

  :هاي مديريتيرهنمود
رفت از مشكالت و از مشورت كردن از روشهاي مهم براي برون ـ1

 .بحران استبه ويژه مديريت اصول مهم در مديريت 

معموالً در مديريت بحران افرادي به ميل خود و يا توسط سايرين ـ 2
گيرند، اين فرد چنانچه خيرخواه و صادق را به دست ميرهبري اوضاع 

در اينجا برادر بزرگ يوسف . باشد، از طرف ديگران پذيرفته خواهد شد
 .چنين نقشي را ايفا كرد

هاي صديقان وفاي به عهد است و رعايت قراردادها و  از نشانهـ3
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 . عهدها الزمه اقدامهاي مديريتي است

بندد  اده را مياستفهاي محكم، راه سوء قراردادهاي سخت و پيمانـ 4
 .)تفسير نور(

دن به مقصود است هاي قديمي براي رسي صن، يكي از شيوهتحـ 5
 .)تفسير نور(

(#þθãèÅ_ö‘ $# #’n<Î) öΝ ä3‹ Î/r& (#θä9θà)sù !$tΡ$t/ r'̄≈ tƒ χÎ) y7 uΖ ö/$# s− ty™ $tΒ uρ !$tΡ ô‰ Íκ y− 

ωÎ) $yϑÎ/ $uΖ ôϑÎ=tæ $tΒ uρ $̈Ζ à2 É=ø‹tóù=Ï9 t⎦⎫ ÏàÏ≈ ym ∩∇⊇∪     

پيش پدرتان بازگرديد و بگوييد اى پدر پسرت دزدى كرده و ما جز آنچه 
  .دهيم و ما نگهبان غيب نبوديم دانيم گواهى نمى مى

  

  :توضيح
انسان خودخواه است، برادران يوسف در آنجا كه مي خواستند به گندم ـ 1

ن را با ما روانه كن، برادرما) 63فارسل معنا اخانا، آيه : (بيشتر برسند گفتند
پسر تو دزدي كرده است » ابنك«: ولي امروز كه تهمت در كار است، گفتند

 .)تفسير نور( و نگفتند برادرمان

 :تحليل مديريتي

رساني دقيق آيه شريفه و آيه بعد بر صداقت برادران يوسف و پيامـ 1
 .آنچه اتفاق افتاده است داللت دارد

È≅t↔ó™uρ sπtƒös)ø9$# ©ÉL©9$# $̈Ζà2 $pκÏù uÏèø9$#uρ û©ÉL©9$# $uΖù=t6ø%r& $pκÏù ( $̄ΡÎ)uρ 

šχθè%Ï‰≈|Ás9 ∩∇⊄∪     
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شهرى كه در آن بوديم و كاروانى كه در ميان آن آمديم جويا ] مردم[و از 
  .گوييم شو و ما قطعا راست مى

 
  :توضيح

علي الظاهر مصر و يا همان مكاني است كه برادران يوسف » يهقر «ـ1
 .)تفسير الميزان(جا سفر كرده بودند به آن

برادران يوسف در گفتگو با پدر، در ماجراي كشته شدن يوسف ـ 2
توسط گرگ، دليل نداشتند، ولي در اينجا براي حرف خود دليل آوردند 

لو : ( گفتنداره تحقيق كند، در آن ماجراو از پدر خواستند كه در اين ب
دلهره و سستي است، ولي در  نشانه ترديد،» لو«و كلمه ) دقينكنا صا

آمده » انّا لصادقون«و حرف الم كه در جمله » انّا«اين صحنه با كلمه 
  .)تفسير نور(گويند است نشان مي دهند كه قطعاً راست مي

  :هاي مديريتيرهنمود
در اثبات يا عدم اثبات جرم وجود شواهد عيني داليل محكمي ـ 1

اكم قضايي كاربرد فراوان هستند كه هم در امور مديريتي و هم مح
 .دارند

تفسير ( اي بزرگ بر كذب، غير محتمل استامكان تباني مجموعهـ 2
، منظور كارواني است كه برادران يوسف با آنها سفر كرده بودند. )نور

 .گويند و شهادتشان قابل قبول استپس همه افراد يك قافله دروغ نمي

tΑ$s% ö≅ t/ ôM s9§θy™ öΝä3s9 öΝ ä3Ý¡ àΡr& #X ö∆r& ( × ö9 |Ásù î≅ŠÏΗ sd ( © |¤tã ª!$# βr& 

© Í_ u‹Ï? ù'tƒ óΟÎγÎ/ $·èŠÏΗ sd 4 …çµ ¯Ρ Î) uθèδ ÞΟŠ Î=yèø9 $# ÞΟŠ Å6 ysø9 $# ∩∇⊂∪     

را براى ] نادرست[بلكه نفس شما امرى ] چنين نيست[گفت ] يعقوب[
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صبرى نيكوست اميد كه خدا همه آنان ] صبر من[شما آراسته است پس 
  . آورد كه او داناى حكيم است]باز[را به سوى من 

  

  :هاي معنويرهنمود
چنانكه اهل دوزخ . صبر، گاهي از روي ناچاري و بيچارگي استـ 1

صبر كردن يا جزع كردن يعني  :سواء علينا أصبرنا ام جزعنا«: ندگوي مي
  در جهتگاهي صبر آگاهانه و داوطلبانه و. »براي نجات ما اثري ندارد

عنوان چهره اين صبر در هر جايي با يك ست، به رضاي خداوند اتسليم 
صبر در دوري از دنيا .  صبر در ميدان جهاد، شجاعت است:مطرح است

صبر در برابر گناه تقواست، صبر در برابر . هاي آن زهد استو نعمت
 .)تفسير نور( شهوت عفّت است و صبر در برابر مال حرام ورع است

در اين آيه اشاره به ستم . يهاي نفسانسويالت نفس، يعني خدعهتـ 2
برادران يوسف در حق او و پدرش است كه سرآغاز مشكالت بعدي 

 .)تفسير الميزان(بود 
 تسليم خداوند بودن در برابر معنايبه در اين آيه صبر جميل ـ 3

 . مشكلي بزرگ است، يك مرتبه معنوي كه يعقوب نماد آن است
بازگشت سه فرزندش از عالوه بر صبر جميل، اميدواري يعقوب به ـ 4

 .نكات اصلي اين آيه است

4’̄<uθs? uρ öΝåκ÷] tã tΑ$s%uρ 4’s∀ y™ r'̄≈ tƒ 4’n? tã y# ß™θãƒ ôM Òu‹ö/ $#uρ çν$uΖ øŠtã š∅ ÏΒ 

Èβ÷“ ßsø9 $# uθßγsù ÒΟŠ Ïàx. ∩∇⊆∪     

و از آنان روى گردانيد و گفت اى دريغ بر يوسف و در حالى كه اندوه خود 
  .وه سپيد شدخورد چشمانش از اند را فرو مى
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  :توضيح
مفردات (اي حزن و اندوه همراه با غضب استعنبه م» أسف«كلمه ـ 1

 .)راغب و الميزان
 . نابينايي استمعنايسفيد شدن چشم به  ـ2

  :هاي معنويرهنمود
 را  روي گرداند، پس عمل خالف آنان قهر پدريعقوب از پسرانشـ 1

 .)تفسير نور(به دنبال داشت نه محبت او را 
تفسير (  و كاري شايسته استاالهيفرو بردن خشم، از صفات مردان ـ 2

 .)نور

(#θä9$s% «!$$s? (# àσ tGø s? ãà2 õ‹ s? y#ß™θãƒ 4©®L ym šχθä3s? $·Êtym ÷ρ r& 

tβθ ä3s? š∅ÏΒ š⎥⎫Å3Î=≈ yγø9 $# ∩∇∈∪      

كنى تا بيمار  گفتند به خدا سوگند كه پيوسته يوسف را ياد مى] پسران او[
  .دىشوى يا هالك گر

  
  :توضيح

به شخصي گويند كه عشق يا اندوه او را فرسوده كرده » حرض«ـ 1
 .)تفسير نور( باشد

  :هاي معنويرهنمود
اگر مي خواهيد ببينيد چقدر كسي را دوست داريد، ببينيد چقدر به ـ 1

 .)تفسير نور( )تفتؤا تذكر يوسف. (ياد او هستيد
حرضاً او تكون من (. گذارد مسائل روحي و رواني، در جسم اثر ميـ 2

 .)تفسير نور( )الهالكين
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ي عادي جداست و چه بسا او از عالقه ها) مادري و( عاطفه پدري ـ3
 .بردرا تا مرز هالكت به پيش مي

tΑ$s% !$yϑ̄ΡÎ) (#θä3ô©r& ©Éo\t/ þ’ÎΤ÷“ãmuρ ’n<Î) «!$# ãΝn=ôãr&uρ š∅ÏΒ «!$# $tΒ Ÿω 
šχθßϑn=÷ès? ∩∇∉∪     

خدا ] عنايت[برم و از  ه خود را پيش خدا مىگفت من شكايت غم و اندو
  .دانيد دانم كه شما نمى چيزى مى

 
  :توضيح

شود كه صاحبش نتواند آن را پنهان دارد، به اندوهي گفته مي» بثّ«ـ 1
 .)تفسير الميزان(پراكند لذا به اطراف مي

  :هاي معنويرهنمود
 . استيااله اندوه را به پيشگاه خداوند بردن از ويژگي اولياي ـ1
يعقوب به زنده بودن .  حوادث را تا قيامت مي بيننداالهياولياي ـ 2

يوسف و سرآمدن فراقش و به حقايقي درباره خدا و صفات او آگاه بود 
 .)تفسير نور( بود كه بر ديگران پوشيده

¢© Í_ t7≈ tƒ (#θç7yδ øŒ$# (#θÝ¡ ¡¡ ystFsù ⎯ ÏΒ y#ß™θãƒ ÏµŠÅz r& uρ Ÿωuρ (#θÝ¡ t↔ ÷ƒ($s? ⎯ ÏΒ Çy÷ρ §‘ 

«!$# ( …çµ ¯Ρ Î) Ÿω ß§t↔ ÷ƒ($tƒ ⎯ ÏΒ Çy÷ρ §‘ «!$# ωÎ) ãΠöθs) ø9$# tβρ ãÏ≈ s3ø9 $# ∩∇∠∪     

خدا   اى پسران من برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد و از رحمت
 .شود خدا نوميد نمى  باشيد زيرا جز گروه كافران كسى از رحمتننوميد 

  :توضيح
ها و به جستجو كردن خوبيجستجوي چيزي از راه حس است » سسجت«ـ 1
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 .)مجمع البيان(ست هااما تجسس جستجو در باره بدي. شود گفته مي

در موارد فرج و به معناي جان است و » وحر«و » روح« به تعبير راغب، ـ2
اي در انسان رود، گويا با گشايش مشكالت جان تازه رحمت به كار مي

 .)راغب( شود دميده مي

  :معنويرهنمود 
 و گشودن مشكالت بايد تالش نمود و االهيرسيدن به لطف  برايـ 1

عالوه بر اين آيه كه نوميدي از رحمت حداوند . در اين راه اميدوار بود
اميدي از  از سوره حجر نيز نا56ت، در آيه به كافران نسبت داده شده اس

رحمت پرودگار به گمراهان نسبت داده شده است، بنابراين مؤمنان بايد 
 .ن اين دو آيه توجه تام داشته باشندبه مضامي

$£ϑn=sù (#θè=yzyŠ Ïµø‹n=tã (#θä9$s% $pκš‰r'̄≈tƒ â“ƒÍ“yèø9$# $uΖ¡¡tΒ $uΖn=÷δr&uρ •‘Ø9$# $uΖ÷∞Å_uρ 

7πyè≈ŸÒÎ7Î/ 7π8y_÷“•Β Å∃÷ρr'sù $uΖs9 Ÿ≅ø‹s3ø9$# ø−£‰|Ás?uρ !$uΖøŠn=tã ( ¨βÎ) ©!$# “Ì“øgs† 

š⎥⎫Ï%Ïd‰|ÁtFßϑø9$# ∩∇∇∪     

بر او وارد شدند گفتند اى عزيز به ما و خانواده ما ] برادران [پس چون
ايم بنابراين پيمانه ما را تمام  اى ناچيز آورده آسيب رسيده است و سرمايه

دهد دهندگان را پاداش مى ق كن كه خدا صدقهبده و بر ما تصد.  
  

  :هاي معنويتحليل
، كندبيان مي يوسف آن هم براي چهارمين  ذلّت برادرانآيه شريفهـ 1

 :مل دارداكي از عجز آنان است بسيار جاي تأمضامين آيه كه ح

 .بر او وارد شدند •
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 .او را عزيز خطاب كردند •

 .گفتند به ما و خانواده ما آسيب رسيده است •

 .سرمايه ناچيزي با خود داريم •

 .پيمانه ما را كامل كن •

 .بر ما تصدق كن •

 . داردخداوند صدقه دهندگان را دوست •

tΑ$s% ö≅ yδ Λä⎢ ôϑÎ=tæ $̈Β Λä⎢ ù=yèsù y#ß™θã‹Î/ Ïµ‹ Åzr& uρ øŒÎ) óΟçFΡ r& šχθè=Îγ≈ y_ ∩∇®∪     

 .گفت آيا دانستيد وقتى كه نادان بوديد با يوسف و برادرش چه كرديد
  

  :هاي مديريتيرهنمود
 كه اوج درماندگي برادرانش را ديد، تصميم گرفت يوسف در اينجاـ 1

 . تا بيش از اين رنج نبينند.را برداردكه پرده از روي ماج

يوسف با طرح پرسش و يادآوري آن خاطره تلخ برادران را در برابر ـ 2
 .وجدانشان قرار داد تا به خطاي خود اعتراف كنند

 ، راه"شما از روي ناداني مرتكب خطا شديد": يوسف با بيان عبارتـ 3
 بخشش خود  حال روح فتوت و و در عينعذرخواهي را به برادرانش

در حاليكه حقيقت آن بود كه برادرانش از روي ، )الميزان( دهدنشان مي
 .تعمد و حسادت به او ستم كرده بودند

(#þθä9$s% y7̄Ρ Ï™r& |MΡV{ ß#ß™θãƒ ( tΑ$s% O$tΡ r& ß#ß™θãƒ !# x‹≈ yδuρ ©Å r& ( ô‰ s% 

 ∅tΒ ª!$# !$uΖ øŠn=tã ( …çµ ¯ΡÎ) ⎯ tΒ È,−Gtƒ ÷É9 óÁtƒuρ  χÎ* sù ©!$# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ tô_r& 
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š⎥⎫ÏΖ Å¡ ósßϑø9 $# ∩®⊃∪     

من يوسفم و اين برادر من است به ] آرى[گفتند آيا تو خود يوسفى گفت 
گمان هر كه تقوا و صبر پيشه كند  ت نهاده است بىراستى خدا بر ما منّ

 .كند خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمى
 

  : مديريتيرهنمود
 آخرين مرحله  تاي و پرسشهاي پي در پسازييوسف با زمينهـ 1

هدايت كرد تا از زبان آنان بشنود كه  حقيقت، ذهن برادرانش را كشف
 . او يوسف است

(#θä9$s% «!$$s? ô‰ s) s9 x8t rO# u™ ª!$# $uΖ øŠn=tã βÎ) uρ $̈Ζ à2 š⎥⎫Ï↔ ÏÜ≈ y‚s9 ∩®⊇∪     

گفتند به خدا سوگند كه واقعا خدا تو را بر ما برترى داده است و ما 
 .مخطاكار بودي

  
  :توضيح

 .)الميزان(دن ديگران بر خود است ي برتري دابه معنا» ايثار «ـ1

 :قسم ياد كردند» تاهللا« برادران يوسف چند بار به صيغه ـ2

به خدا سوگند شما ) تاهللا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في االرض( •
 .ايم دانيد كه ما براي فساد و سرقت به سرزمين شما نيامده خود مي

به خدا سوگند تو دائماً يوسف : به پدر گفتند)  تفتوء تذكر يوسفتاهللا( •
 .كني يوسف مي

پدر جان به خدا سوگند تو در ) تاهللا انك لفي ضاللك القديم( •
 .اي عالقه افراطي به يوسف، گرفتار انحراف گذشته شده
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به خدا قسم خداوند تو : به يوسف گفتند) تاهللا لقد اثرك اهللا علينا( •
همه موارد سوگند نشان از آن دارد . )تفسير نور( .برتري دادرا بر ما 

كه آنان افرادي موحد و خداترس بودند و شايد همين دليل بر آن 
ب قتل باشد كه خداوند مهربان بر آنان بخشيد و نگذاشت مرتك

حسادتشان را آشكار نمود تا خود به زبان شوند و باالخره زشتي 
زند و به صراحت در برابر خود بر آتش حسادت آب سردي بري

 .كه خداوند تو را بر ما برتري داديوسف اقرار كنند 

  :رهنمود معنوي
 .اظهار خشوع كردند در برابر يوسف ردران يوسف براي پنجمين باابرـ 1

tΑ$s% Ÿω |=ƒÎøYs? ãΝä3ø‹n=tæ tΠöθu‹ø9$# ( ãÏøótƒ ª!$# öΝä3s9 ( uθèδuρ ãΝymö‘r& 

š⎥⎫ÏϑÏm≡§9$# ∩®⊄∪     

آمرزد و او  خدا شما را مى  گفت امروز بر شما سرزنشى نيست] يوسف[
  .مهربانترين مهربانان است

  

  :توضيح
 نيز تو گراييدند، صلح به تو دشمنان اگر«: فرمايدمي حكيم خداوندـ 1

 . )61 آيه انفال،( »داناست شنواي او كه كن توكّل خدا بر و گراي بدان
گاه بر دشمن خود پيروز شدي هر«: ايدفرم السالم مي  امام علي عليهـ2

 .)11البالغه، حكمت  نهج(، »شكر آن را، عفو دشمن قرار بده

  :هاي مديريتيرهنمود
. )تفسير نور( درنگ پذيرفتهمين كه خالفكار عذر خواست، بايد بيـ 1
 ).انّا كنا خاطئين قال التثريب عليكم(
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ي مدير  نشانه سعه صدر و خردمندعفو در اوج عزّت و قدرتـ 2
 .مقتدر است

 .بخشنده اصلي خداوند استـ 3

(#θç7yδøŒ$# ©ÅÂ‹Ïϑs) Î/ #x‹≈ yδ çνθ à) ø9 r'sù 4’n? tã Ïµ ô_uρ ’Î1 r& ÏNù'tƒ #ZÅÁt/ 

†ÎΤθè? ù&uρ öΝ à6 Î=÷δ r'Î/ š⎥⎫Ïèyϑô_r& ∩®⊂∪     

بينا شود و همه ] تا[اين پيراهن مرا ببريد و آن را بر چهره پدرم بيفكنيد 
 .آوريدكسان خود را نزد من 

  

  :توضيح
در داستان حضرت يوسف، پيراهن او در چند جاي اساسي كه ـ 1

هايي درخشان از هاي مختلفي از سرنوشت او و به زبان ديگر صحنه اليه
 :دهد، مطرح شده است  زيبا را نشان مياين داستان

برادران، پيراهن يوسف را با ) و جاؤا علي قميصه بدم كذب: (الف
  .رده و نزد پدر بردند كه گرگ يوسف را خوردخون دروغين آغشته ك

پيراهن از پشت پاره و سبب كشف جرم و ) قد قميصه من دبر: (ب
  .مجرم شد

  .پيراهن موجب شفاي يعقوب نابينا شد) اذهبوا بقميصي: (ج
 و از لطايف زيبا و هنر ه در داستانبنابراين پيراهن عنصري جالب توج

  .گويي است قصه
 است كه با امداد غيبي قابل االهياز معجزات  بينا شدن يعقوب ـ2 

 .توجيه است
كسي پيراهن مرا براي پدر ببرد كه :  در روايت آمده است كه يوسف گفتـ3
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اش كرده بود، پيراهن خونين مرا پيش او برد تا همانگونه كه دل آزرده
 .)تفسير نور( دلشادش سازد

  :رهنمود مديريتي
ان خود را هر روز و شب بر در روايت آمده است يوسف برادرـ 1

كنم در كنار شما  من افتخار مي: نشاند و مي گفت سرسفره خود مي
: گفتندديدند، ميروزگاري مردم كه مرا مي. باشم و با شما غذا بخورم
اما امروز وجود شما . اي را به عزّت رساندمنزه است خدايي كه برده

اصل و نسب  رده و بيدانند كه من بحاال مردم مي. براي من عزّت است
رم پدري همانند يعقوب داشته و دامن برادراني چون شما و . امنبوده

  . و جوانمردي از اخالق مديران اليق استفتوت. )تفسير نور(

$£ϑs9uρ ÏMn=|Ásù çÏèø9$# š^$s% öΝèδθç/r& ’ÎoΤÎ) ß‰Å_V{ yxƒÍ‘ y#ß™θãƒ ( Iωöθs9 βr& 

Èβρß‰ÏiΖxè? ∩®⊆∪     

خردى نسبت   رهسپار شد پدرشان گفت اگر مرا به كمو چون كاروان
  .شنوم ندهيد بوى يوسف را مى

  

  :توضيح
 از فرازهاي بسيار جالب توجه در داستان حضرت يوسف شنيدن بوي ـ1

اين موضوع . يوسف توسط يعقوب به محض خروج كاروان از مصر است
عارفان در اشعار بسياري از شعراي صاحب نام و لطايف عرفاني اديبان و 

يكي از اين لطايف . هاي گوناگون به تصوير كشيده شده استبه صورت
 .)69: ، ص1382سعدي، ( :گويدشعر سعدي است كه مي

  دـكه اي روشن گهر پير خردمن   يكي پرسيد زآن گم كرده فرزند
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  ديــچرا در چاه كنعانش   ندي  ديــز مصرش بوي پيراهن شني
  يدا و ديگر دم نهان استدمي پ  بگفت احوال ما برق جهان است

  مــگهي تا پشت پاي خود نبيني  مــنشينيــي گهي  بر  طارم  اعل
و نه هميشه گاه هاي خوش عرفاني است كه گهمنظور سعدي حالت

گران بر اين  ولي بسياري از تحليل،كشاندعارف را به اوج معرفت مي
عرفت اند كه چهل سال تحمل فراق يوسف، يعقوب را به اين معقيده

 .    متعالي رساند

(#θä9$s% «!$$s? y7 ¨Ρ Î) ’Å∀ s9 šÎ=≈ n=|Ê ÉΟƒÏ‰ s) ø9 $# ∩®∈∪     

  .گفتند به خدا سوگند كه تو سخت در گمراهى ديرين خود هستى
  

  :توضيح
دهد كه بعضي از پسران يعقوب به سفر نرفته و نزد اين آيه نشان مي ـ1

وي را ني كرده بود بي يعقوب پيشگونه كههمان و )الميزان(او بودند 
 اين سوره 8در آيه . سرزنش كردند و مجدداً به او نسبت گمراهي دادند

) لفي ضالل مبينانّ ابانا : ( برادران در حق پدر خود گفتندخوانديم كه
پدرمان به خاطر عالقه بيش از حد به يوسف و برادرش، در گمراهي 

ز در آن تو هنويعني » ضاللك القديم«: در اينجا گفتند. آشكار است
بنابراين بايد گفت حتي پس از گذشت . بري خطاي پيشين به سر مي

جاري بود و به پدر سالها باز آتش كينه نسبت به يوسف در دلشان 
 .اسائه ادب كردند

!$£ϑn=sù βr& u™ !% y` çÏ± t6ø9$# çµ9s)ø9 r& 4’n? tã ⎯Ïµ Îγô_uρ £‰ s? ö‘ $$sù #ZÅÁt/ ( tΑ$s% öΝ s9 r& 
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≅è%r& öΝ à6©9 þ’ÎoΤÎ) ãΝ n=÷ær& z⎯ ÏΒ «!$# $tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès? ∩®∉∪     

را بر چهره او انداخت پس بينا ] پيراهن[رسان آمد آن  پس چون مژده
خدا چيزهايى ] عنايت[شك من از  گرديد گفت آيا به شما نگفتم كه بى

  .دانيد دانم كه شما نمى مى
  

  :توضيح
 به نام االهيز در آيات آخر سوره فرقان از صفات بندگان ممتاـ 1
كه آنان فرمايد مي 74ت و در آيه  آمده اسسخن به ميان» عبادالرحمن«

خداوندا همسران و فرزندان ما را مايه «: كنند به درگاه خداوند دعا مي
در اين آيه از سوره يوسف عمالً نشان داده . »روشني چشم ما قرار بده

 و مالشود كه خطاي پسران يعقوب موجب نابينايي او و كمي
 .شدنيكوكاري يوسف موجب بينايي و روشنايي چشمش 

(#θä9$s% $tΡ$t/ r'̄≈ tƒ öÏ øótGó™ $# $uΖ s9 !$uΖ t/θçΡèŒ $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. t⎦⎫ Ï↔ ÏÜ≈ yz ∩®∠∪     

 .گفتند اى پدر براى گناهان ما آمرزش خواه كه ما خطاكار بوديم
  

  :توضيح
پدر نيز قام واالي  از مد كه فرزندان يعقوبده اين آيه نشان ميـ1

آگاهي داشتند، آنان به خطاي خود اعتراف كرده و از خداوند و پدرشان 
    .طلب مغفرت نمودند

tΑ$s% š’ ôθy™ ãÏ øótGó™ r& öΝä3s9 þ’În1 u‘ ( …çµ ¯Ρ Î) uθèδ â‘θà tóø9$# ÞΟŠ Ïm§9 $# ∩®∇∪     

خواهم كه او همانا آمرزنده  گفت به زودى از پروردگارم براى شما آمرزش مى
 .تمهربان اس
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  :توضيح
البيان آمده است كه حضرت يعقوب  البيان و اطيب در تفسير مجمعـ 1

  . يا سحر بود تا براي فرزندانش دعا كند شب جمعهردر انتظا
اي از آنان به درنگ عذر فرزندانش را پذيرفت و هيچ كينهيعقوب بيـ 2

  .و اين نشانه شكر بر نعمت است دل نگرفت

$£ϑn=sù (#θè=yz yŠ 4’n? tã y#ß™θãƒ #“ uρ#u™ Ïµ ø‹s9Î) Ïµ ÷ƒuθt/ r& tΑ$s%uρ (#θè=äz ÷Š$# u óÇÏΒ βÎ) 

u™ !$x© ª!$# t⎦⎫ ÏΖÏΒ#u™ ∩®®∪     

 در كنار خويش گرفت و پس چون بر يوسف وارد شدند پدر و مادر خود را
  .امان داخل مصر شويد] امن و[اهللا با شاء گفت ان

  

  :توضيح
 نمود و به آنان امنيت و  يوسف نهايت احترام براي والدين خود ابرازـ1

 .آرامش بخشيد

yìsùu‘ uρ Ïµ ÷ƒuθt/ r& ’n? tã Ä ö̧yèø9 $# (#ρ”yz uρ …çµs9 # Y‰ £∨ß™ ( tΑ$s%uρ ÏM t/ r'̄≈ tƒ # x‹≈ yδ 

ã≅ƒÍρù's? }‘≈ tƒö™ â‘ ⎯ÏΒ ã≅ö6s% ô‰ s% $yγn=yèy_ ’În1 u‘ $y) ym ( ô‰ s%uρ z⎯ |¡ ômr& þ’Î1 øŒÎ) 

© Í_ y_t÷z r& z⎯ÏΒ Ç⎯ôfÅb¡9 $# u™!% y ùρ Ν ä3Î/ z⎯ ÏiΒ Íρô‰ t7ø9 $# .⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ βr& søt“ ¯Ρ 

ß⎯≈sÜø‹¤±9 $# ©Í_ ø‹t/ t⎦ ÷⎫ t/uρ þ†ÎAuθ÷z Î) 4 ¨βÎ) ’În1 u‘ ×#‹ÏÜs9 $yϑÏj9 â™ !$t± o„ 4 …çµ ¯ΡÎ) uθèδ 

ÞΟŠ Î=yèø9 $# ãΛ⎧Å3ptø: $# ∩⊇⊃⊃∪     

پيش او به سجده ] همه آنان[و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد و 
ر اين است تعبير خواب پيشين من به يقين گفت اى پد] يوسف[درافتادند و 

پروردگارم آن را راست گردانيد و به من احسان كرد آنگاه كه مرا از زندان 
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باز آورد پس از آنكه شيطان ] كنعان به مصر[خارج ساخت و شما را از بيابان 
ميان من و برادرانم را به هم زد بى گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد 

  . است زيرا كه او داناى حكيم استصاحب لطف
  

  :توضيح
 وارد شدن در كاري است به منظور بر هم زدن و معناي به "نزغ"ـ 1

 .)الميزان(فاسد كردن آن 
شود و با اين آيه پايان داستان يوسف است كه با خواب او شروع ميـ 2

شكرگزاري يوسف به درگاه . پذيردتعبير عيني و عملي آن پايان مي
 .  مراتب بندگي او در چند جاي اين آيه بخوبي آشكار استخداوند و

  :هاي مديريتيتحليل
نشاندن بر عرش باالترين احترامي است كه يوسف در برابر والدين ـ 1

د ابراز كرد و اين نشانه اخالق يك مدير اليق و يك فرزند قدردان خو
 .است هنگامي كه به قدرت و منزلت وااليي دست يافته است

در آيه شريفه، . هاي گذشته سخن گفتنگام پيروزي نبايد از تلخيدر هـ 2
يوسف بيرون آمدن از زندان را مطرح كرد، اما از بيرون آمدن از چاه سخني 

. )تفسير نور() اذ اخرجني من السجن. (نده شوندنگفت، مبادا كه برادران شرم
 . استان از اخالق مديريتياحترام به مهم

يوسف خطا را به ) نزع الشيطان (.ق ضعيفان است عقده و انتقام اخالـ2
ن من و برادرانم شيطان بي: گردن شيطان انداخت و نه برادرانش وگفت

اين نشانه اخالق يك مدير خردمند است كه . )تفسير نور(تفرقه انداخت 
 .بخشدكند، بلكه با بزرگواري ميشود و نه بدگويي مينه مغرور مي
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* Éb>u‘ ô‰s% ©Í_tF÷s?#u™ z⎯ÏΒ Å7ù=ßϑø9$# ©Í_tFôϑ̄=tãuρ ⎯ÏΒ È≅ƒÍρù's? Ï]ƒÏŠ%tnF{$# 4 tÏÛ$sù 

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ |MΡr& ⎯Çc’Í<uρ ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$#uρ ( ©Í_©ùuθs? $VϑÎ=ó¡ãΒ 

©Í_ø)Åsø9r&uρ t⎦⎫ÅsÎ=≈¢Á9$$Î/ ∩⊇⊃⊇∪     

 اى پروردگارا تو به من دولت دادى و از تعبير خوابها به من آموختى
پديدآورنده آسمانها و زمين تنها تو در دنيا و آخرت موالى منى مرا 

  .فرمامسلمان بميران و مرا به شايستگان ملحق 
 

  :توضيح
آيه شريفه اوج شكرگزاري و نهايت اخالص و بندگي يوسف را به ـ 1

در اين . دهدهاي بسيار نشان مي پس از فراز و نشيباالهيدرگاه 
 ني نيست، آن حضرت از دو نعمت بزرگ كهها سخمناجات از رنج

ده بود يعني حكومت و تعبير خواب ياد خداوند مهربان به او عطا كر
داند و از او طلب  كند، تنها خداوند را ولي خود در دنيا و آخرت ميمي

  .عاقبت نيكو دارد

y7 Ï9≡sŒ ô⎯ ÏΒ Ï™ !$t6/Ρ r& É=ø‹tóø9 $# Ïµ‹ ÏmθçΡ y7 ø‹s9 Î) ( $tΒ uρ |MΨ ä. öΝ Íκö‰y‰ s9 øŒÎ) (# þθãèuΗ ødr& 

öΝ èδ{ øΒ r& öΝ èδuρ tβρ ãä3øÿ s‡ ∩⊇⊃⊄∪     

كنيم و تو هنگامى كه  از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى] ماجرا[اين 
 .كردند نزدشان نبودى آنان همداستان شدند و نيرنگ مى

    

  :توضيح
كند و روي مي) پيامبر(به مخاطب خود ) خداوند(گو  قصهدر اينجاـ 1
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آورد تا غيبي بودن خبر دو باره آغاز داستان را به ياد او ميدر ضمن 
يكبار ديگر حوادث را در ذهن او مرور كرده باشد و اين خود از هنر 

  . گويي استقصه
 برادران يوسف "همداستان شدندهنگامي كه آنان "منظور از جمله ـ 2

  .)الميزان(است كه بر عليه او متحد شدند تا از صحنه بيرونش كنند 

 !$tΒ uρ ç sYò2 r& Ä¨$̈Ψ9$# öθs9 uρ |Mô¹tym t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑÎ/ ∩⊇⊃⊂∪     

 .آورنده نيستند و بيشتر مردم هر چند آرزومند باشى ايمان
  

  :توضيح
به معناي عالقه شديد به چيزي و تالش براي دستيابي به آن » حرص «ـ1

 .)تفسير نور( است

  :تحليل معنوي
بران نيست، بلكه پيام خاطر كوتاهي ايمان نياوردن اكثريت مردم، بهـ 1

اند ايمان بياورند، در حاليكه  كه نخواستهنتيجه اختيار و آزادي كساني است 
 .)تفسير نور( راوان داشتندانبيا بر اين كار اشتياق ف

$tΒ uρ óΟßγè=t↔ ó¡ n@ Ïµ ø‹n=tã ô⎯ ÏΒ @ô_r& 4 ÷βÎ) uθèδ ωÎ) Öò2ÏŒ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèù=Ïj9 ∩⊇⊃⊆∪     

جز پندى براى ] قرآن[خواهى آن  پاداشى از آنان نمى] كار[و تو بر اين 
 .جهانيان نيست

  

  :توضيح
پيامبر بر هدايت مؤمنان مشتاق است، عالوه بر آن مزدي هم طلب ـ 1

 .كندنمي



 مديريت در قرآن كريم  250

گرفت و آن حقايقي است كه بايد آن را فرا و احكام قرآنمعارف ـ 2
ته مي شود كه به علم و معرفتي گف» ذكر«زيرا . همواره به خاطر داشت

 .)تفسير نور( در ذهن حاضر باشد و از آن غفلت نشود

⎦Éi⎪r(Ÿ2uρ ô⎯ÏiΒ 7πtƒ#u™ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ šχρ”ßϑtƒ $pκön=tæ öΝèδuρ $pκ÷]tã 

tβθàÊÌ÷èãΒ ∩⊇⊃∈∪     

گذرند در  ها در آسمانها و زمين است كه بر آنها مى و چه بسيار نشانه
  .گردانند برمىحالى كه از آنها روى 

  

  :توضيح
و هر رهبر و امام ) ص(گويا اين آيه براي تسلّي خاطر رسول اكرم ـ 1

اعتنا بودند نگران  بر حق است كه اگر مردم به فرمان و دستور آنان بي
هاي قدرت و حكمت ها دائماً بر نشانهبسياري از انسانچون نباشند، 

 . انديشند اي نمي هكنند، ولي لحظ خدا در طبيعت و خلقت برخورد مي

ها زياد است  با اينكه تعداد نشانه. تر است اعراض، از غفلت خطرناكـ2
اما نه تنها فراموش ) يمرون(ها رابطه دارد و انسان دائماً با آن) كاين(

 .)تفسير نور( گرداندها روي ميكند، بلكه مواقعي نيز از آن مي

$tΒ uρ ß⎯ÏΒ ÷σ ãƒ Νèδç sYò2 r& «!$$Î/ ωÎ) Ν èδ uρ tβθ ä.Î ô³•Β ∩⊇⊃∉∪     

شريك ] با او چيزى را[آورند جز اينكه  و بيشترشان به خدا ايمان نمى
  .گيرند مى

  

  :توضيح
منظور از شرك در اين آيه بعضي از مراتب شرك است كه با بعضي ـ 1
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گويد شود و در اصطالح آن را شرك خفي مياز مراتب ايمان جمع مي
كه مراد از شرك در اين آيه، ه است در روايت ديگري آمد. )الميزان(

مثل اينكه انسان بگويد فالني كار مرا سر و سامان . شرك نعمت است
شانه مؤمن  ن.)تفسير نمونه(نبود نابود شده بودم و امثال آن داد، اگر فالني 

): 91/ ثم ذرهم؛ انعامقل اهللا: ( در برخورد با مردم آن است كهخالص
 .گذارد  همه چيز را كنار ميجز رضاي

(#þθãΖ ÏΒ r'sùr& βr& öΝ åκuÏ? ù's? ×π u‹Ï±≈ xî ô⎯ ÏiΒ É># x‹ tã «!$# ÷ρ r& ãΝ åκuÏ? ù's? èπ tã$ ¡¡9 $# Zπ tFøót/ 

öΝ èδuρ Ÿω šχρ âßêô± o„ ∩⊇⊃∠∪     

رسد يا قيامت در حالى كه  آيا ايمنند از اينكه عذاب فراگير خدا به آنان در
  .خبرند بناگاه آنان را فرا رسد بى

  

  :توضيح
به معناي » بغته« به معناي فرا گرفتن و احاطه كردن است و »يهغاش«ـ 1

 .)الميزان(ناگهاني است 

  :معنوي رهنمود
 كريم بر توجه و تذكر نسبت به قيامت قرآندر آيات متعددي از ـ 1

 .هشدار داده شده است

ö≅è% ⎯Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6y™ (#þθãã ÷Šr& ’n<Î) «!$# 4 4’n? tã >ο uÅÁt/ O$tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yèt6̈? $# ( 

z⎯≈ ysö6ß™ uρ «!$# !$tΒ uρ O$tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ï.Î ô³ßϑø9 $# ∩⊇⊃∇∪     

ام كرد با بينايى به سوى  بگو اين است راه من كه من و هر كس پيروى
  .خدا و من از مشركان نيستم  كنيم و منزه است خدا دعوت مى
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  يرهنمود مديريت
ضع خود با مردم خواهد كه به صراحت از موامي) ص(از پيامبرخداوند ـ 1

 .سخن بگويد

!$tΒ uρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ š Î=ö6s% ωÎ) Zω% y Í̀‘ û© ÇrθœΡ ΝÍκös9 Î) ô⎯ ÏiΒ È≅÷δ r& #“ tà) ø9 $# 3 

óΟn=sùr& (#ρçÅ¡ o„ †Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΖ uŠsù y#ø‹x. šχ%x. èπ t7É)≈ tã t⎦⎪ Ï%©!$# ⎯ÏΒ 

óΟÎγÏ=ö7s% 3 â‘# t$s!uρ Íο tÅz Fψ $# × öyz š⎥⎪Ï%©# Ïj9 (#öθs) ¨? $# 3 Ÿξsùr& tβθ è=É) ÷ès? ∩⊇⊃®∪     

كرديم  جز مردانى از اهل شهرها را كه به آنان وحى مى] نيز[و پيش از تو 
اند تا فرجام كسانى را كه پيش از آنان  نفرستاديم آيا در زمين نگرديده

اند  اند بنگرند و قطعا سراى آخرت براى كسانى كه پرهيزگارى كرده بوده
 .يشيداند بهتر است آيا نمى

  

  :توضيح
هايي همانند بران انسانپيامگرفتند كه چرا  بارها مخالفان انبيا بهانه ميـ1

نيز اين چنين فكر و ) ص(بر اسالم پيام گويا مردم زمان ما هستند،
 .)تفسير نور( سؤالي را داشتند كه اين آيه، هم پاسخ مي دهد و هم هشدار

  :يي مديريترهنمودها
نه . كردند و در ميان آنان زندگي ميم بوده بران از جنس مردپيامـ 1

 .ير و نه اهل رفاهگ فرشته بودند، نه افراد گوشه

 . قت استهاي دريافت حقيمشاهده مستقيم از كارآمدترين شيوهـ 2

گيري، براي سير و سياحت در زمين و آگاهي از تاريخ و عبرتـ 3
 .)تفسير نور(  تربيت بسيار كارگشاستهدايت و
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#©̈Lym #sŒÎ) }§t↔ø‹tFó™$# ã≅ß™”9$# (#þθ‘Ζsßuρ öΝåκ̈Ξr& ô‰s% (#θç/É‹à2 ôΜèδu™!$y_ $tΡçóÇtΡ 

z©ÉdfãΖsù ⎯tΒ â™!$t±®Σ ( Ÿωuρ –Štãƒ $uΖß™ù't/ Ç⎯tã ÏΘöθs)ø9$# t⎦⎫ÏΒÌôfßϑø9$# ∩⊇⊇⊃∪     

پنداشتند كه به آنان ] مردم[نوميد شدند و ] ما[تا هنگامى كه فرستادگان 
ه يارى ما به آنان رسيد پس كسانى را كه واقعا دروغ گفته شد

 .عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد] لى[خواستيم نجات يافتند و مى
  

  :هاي معنويرهنمود
ظور از يأس رسوالن نا اميد شدن آنان از اقبال و ايمان مردم بود و نمـ 1

روغ  داالهيخداوند به كافران مهلت بسيار داد تا جاييكه خيال كردند انبياي 
 بر ياري مؤمنان و االهياما سنت . شدگويند، چون عذابي بر آنان نازل نميمي

 .)الميزان(عذاب مجرمان  باالخره محقق شد 

ô‰ s) s9 šχ%x. ’Îû öΝ ÎηÅÁ|Ás% ×ο u ö9 Ïã ’Í<'ρ T[{ É=≈ t6ø9 F{$# 3 $tΒ tβ% x. $ZVƒÏ‰ tn 

2”u tIø ãƒ ⎯ Å6≈s9 uρ t,ƒÏ‰ óÁs? “Ï%©!$# t⎦ ÷⎫t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ Ÿ≅‹ ÅÁø s? uρ Èe≅à2 

&™ó© x« “Y‰ èδ uρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊇⊇∪     

سخنى نيست   به راستى در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى است
است كه ] از كتابهايى[كه به دروغ ساخته شده باشد بلكه تصديق آنچه 

آورند  پيش از آن بوده و روشنگر هر چيز است و براى مردمى كه ايمان مى
 .رهنمود و رحمتى است

  

  :توضيح
 "عبره" است، ديگر حال به حالي زا گذشتن معناي به "عبر"ـ 1
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 بردمي اموري به پي معرفت وسيله به آدمي كه است حالتي به مخصوص
   .)راغب( نيست ديدن قابل كه
  :هاي معنويتحليل
هاي انبيا كه داستان يوسف منظور آيه شريفه آن است كه در داستانـ 1

 از آنهاست عبرتي است براي صاحبان عقل و خرد و داستان يكي
يوسف حديثي دروغين نبود، بلكه تصديقي بود بر آنچه در كتب 

 در  آنچهن يوسف در تورات نزديك بهداستا(آسماني پيشين آمده بود 
 و اين موارد مايه هدايت و ).)الميزان( آمده است، بيان شده است، قرآن

 . رحمت براي مؤمنان است

  )تفسير نور() هاي يك رهبر يا مدير موفق ويژگي(يماي يوسف س
 :كنيم مي مرور را حضرت آن از سيمايي يوسف حضرت پايان داستان در

 السجن رب: (ها تلخي در حال، همه در خداوند به كامل توجهـ 1
 )الملك من آتيتني قد رب: (هاشيريني و هاشادي در... ) احب

 قوم مله تركت اني: (گروهي هر از فيانحرا خط هر كردن رهاـ 2
 )كافرون هم باالخره هم و باهللا اليؤمنون

 و.... ابراهيم آبائي مله اتبعت و (توحيد پيشگامان مستقيم راه گيري پيـ 3
 )بالصالحين الحقني

 )مسلماً توفّني: (نفس آخرين تا خدا رضاي راه در پايداريـ 4

 )منّا ابينا الي أحب: (رقبا برابر در وقارـ 5

 اراد .... الجب غيابت في يجعلوه: (هامرارت و حوادث برابر در صبوريـ 6
 )سوء باهلك
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 مما الي احب السجن رب معاذاهللا،: (رفاه بر تقوا ترجيح و پاكدامنيـ 7
 )يدعونني

 )بخس بثمن شروه و: (بيگانگان برابر در كتمانـ 8

 ....)عليم حفيظ يانّ.... االحاديث تأويل من علمتني: (وافر علمـ 9

 )مكين لدنيا اليوم انّك قال كلمه فلّما: (فصيح و زيبا بيانـ 10

 ) ...اسحاق و ابراهيم آبائي: (خانوادگي اصالتـ 11

 )السجن صاحبي يا: (فكري مخالفان با مداراـ 12

 )المخلصين من كان (اخالصـ 13

 اهللا ام خير متفرقون أرباب: (ديگران هدايت به عالقه و عشقـ 14
 )القهار الواحد

 فذوروه..... اخيه رحل في السقايه جعل: (ابتكار و طراحي قدرتـ 15
 ...)سنبله في

 )العرش علي ابويه رفع: (فروتني و  تواضعـ16

 )عليكم التثريب: (اغماض و عفوـ 17

 )اخوتي بين و بيني الشيطان نزع: (جوانمردي و فتوتـ 18

 )عليم حفيظ اني رضاال خزائن علي اجعلني: (امانتداريـ 19

 )المنزلين خير انا: (نوازي مهمانـ 20

  »هللا رب العالمينالحمد«
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