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 واژگان کلیدی
 اما  کارگزاران  نش یگز  یاسالالالمم تیریمد  یاسالالالممجامعه  یرفتار یهاآموزه

 .البمغه نهج   یعل

 مقدمه.1
گر چه دورا  ورنیهی ترد  ایت، امی هعرار  الگریی جیمع و ویمل از دورا  حترمت ح ورم  لی

نهید. هوی در هعۀ دورا  ته ییدگیر حترمای حنسنوت طلوب و  ودالوت محرر تر پوییوۀ دین تراا هعوۀ نرووول
ر در هعۀ اتعید دینیهویا امیآ  لیآمرز  ا انیدا،  -ته یوووبب ترقرردارا از درایت و ف وووسلت و ندت 

یوسییوی و اجاعی ی مررد نرجه مافترا  و اندیشوعندا   رار گرفاه ایت. ایاعداد از آمرز  هیا راهبردا 
 آ گردید  ایت. اینمنح ور ته   ر قیلی نگشت و نی ته امروز نسز محل رجر  جهی  ایالامیآ  لی

ا و تسنر  عسق ایشوی  ایوت ریشه در ایعی  رایاسن و ننراا الهی ح رنر ها که بیانگر نبوغ فکرآمرز 
ا ایشوووی  در نهج البالغه ته روش نحلسل محارا ته واویوا دارد. در این پتوهر توی الهویآ از نعویلسم ارزند 

در وا ع وزرا و معیونسن )ویرگزارا ( رون مهم اجرایی هویا رفاویرا ویرگزارا  پرداقاه گووود  ایوووت. آمرز 
حترمت ایووالمی هروواند وه  دآ نرجه ته اتعید رفایرا آنهی مرجبیم وج روا یووسییووی را فراهم آورد  و 

ریوووسد  ته »در این مررد نرلوووسه نعرد  اند  وشووویند. هعینگرنه وه ح ووورمجیمعه را ته  هنرایی می
این منیله  (831: 1731اتن اتی الحدید،  « )رین  یمل نیتردا ایوووتمرانب تیال تدو  ایووواحنیق، مهم ن

هیا راهبردا اندازا از آمرز در این زمسنه چشووومیوووعی دارد توی نرجوه توه الگرا مدیریای امیآ  لی
ایشوووی  در زمسنوه رفاویر اراسه دهد نی از این رهگذر ییدآور این مهم گردد وه در ونیر معرفت و گووونیقت این 

ر و ن وووعسن میهی، فآمرز  وند و مرجبیم تنیا جیمعۀ نط الازاآ  علی تدا  هی ریووواگیرا جیمعه را مسرووو 
 آورد.ایالمی را فراهم می

 بیان مسئله -1-1
مدیرا  و لووویحب من وووبی  از جعله افرادا هرووواند وه دامنه نأثسرام اناخیب، گزینر و رفایر و    

گووورد، تلته هوی )چوه مثبوت و چوه منفی( ننهی ته ی  یووویزمی  و یی ی  مبعر ه محدود نعیا عویل آ 
 علترد گوورد وه مردآ آ  داسعًی در حیل رلوود و ارزییتی  علترد وا هروواند. نحر  اا را گوویمل میجیمعه

وند، وه تی نرجه ته من وووبی ( در ذهن مردآ ایبید نگرش میمروووورال  )وزرا، معیونسن، و یوووییر لووویحب
مولرب ترد  یووی نبرد   علترد آنووی  و نسز ناسبووه حوویلوووول از ارزیوویتی  علترد مردآ، این نگرش نسز 
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و ... هعه از گوورد. ا اعید، نعهد، احرووویال  دالت، وفیدارا هییی میگسرادیوواخرش ن سسرام و جهت
نراند از نراند ته وجرد آید و یی ننریت گرد و گی  میجعله م ویدینی ایت وه ته دنبیل  علترد مرورال  می

مدیریت در وسفست ادار  جرامع تشرا، ننوه ولسدا و نعسسن »گرد: تسن رود. از هعسن رویوت وه گفاه می
انگیرا و ورنیهی در اناخیب مرورال  و (  وعًی یوهل862: 1711اوبرا، ) لی.« ونند  هعه امرر ایوت

آورد وه حای معتن ایووت پسیمدهیا آ  نی هیا یوونگسنی را ته تیر میمدیرا  و  دآ نرجه ته رفایر آنهی زیی 
هیا الشعی   رار دهد. ته دنبیل این مهم، دانران معسیرهی و مالکهی تعد جیمعه و آیند  وشرر را نحتییل

د از گزینر و اناخیب افراد نیمنییووب تراا پرووت هیا یوویزمینی و ولسدا و نرانیوونبر ا عیل افراد می
گسرا هیا نیگوی از تتیرگسرا آنی  جلرگسرا ته  عل آورد  و مرجبیم ی  ن عسمتروز مع والم و چیلر

اا فردا و یی هیا مرردنتر تدور از هرگرنه ترقرردهیا یووولسنهقردمندانه  هعرا  تی در نتر گرفان مالک
فراهم آورد. تنیتراین مرووله نحنسق حیضور این ایت وه  در زمسنه ا عیل و رفایر مرورال ، الزآ  گروهی را

 ایت چه الرل و معسیرهییی را لحین گرد؟ 

 ی پژوهش پیشینه -1-2
مویلعیم زییدا لوووررم گرفت، از جعله هیا مدیریای و حترمای ح ووورم  لیدرتیر  گوووسر    

نی گوووهیدم  ) نالنست و حترمت از رحلت نبی اورآ امیآ  لی» نرا  توه آثیر زیر اگووویر  ورد:می
از  لی الو ر  سن الن وی   نریروند  در این اثر تی ایانید ته منیتع گسعی و غسر گسعی یعی « ولوی ا تم(

دارد نیریخ یووی یوویلۀ لوودر ایووالآ از رحلت نبی اورآ نی گووهیدم ولووی ا تم را تی زتینی یووید  تسی  وند. 
لووسفیر  نریرووند  در اثرش از مهدا محعدا « اندیشووه و روش الووالح جیمعه از دیدگی  امیآ  لی»

وند. را در  لعرو جیمعه گونییی دین نبسسن میهیا الوالح جیمعه از دیدگی  امیآ  لیاندیشوه و روش
از آیت الله گسخ محعد فیضل لنترانی ته ننتسم حرن وریعی « آیسن وشورردارا از دیدگی  امیآ  لی»

عد جزوام درال ایاید )آیت الله گسخ محاین وایب نریوط حرن وریعی ننتسم گد  وه وا در این وایب 
فویضووول لنترانی( را جعع آورا و ندوین ورد  و  عد  مرضووور یم این اثر پسرامر  فرمییشووویم ح ووورم 

ا داللت دولت )آیسن نیمه»ایت. در ق ور  حترمت م ور و آیسن وشورر دارا امیآ  لی لی
آیسن  111هرانی  وه در این اثر از م ووووفی دلشوووید ن« ا میل  اگوووار(حترمت و مدیریت در  هد نیمه

اا تیگوود تراا حترمت و هیا مورح و گوورح گشوواه نی آیسن نیمهمورح گوود  وه در ذیل هر وداآ آمرز 
 گردآورا گوود « هی(هی و مرووورلستحترمت  لرا )هدط»مدیریت تر مبنیا انرووینست،  دالت، و قدمت. 

ز    این وایب وه دیووایورد نالش جععی انریووط گروهی از نریرووندگی ، زیر نتر دتسرقینه مبلس قبرگی
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محننی  و نریروندگی  ایت ته گرح اهداط و وظییف حترمت  لرا پرداقاه ایت و تی نشریح این اهداط 
هیا مدیریای و حترمای ا الآ داگوواه  حترمت  لرا، آینۀ هی و روشو وظییف، قویب ته نعیمی یووب 

ت ایووالمی ایووت و ایوورۀ هعۀ جرامعی ایووت وه هیا حیوم و جیرا در حترمنعیآ نعیا الوورل و ارزش
تیگوووند. امی در نعیمی آنهی جیا تح  پسرامر  واویوا قراهی  حترمت ایوووالمی و انروووینی و مردمی می

ریووسد، ترووسیر قیلی ته نتر میهیا رفایرا ویرگزارا  تی نرجه ته نعیلسم ارزگووعند ح وورم  لیآمرز 
ه روش نحلسل محارا ته نبسسن و واویوا این مهم نگیرش اا تتنویتراین پتوهر حویضووور ته روش وایتخینه

 ییفاه ایت.

 اهمیت و ضررورت تحقیق -1-3
من بی  ته لحین ما ل ترد  ته منیتع  درم، از جییگیهی ترقرردار هراند وه مروورال  و لویحب   

ذارد و در گاا از افراد نأثسر میهوی تر وسفست زندگی  د ن وووعسعویم، رفاویر و حای طرز نفتر و نگرش آ 
نرا  این اد ی را داگت وه ترسیرا از مع الم و دهد. در دنسیا امروز میتروسیرا از مرارد ته آ  جهت می
 ریووینی اناخیبانگیرا در اناخیب مرووورالنی ایووت وه تی هدط قدمتمشووتالم جرامع ته دلسل یووهل

 اند، و تی اینا نفس قریر درآورد هی، افراد و منیتع را ته قدمت هر اند امی هعسن افراد نعیمی فرلوتگود 
در ق ر  اناخیب و ارننید این افراد وشوینند. امسرمؤمنی ویر قرد، یویزمی  و جیمعه را ته نبیهی می

دید، اتن اتی الح « )نرین  یمل نیتردا ایووت.ریووسد  ته مرانب تیال تدو  ایوواحنیق، مهم»فرمییند: می
1731 :831) 

دارد نی تی در پسر گرفان رویتردا نحلسلی، ته روش نحلسل محارا از هعسن روا پتوهر حیضور   د 
هیا دین مبسن ایووالآ و نسز یووسر  حترمای و مدیریای هیا رفایرا ویرگزارا  را در آمرز هی و جنبهویتگی

 و جر وند و ته ی  چهیرچرتی ولی در این زمسنه نیسل آید.جرتامیآ  لی

 . بحث  2

 خصوص معیارهای گزینش ها و تعالیم درآموزه -2-1

 توجه به رضای خدا و خدمت به خلق خدا در مسند قدرت  -2-1-1

 توجه به رضای خداوند -2-1-1-1
در متاب  لرا و جیمعۀ ایووالمی مسی  اتعید مخالف حترمای و دین پسرندا  عسق تر رار ایووت. تی    

انا وویب دریووت و ویرآمد افراد الیق در مرووند مدیریت، معیونت، و وزارم، و نرزیع  یدالنه و مدترانۀ  درم 
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یب را ادا گییراگی انا گردد. در این مسی ، ننهی افر هیا حترمت ایوالمی ایارار میدر دیوت آنهی  پییه
اندیشووند، و نرووبت ته یوورانبیآ دارند وه ته جز ورووب رضووییت قدا و قدمت ته قلق قدا ته چسزا نعی

در زمسنه معورط نعرد  نعیمی نرجهیم ایوالآ و مرلعینی  ترسیر د سق و حریال  هراند. امیآ  لی
 :  فرمییدتتر فرمیندار م ر میته قداوند در نرلسه ته محعد اتن اتی

 «تتر! تدا  وه من نر را یوورپریووت تزرگارین لشووگرآ یعنی لشووگر م وور،  رار اا محعد اتن اتی
هیا دل مخیلفت ورد ، و از دین قرد دفی  ون. هر چند یی ای از دادآ. تر نر یوزاوار ایوت وه تی قرایاه

ین هر نردا قدا جییگز  عر نر تی ی نعیند  تیگد. قدا را در راضی نگه داگان مردآ ته قشم نسیور، زیرا قش
گوورد. نعیز را در و ت قردش تبیا آر، نه اینته در چسزا ترد  امی هسچ چسز جییگزین قشوونردا قدا نعی

تستویرا زودنر از و ار تخرانی، و توه هنگویآ درگسرا دروویر آ  را نوأقسر تسوینودازا، و تدا  وه نعیآ وردار 
 (763: 1716)دگای، «  قرتت در گرو نعیز ایت.

 فرمییند:عچنسن در نیمه ته حیرث هعدانی میایشی  ه
 « ته ریروعی   رآ  چنگ ز ، و از آ  ن سحت پذیر، حاللر را حالل و حرامر را حراآ تشعیر. و

حنی را وه در زندگی گذگووواگی  ترد ن ووودیق ون. و از حرادث گذگووواه نیریخ، تراا آیند   برم گسر، وه 
 پسرندد، و هعه آ  رفانی ایوووت. نیآ قدا رای  دنسی ته آغیزش میحرادث روزگیر تی یتدیگر هعینند ترد ، و پیت

تزرگ دار، و جز توه حق یوووخنی تر زتوی  نسویور  مرگ و جهوی  پس از مرگ را فراوا  تسید آور، هرگز آرزوا 
 (573: 1716)دگای، « مرگ متن جز آنته تدانی از نبیم ییفاگینی...

 خدمت به خلق -2-1-1-2
عیآ انا ویتیم ایوت. اگوخیلی وه از روحسه تیالا قدماگزارا ترقرردارند قدمت ته قلق مبنیا ن   

هیا نیگی از وعبرد نسروا ویر ماعهد، من ف، نالگگر و افرادا گوییراه جهت پرنعرد  قههی و گتیط
پریی هرووواند. هر یووویزمینی تراا اراسه قدمیم ته افراد ته وجرد آمد  ایوووت. در حنسنت فلروووفه وجردا 

نی ایوت. در تروسیرا از مرارد مشویهد  گود  ایت وه ویرونی ، مدیرا  و یی لیحبی  یویزمی  قدمت ریوی
نعییند من ب ته دالیل ماعددا از پرداقان ته امرر مردآ و اراسه قدمت گریزانند و قرد را یرگرآ امررا می

ردآ و مهی نبرد  ایووت. این افراد ته گووتل غسر یتل  برلی وه در اولریت هیا ویرا نعریف گوود  تراا آ 
 قویب ته این افراد فرمرد  اند: دهند امیآ  لیارتیب رجر  را فریب می

 «هووی هم او را نفریبوودمهار وروووی ایووووت وووه مردآ را توویزا نوودهوود و فریووب نوودهوود و طعع .»
 (8187)حتعت/
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یووویزمی  قدماگزار تر پییه افراد قدماگزار گوووتل می گسرد. چگرنه می گووورد یووویزمی  و نهیدا از 
لووحبت وند، امی قدماگزارا ته مردآ در مسی  الوورل گزینر و انا وویب آ  جییی نداگوواه قدماگزارا 

 تیگد؟؟
 

 
 : رابطه دوطرفه افراد و سازمان خدمتگزار1نمودار

یب می حرهی تیگند وه نر ی  بیدم ته از دیدگی  نهج البالغه، انرا  مدیریت هی تیید در قدمت انروی 
در آید. و مدیرا  جیمعۀ ایووالمی، قدماگزارا  نرد  هیا مردآ و تندگی  قدا هروواند. ح وورم امسر

 فرمییند:تخشی از نیمه قریر ته جنیب میل  اگار می
 « یوووتس قودا را در ق ووور  طبنویم پوییسن و محروآ جیمعه، وه هسچ چیر  اا ندارند، از زمسن

دردمندا  )در نتر تگسر.( هعینی در این طبنه محروآ، گروهی قریشووان دارا گسرا ، نسیزمندا ، گرفایرا ، 
می ونند و گروهی ته گدایی دیوت نسیز ترمی دارند. پس تراا قدا، پییودار حنی تیش وه قداوند تراا این 
ه هیا زمسن هیا غنسعای ایووالآ را در هر  طبنه معسن نعرد  ایووت. تخشووی از تست العیل و تخشووی از غل 

طبنیم پییسن اقا ووی  د   زیرا تراا دورنرین مروولعینی  هعینند نزدی  نرین آنی ، یووهعی  گووهرا ته
 .مریوا وجرد دارد و نر مرؤول ر ییت آ  هرای

مبیدا یرمرای حترمت، نر را از ریسدگی ته آنی  تیزدارد، وه هرگز انبیآ ویرهیا فراوا  و مهم  ذرا 
عرار  در فتر مشوووتالم آنی  تیش، و از آنی  روا تراا نرک مروووؤولسوت هویا ورچو  نر نخراهد ترد. ه

ترمگردا ، ته ویت  ته امرر وروینی از آنی  تسر نر ریوسدگی ون وه از ورچتی ته چشم نعی آیند و دیگرا  
 «.آنی  را ورچ  می گعیرند و وم نر ته نر دیت ریی دارند

ت این یوخن ح ورم ترآنروت وه گویق ۀ ی  مدیر جیمعه را تیزگر وند وه در رأال آ ،  هیالالحس 
 قدماگزارا را  رار داد  ایت و هم وظسفه ی  مدیر را در نرورا و قیدمی مردآ نبسسن می وند. 

 سیروی از قرآن و دستورات خداوند  -2-1-2

گوورد، گرش جی  یووترد  ته نعیلسم ارزگووعند  رآ  نه ننهی مینع ورود افراد ته مرووسرهیا انحرافی می   
ییزمی   افزاید و ته وایوه هعسن امرتلته اندیشوه و فتر او را نعیلی تخشوسد  و ته  درم نفتر و نعنل او می

مت  لرا نسز در اماداد حترمت مند قراهند گوود. یووسر  حترو جیمعه نسز ته مرانب از نرویج این مهم تهر 
هووی و ا ووویا الهی، الووویلووت را تووه دینوودارا، قردورزا در دین و پسروا از آ  داد  ایوووت و در ن وووب

 افراد خدمتگزار

 

 خدمتگزارسازمان 
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را  هی یووفیرش فرمرد ، هعیر  افرادا ته ویر گعیرد  گوورند وه دیوواررهیا قداوند و پسیمبرمرووورلست
نعییند. در اا و ترقرردهیا گووخ ووی قرددارا میهیا یوولسنهقرد  رار داد  و از   وویوم ن ووب العسن

 اا ته میل  اگار فرمرد :در نیمههعسن زمسنه امیآ  لی
داگاه  هی را ته وروینی تروتیر وه قسرقراهی در دین و نرجه ته دیاررهیا قدا و پسیمبرمروورلست»
 (.37)نیمه/« تیگند

 یز از فریب و دغلبازی اخالص و سره  -2-1-3

در جیمعۀ ایوالمی آنچه تسر از هعه چسز ارزش دارد لدا ت و اقال  در ادارۀ امرر ایت. در ی     
هیا مدیریای وه تیید در گزینر وزراد، معیونسن و یوووییر ویرگزار  مررد حترمت ایوووالمی، از جعله آمرز 

آ و گوووفیفست در ادارۀ امرر جیمعه ایوووت. نرجوه  رار گسرد  لوووراحت و دورا از نسرنگ و فریب داد  مرد
 فرمییند:پس از تسعت مردآ مدینه میامسرالعؤمنسن

اآ  از روز نخرووت، ته این منیآ اا از حق را نترگوویندآ  هسچ گی  دروغی نگفاهته قدا یوورگند! ولعه»
گی  تیگوووسد! هعینی گنیهی  چر  مروب  ه یووورارا هیا تدرفایرند وقالفت و چنسن روزا قبر داد  گوودآ. آ

 (71: 1716)دگای، « اندازند.قرد )گنی  ویرا ( را  نی  رهی گد  در آنر دوزخ می
 فرمییند:هیا حترمای قرد در جعع مردآ مدینه میدر ا الآ یسییت امیآ

)هعی ( این یوووندا ایوووت مبنی تر   1...«گسرآ، و قرد ته آ  پیا تندآ  گریم ته  هد  میآنچه می»
 انحراط افتیر  عرمی وه جیمعه گنییی  ته آ  دپرانسز  گریند.ته نفی نرجه ح رم

اا و از منتر منوق میوسیولسرای، نریل ته دروغ،  هد گتنی و حسله تیزا  حرفهدر نگی  یسییت»   
 تیگد. اولیفی چر  وفیا ته  هد،تیزا، الزمۀ دیاسیتی ته اهداط و نفرذ  درم و ویمسیتی یسییی می

نراند، ارزش ته گعیر آید امی در نگی  میوسیولی و از منتر فیفست در جیا قرد میلدا ت، دیندارا، و گ
منوق امرا، امر حترمت و  درم و حیوعست تر مردآ، ته  رامل و  نیلر دیگرا نسز نسیز دارد وه تدو  

: 1711)گروهی از نریرندگی ، « آ ، امرر ییمی  نخراهد ییفت و اوضی  تر وفق مراد حیوعی  درنخراهد آمد
ی آنچه در حترمت  لرا و ایالمی مرلم ایت  د ت در ر ییت ُتعد معنرا امرر نسز ایت. تدیهی 87 (. ام 

(. این 788: 1731ایت وه دغل تیزا و  هد گتنی در حترمت ایالمی جییگی  و ارزگی ندارد )دگای، 
تدا  منسنو امسرالعؤ ا حترمای پسیمبر اورآاا ایت وه در وایب قدا و گسر هعی  ق س ه

                                                                        

 )اتحراف افکار عمومی( Depratiseنفی: دپراتیزه  1
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 نرلسه گد  ایت.  
 «ر گر و جنییاتیر ایووت. اگیوورگند ته قدا! معیویه از من یووسییوواعدارنر نسرووت، امی معیویه حسله

 «نرین افراد تردآ، ولی هر نسرنگی گنی ، و گنیهی نر ی وفر و انتیر ایوووتنسرنگ نیپروووند نبرد، من زیرک
 (721: 1716(. )دگای، 822)قوبه/

 اتکا به نیروی تفکر و تعقل و دوری از هوای نفس  خردورزی و  -2-1-4

قرانوود  هعرار  ووویرگزارا  قریر را توودا  فرا میهوویا موودیریای وووه اموویآ  لیاز جعلووه آمرز    
ا لراب ایت  نی از این رهگذر تارا  ته روگی  نالنی تراا ادارۀ امرر گسرا از نسروا  نل و اندیشوهتهر 

 هعرار  ته آ  نأوسد نعرد  و فرمردند: اا ایت وه امیآ  لیرلسهحترمت دیت ییفت. این هعی  ن
« پس تیید امیآ و راهنعیا مردآ ته مردآ رایوووت تگرید، و را  قرد پسعیید و از فرزندا  آقرم تیگووود

ا درو  ویر وند، آغیز ویرش وه از آنبی آمد  و تدانبی قراهد رفت. پس آ  وه تی چشم دل تنگرد، و تی دید 
وه تسیندیشوود  آیی  عل او ته یوورد او ایووت یی زیی  او؟ اگر ته یوورد ایووت ادامه دهد، و اگر زیینبیر  آ  ایووت

گیهی چر  روند  رود، پس هر چه گایب راهه میاا ایت وه تیایوت نر ف وند، زیرا  عل ونند  تدو  آ
گیهی، چر  روند  )دگووای، « ت ایووت،..اا تر را  رایوووند از هدفر دورنر مسعیند، و  عل ونند  از روا آ

1716 :628.) 
در رویترد ایوالمی هعرار  نأوسد گود  ایوت وه در اناخیب افراد ته لالحست  لعی، نرانییی آ  هی و 

گیهی هیا الزآ مرجع نفتر و نعنل آ  هی نرجه تسشارا گرد و هرگز ورینی را وه از نتر  لعی ضعسفند و آ
 138در قوبه ینت ته جیمعه ایووالمی ایووت. امیآ  لیرا ندارند تر ویرا نگعیرند، زیرا چنسن ویرا قس

 نهج البالغه می فرمییند:
اا مردآ هعینی یوزاوارنرین مردآ ته این امرر )قالفت و زمیمدارا( وری ایت وه نرانینرین آ  هی تر »

 (.138)قوبه/« اجراا امرر و دانینرین ته فرمی  قداوند در فهم مریسل تیگد
د از وند تییمیمدارا  تراا نروووهسل و نتعسل امرر قرد ته  نل رجر  می یتل ذور ایوووت، زمینی وه ز

لحین  لعی و نخ ووو وووی در یووووحی تیگووود وه تاراند جراتگرا نسیزهی و مرووویسل مورح گووود  تیگووود. 
ورح هی در یووتندا از این ویتگیهیا ماعددا در این زمسنه تسی  گوود  ایووت. در زیر ته ی  دیوواهویتگی

 ایت:  تیالا مدیریت اگیر  گد 
  لم ته متاب و دین  -1
ت،  نل و اجعی   -8  گنیقت ویمل نربت ته وحی،  رآ ، ین 
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 هیا ایالمی و مرازین اقال ی و مرارث فرهنگی آگنییی تی ارزش -7
 گنیقت ویمل اهداط ایالآ و مدیریت  -5
نخ ص )آگونییی تی  لرآ روانشونییوی، جیمعه گنییی، حنرق، یسییت، ا ا ید، آمیر و رییضسیم  -3

 در زمسنه مرترطه( 
ریزا، یوویزمیندهی، هدایت و رهبرا، ونارل و ارزگوووسیتی، ایبید هعیهنگی، نخ ووص در ترنیمه -6

و متیرآ  172: 1735و موهرا   87: 1761تندا یوویزمینی )تهیریووای  و هعتیرا  ایبید انگسز  و تردجه
 (.15-63: 1731و یرمد   13: 1761گسرازا  

 سرزنش از خیانت اقتصادی   -2-1-5

 « پس از یید قدا و درود! هعینُی گووییروواگی پدرم مرا نرووبت ته نر قرگووبسن، و گعی  وردآ هعینند
روا. نیگهی  ته من قبر دادند، وه در هراپریووای چسزا فرو گذار نترد ، و تیگووی، و را  او را میپدرم می

اا ونی، و تر سیا قرد را تی نبی  ورد  آقرم آتیدا  میاا تراا آقرم قرد تی ی نگذاگووواه اا، دننرگوووه
ام و اا. اگر آنچه ته من گزارش ریسد ، دریت تیگد، گار قینهپسریان تی قریشیوندانت از دین قدا ترید 

نر ایووت، و ورووی وه هعینند نر تیگوود، نه لسی ت پییوودارا از مرزهیا وشوورر را تند وفر نر، از نر تی ارزش
راند ویرا را ته انبیآ ریوویند، یی ارزش او تیال رود، یی گووری  در امینت تیگوود تی از قسینای دور ندارد، و نه می

 (178ق: 1518) بد ، (. 31)نیمه/« میند پس چر  این نیمه ته دیت نر رید، نزد من تسی، ا  گیدالله
 الووول جیرود  بدا ایوووت وه در جییگی   درم قریر قسینت ورد  ترد.این نویموه قویب ته منذرتن

آید  احاسی، قسینت امرا مذمرآ ایوووت امی هر گی  لوووحبت از  دآ قسینت در ادارۀ امرر دولت ته مسی  می
گسرد. از جعله وظییف لووویحبی   درم در حترمت العویل مررد نرجه  رار میوویرگزارا  در ننروووسم تسوت

 ایالمی، تخ ر  معیونسن و مأمررا  میلسینی ایت. 
 رمیید: فامیآ  لی در جیا دیگر می

 « ،وری وه امینت الهی را قرار گعیرد، و دیت ته قسینت آلرد  وند، قرد و دین قرد را پیک نریزد
هعووی ، « ) و درهویا قرارا را در دنسوی توه روا قرد گشووورد ، و در  سویموت قرارنر و ریووورانر قراهود ترد

 321.) 
 ، ویر و مرورلست قریر را دارا ایوت. اگر انروییتی از الورل ایوییوی در انبیآ داد  ویرهی امینت

وند ته قرتی آ  را پسر تبرد و تیلند  دارد و نالش میگعی  حرمت آ  را پیال مینر ی اموینوت توداند، تی
اا ترقرردار ایوووت وه آورد. امینادارا از چنی  مرنبهدارا، ا اعوید را پدید مییووویزد. وراا آنتوه اموینوت
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 ایعی  معرفی نعرد  و فرمرد  ایت:آ  را در رأال ایالآ و ترنرین ح رم  لی
 «(            51ش: 1762، 6)قرانریرا، ج «رأس اإِلسالِم األماَنة 

تر هر گووخص زمیمدارا واجب ایووت وه تداند، امتینیم، امرال و هرچه در نعل  او  رار دارد، ماعلق 
ت   چه وه در اقاسیر اوینراند در م یرط گخ ی قرد ایافید  و یی از آ  قرد ییزد. آته وا نسروت و نعی

تیید  گرد والعیل نعلق داگواه و هرگرنه دیوت درازا و ن ورط در آ  قسینت در امینت محررب میته تست
 پییخگرا آ  تیگد. 

 عدم سوء استفاده از قدرت  -2-1-6

دهد، و اگر قردیویزا الزآ لررم نگرفاه تیگد، هر وس در هی مسدا  می درم ته امسیل و قرایواه  
دهد و یووواعگرا و هیا نفس قرد را مسدا  میگووورد و قراهراا وه تیگووود،  درم زد  میرنبههر م

من بی  را ته دورا هعرار  ویرگزارا  و لیحب(. ح رم  لی18: 1711نعیید )دلشید  نبیهگرا می
 د: فرمییقراند و در دورا  حترمت قریر هعرار  تدا  جیمعه  عل پرگیند  و میزدگی فرا میاز  درم
  « یورگند ته قدا! اگر نعیآ گوب را تر روا قیرهیا یوعدا  ته یر تبرآ، و یی تی غل و زنبسر ته این

را در روز  سیمت در حیلی مال یم ونم وه ته  نر دارآ نی قدا و پسیمبرشیور یی آ  یر وشسد  گرآ، قرش
تع ووی از تندگی  یووام ورد ، و چسزا از امرال  عرمی را غ ووب ورد  تیگووم. چگرنه تر ورووی یووام ونم 

رود، و در قیک، زمینی طرالنی ا یمت تراا نفس قریر، وه ته یوورا وهنگی و پریووسد  گوود  پسر می
 (.885)قوبه/« وند؟.می

  د:ناتن  سس فرمیندار آذرتییبی  وا را از ایافید  نیروا از  درم هشدار داد ایشی  در نیمه ته اگع 
 « هعینی پروووت فرمیندارا تراا نر ویوووسله آب و نی  نبرد ، تلته امینای در گرد  نر ایوووت، تیید از

فرمویند  و امیآ قرد اطی ت ونی  نر حق ندارا نروووبت ته ر ست ایوووابداد ورزا، و تدو  دیوووارر ته ویر 
دار آنی نی ته من هیا قداا تزرگ و  زیز ایت، و نر قزانها داآ نعییی  در دیوت نر امرالی از ثروممهعی 

 «ترتیرا  امسدوارآ تراا نر تدنرین زمیمدار نبیگم، تیدرود.
نرا  گفت قیرج از  دالت گیآ نعیید در وا ع میگووخ ووی وه از منیآ و جییگی  قرد ایووافید  یوورد می

ی را ن ووعسف نعرد  ایووت. ترداگوواه، و در ونیر آ  دالت از دیدگی   رآنی، رهسیفت ته ننرا ایووت و »  حن 
 (. 11: 1715)معسنی و هعتیرا   « هسچ  یملی نبیید مرلعینی  را از نحنق آ  تیزدارد

نرا  ناسبه گرفت، یوردایافید  از  درم نیگی از پییسن ترد  یوح ننراا فرد ایت. پس ایانبی، می
 نرین معسیرهیا گزینر ویرگزارا  دولت، ننرایت.گفاه گرد وه از مهم  یتل  برلی ایت اگر
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 : رابطه میان منابو قدرت و انواع کاربرد آن2نمودار
نرانود مرجبویم گعراهی و ضووواللوت ویرگزار را تی دیوووای  قردش فراهم آورد و در منیتل  ودرم می   

مودارا،  دالت و ننرا الهی در مروووند  درم، محبرتست و نعیلی وا را ته هعرا  دارد. ر وییوت ضووویتووه
 یای  ویسوولدانوود و تراا رواتط اولرنعوییود و آ  را تر رواتط منودآ میوویرگزارا ووه طبق ضوووراتط  عول می

 نراند تر مرند  درم مانییب تی مرورلسارنعیید، میگورد و ننهی تر حروب  دالت و ان ویط  عل مینعی
از ییتنه  نرا مدارا و  ینرنعندا را میمسزا  ضیتوهنتسه زد  و تی ایوافید  از آ  ته امرر قلق قدا تتردازد. 

ته  37در نیمه هعسن رویت وه امیآ  لیویرا ویرگزار و نحر   علترد وا در گذگواه تدیوت آورد. از 
 اند:میل  اگار فرمرد 

تدنرین وزیرا  نر ورووینی هروواند وه پسر از نر وزیر تدویرا  ترد  ایووت، و در گنیهی  آنی  گووروت »
 (.37)نیمه/« داگاه ایت، پس مبیدا چنسن افرادا محرآ راز نر تیگند...

 رعایت اصل عدالت و انصاف -2-1-7

هیا فردا گرفاه نی نرحسود گرفاوه نوی معوید و از نبرم گرفاوه نوی امیمت و ز یمت و از آرمی در  رآ  از »
هیا اجاعی ی، هعه تر محرر  دل ایوارار گود  ایت.  دل  رآ  هعدوش نرحسد، رون معید، هدط هدط

ر اگر تخراهسم د 1«نشوریع نبرم، فلرفه ز یمت و امیمت، معسیر وعیل فرد و منسیال یالمت اجاعی  ایت.
نرا  ی  گذر ورنی  ته آثیر ر ییت  دالت و ان ووویط در یوووه تعد فردا، اجاعی ی و دینی اگووویر  ونسم، می

 گفت:
گردد. ظلم و جرر و نبعسض  یدر نسروووت حای روح قرد الف(  ودالوت، یوووبوب  ودرم فرد  یدل می

رد ت وه حای فراهی اییواعگر را آراآ نگه دارد.  دالت و ان ویط تزرگراهی ایوت  عرمی، ولی یام ورر 
 رییند:یاعگر را ته من د نعی

ْوُر َعَلْيِه َاْضَيُق  »   « َمْن ضاَق َعَلْيِه اْلَعْدُل، َفاْلجَ

                                                                        

 .11، ص1مجموعۀ آثار شهید مطهری، ج 1

 منابع قدرت

استفاده صحیح از 

 قدرت

سوءاستفاده از 

 قدرت

های زدگی و خواهشقدرت

 نفسانی

دینداری  و تقوای 

 الهی
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 ب( لالح هعه  شرهیا اجاعی  تر آ  ایت. 
گفت: العدل  ز الدین و  ر  الروولوی   گردد، زیرا در قبر ایووت وه پس عبرج( یوبب  زم دین می

 (.66 -63: 1765)نتیآ العل ، و فسه لالح الخیله و العیمه 
تیرزنرین مشوخ وه و ویتگی متاب  لرا و جرامع ایوالمی ر ییت الول  دالت ایت. این الل در    
نرین ترقررد اجاعی ی مسی  ویرگزارا  و لیحب ا مرارد نرلوسه گد  ایت. ر ییت  دالت در ورچ هعه

تر ایووویال لوووالحست و دور از پسرند  توی مردآ، در ر وییت  دالت در گزینر ویرگزارا  دولای  من وووبوی 
قریشوویوندا، در ننرووسم امرال تست العیل، و در ننرووسم  درم و ر ییت مروویوام در تراتر  ینر  و در انبیآ 

هعرار  تر این امر نأوسد دارد. مبیزام امرا ضورورا و الزمۀ تنیا حترمت ایوالمی ایت. امیآ  لی
دالت و نهج البالغه، وایب  »ت نی آ  جی وه گفاه گد : البالغه تسینگر این مهم اییوور یور وایب نهج

در این (.  امیآ  لی151: 1711)گروهی از نریرووندگی ، « مبرا و گووهسد را   دالت ایووت لی
 فرمییند: تیر  می
 « ت را ته آوارگی وشوویند، و تسدادگرا  دالت را تگرووارا ، و از یوواعتیرا پرهسز ون، وه یووام ر س 

 (.536)حتعت/« انبیمدر میته مبیرز  و گعشس
ویتگی  دالت اگر در لیحب من ب نبیگد و یی ضعسف تیگد او ته در اندیشوه یوسییوی امیآ  لی   

و نبعسض  ان وویفینراند ته نعهدام قرد  عل نعیید یی پییدار تعیند و تدو  گوو  ته یووام و تیهسچ وجه نعی
فرمیید: میگرد. در این مررد امیآ وشیند  میو تیندتیزا و نعیمست قراهی و ایابداد رأا و تسدادگرا 

نرا  پذیرفت وه ته امیمت قرد وفیدار میند  یووه ویتگی ایووت وه در هر پسشوورایی وجرد داگوواه تیگوود می»
ایوت  در حتعر  دالت روا دارد، قرد را از مردآ نترگویند و  رانسن الهی را درتیر  اگوخی  دور و نزدی  

 (.126: 1733رانی، )دلشید نه« یتری  ترپی دارد

 گزینش بر اساس شایسته ساالری و صالحیت    -2-1-8

هیا حترمت ایوالمی ایت. انا ویب وزراد و معیونسن تر ایویال گوییرواگی و لوالحست از ویتگی   
وروی نرانییی نشران تر منیلب یید گد  را دارد وه نرانییی ادارۀ آ  امرر را داگاه تیگد، و تی درایت و لسی ت 

 ید: می فرمیو ویرآمدا قرد مرجبیم یعیدم جیمعه و مردآ را فراهم آورد. امیآ  لی
یووتس در امرر ویرمندانت تسیندیر، و پس از آزمییر ته ویرگووی  تگعیر، و تی مسل گووخ ووی، و تدو  »

مشوررم ته دیگرا ، آنی  را ته ویرهیا مخالف وادار متن، زیرا نر ی یواعگرا و قسینت ایت. ویرگزارا  
ینی در مرووولعینی یووویتنه درقشووو دولای را از مسی  مردمی تی نبرته و تی حسی، از قیندانی پیوسز  و تی ننرا، وه
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نگرا ورزیشووی  وعار، و آیند نر و طععنر، و آترویشووی  محفرندارند، اناخیب ون، زیرا اقالق آنی  گرامی
 فرمییند:( و نسز می511: 1716)دگای، « آنهی تسشار ایت.

آ  وه  رد ، وهعینی تدنرین وزیرا  و هعتیرا  نر ورووی ایووت وه پسر از نر وزیر و هعتیر تدویرا  ت»   
در گنویهوی  آنی  گوووروت نعرد . پس مبیدا چنسن وروووی  محرآ نر تیگوووند وه آنی  ییورا  گنیهتیرانند، و 
یوواعتیرا  را وع  ویر. و نر جینشووسنی تهار از ایشووی  قراهی ییفت وه در رأا و ویردانی چر  آنی  ُتَرد، و  

را در یووواعر ییر نبرد ، و گنیهتیرا را در گنویهوی  و وردار تود آنوی  را تر  هد  ندارد. آ  وه یووواعتیرا 
گنیهی وع  نریویند  تیگند. هزینه این گرنه افراد تر نر یب  نر، و ییریشی  تهار، و مهرتینسشی  تسشار، و 
دویوای آنی  تی غسر نر وعار ایوت. آنی  را از قرا ، و دویوای  نزدی ، و رازدارا  قرد  رار د . یووتس از 

ندد نر پرنرند و در آنچه را وه قدا تراا دویاینر نعیر حق گریی از هعه لوریحمسی  آنی  افرادا را وه د
 (.332: 1731)دگای، « را مددویر نبیگنُد اناخیب ون، چه قرگییند نر تیگد یی نیقرگییند

 اند: این نتاه را یید آور گشاه امیآ  لی 
ی  گری  د  و در گنی  و یام آن دآ یورد یویتنه و یورد پسشوسنه: ورینی وه پسر نر وزیر یاتیرا  تر

وزیر ته معنیا معیو  ایوووت. این مفهرآ، در  رآ  نسز در ارنبی، »ترد  اند گوووییرووواگی امر وزارم را ندارند. 
هِلی»مسی  مریووی و هیرو  

َ
(. آمد  ایووت و چر  وزیر، آمیدگی تسشووارا 81)طه/ « َو اجَعل ِلی َوِزیرًا ِمن أ

ت نراند تی والی و حیوم جدید ارنبی، تر رار و ورب مر عسنسز تسشوار میدارد نی تی مردآ نعیال حیلول وند و 
ه تاراند از گوورد ووند  زیرا از نبرته و اطال یم تسشووارا ترقرردارند  از این رو وعار والی جدیدا پسدا می

تر این حنسنت الوورار ورزید  و نأوسد ورد  وه دیووت چنسن افرادا قاللووی پسدا وند، ولی مرال  لی
یوویتنه داگوواه (. وزیرا وه یوورد121: 1711د از گور این افراد رهییی پسدا ونی )گروهی از نریرووندگی   تیی

تیگوود ته طبع داراا آترو و جییگیهی نزد مردآ نسرووت و نعیمی  یدام تد حیوعی  زورگرا  بلی را ته هعرا  
 دارد  تنیتراین در گزینر آنی  تیید ته این مهم نرجه نعرد. 

جزا و مراحل نتیآ ته ویرگسرا و انا وویب افراد، گوونییووییی منیلووب ولسدا ایووت. ولف نرین امهماز 
داند وه در ن ووعسعیم  علسینی و راهبردا یوویزمی  ( منیلووب ولسدا را در یوویزمی ، منیلووبی می1116)

اهعست زییدا دارد و در مر عست یویزمی  نأثسرگذار ایوت. زمینی وه منیلوب ولسدا گونییییی گد، فرایند 
( تراا پرورد  منیلب 8221یی نیمزدهییی تراا پرورد  این منیلوب گورو  قراهد گد )رامتور، گونییوی

لسدا، ی  هیا مشیغل وهیا مررد نسیز گونییوییی گورند. گونییییی گییراگیمرردنتر، تیید گوییرواگی
ل (.  تنی ته گفاه دوتسس و راثر 8212 ویمول مهم در ترنیمه مدیریت جینشوووسن پرورا مرفق ایوووت )راثرل، 
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هییی ایوت وه افراد ته منترر ریسد  ته  علترد مررد اناتیر از آ  ایافید  هی ویتگی(، گوییرواگی8225)
هی، هیا اجاعی ی، ویتگیهییی از ن ووریر قرد، انگسز هی گوویمل مهیرم، دانر و جنبهونند. این ویتگیمی

هیا گووییروواگی (. گوونییووییی ورد 8226هیا احروویال و  عل ایووت )ویگل، الگرهیا فترا و روش
ییزد ولسدا مررد نسیز در هر یووح رهبرا، گنییییی و ارزییتی رهبرا  نرانعند حیل و آیند  را امتینتذیر می

هیا مررد نسیز جهت انا یب افراد، نرتت هی و ویتگی( پس از گونییوییی گوییراگی8225)فالمر و وینگر، 
( مشتل حسینی در هر ترنیمه 8227ولی و هیل )طرر وه ویراگورد. هعی ته گونییوییی افراد تی ایواعداد می

ییی اند، تسر از گوونییووتسی  ورد « افراد تی نرا »آمید  یوویزا رهبرا  آیند  را چگرنگی نعریف الوووالح 
هیا آ  در ییزمی  مررد نتر نعریف گرد. گنییییی این افراد افراد تی ایواعداد، اتادا تیید ایواعداد و ویتگی

نرانند ته تیالنر از یوووح د  یوویزمی  قراهد گوود. اینهی افرادا هروواند وه میگوویمل مرجردا رهبرا  آین
هیا اگیهیا یوویزمی ، گووییرووفعلی قرد ارننی ییتند. هنگیآ گوونییووییی افراد تینرا  پسشوورفت تیید ته ارزش

 .   رهبرا،  علترد و هرش و ییدگسرا نرجه گرد
هی ته افراد گووییروواه واگذار گوورد و تدر اقبیر و رواییم تزرگی  دین یووفیرش گوود  ایووت وه مرووورلس

هعچنسن افراد مرووورل تیید تدانند وه در منیتل مرووورلست قریر مررد یووؤال وا ع قراهند گوود )معسنی، 
1715 :11 .) 

نرا  ته جرأم تسی  داگوت  ته ویرگسرا افراد گوییرواه و مانییوب تی مشویغل مرجبیم رگد و نعیلی می
هی، نتیمل و پسشوورفت آورد. رگوود و نعیلی یوویزمی د را فراهم میهر دو طرط، یعنی هم یوویزمی  و هم فر 

 جیمعه را ته هعرا  دارد.
 
 

 : تأثیر به کارگیری افراد بر مبنای شایستگی 3نمودار
نرا  گویهد افزایر ویرایی و اثرتخشی، رگد در تعد یویزمینی تی انا ویب دریوت و منییوب افراد می   

یت را الرل مدیر « الورل مدیریت  لعی»ورا یویزمینی ترد. فردری  نسلرر در وایب قرد یویزمینی و تهر 
ه و گوییرا الول اناخیب» در چهیر الول ننروسم تندا نعرد  ایوت. یتی از این الورل  بیرم ایوت از  

 (.82-18: 1163)نسلرر، « تندا آنی  تر حرب نرانییی و گییراگیلحسح ویرگزارا  و طبنه
نرا  گووویهد مرارد نسز میهی و نعیلسم ایوووالمی و هعچنسن در یوووسر  حترمای امیآ  لیدر آمرز 

 ترسیرا ترد وه در زمسنه گییراه ییالرا و ضیتوه مدارا و فراید آ  مورح گد  ایت. 

 سازمان جامعه فرد
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 «اتن اتی الحدید،  «هیا دولاعندا تسدارا و هرگوووسیرا ایوووت تراا نگهدارا امرراز نشوووینوه(
1731 :831.) 
فرد دولاعند از جعله مدیرا  تیید تراا حفظ امرر یوویزمی  قرد، هرگووسیرا ته در تسی  ح وورم   

  ناسبه گرفت  نرارو میگوورد مگر از طریق افراد یوویزمی . از هعسنقرج دهند. امرر یوویزمی  حفظ نعی
تیید در گزینر و تتیرگسرا افراد نسز هرگوسیرا ته قرج داد  چراوه  رار ایوت چرخ این یویزمی  ته ویسله 

م هیا یوووسر   لرا ته دفعیافراد و وویرونوی  توه حرووت درآیود. در نعیلسم دینی تیرقص در نعیلسم و آمرز 
گد  و در منیتل هشدارهییی جهت اناخیب گورد، وه ته اناخیب افراد اللح و گییراه نرلسه مشویهد  می

 افراد نیالیق لررم گرفاه ایت.
  «(.5)ف لت/ « هی در یترد  ویر ته مردآ پرت ایتنیتردا دولت 

 «گرد آ  حترمت و دولت ییفان اگوخی  نیوس و نیز  ته دورا  ریوسد  نشینه از تسن رفان و  نب
 (.61)ف لت/« دولت ایت

ر  گووود، اناخیب افراد نیالیق پسیمدهییی را ته هعرا  دارد وه  الو  تر قرد، هعوینگرنه وه  باًل اگوووی   
نرا  درییفت وه یرانبیآ اناخیب میگسرد. تی اندیشوه در یوخنی  ح ورم امسریویزمی  را نسز درترمی

می  گسر یوح  علترد ییزنرین حیلت ته ویهر چشومتسنینهنیدریوت افراد ته نیتردا یویزمی  و در قرش
 گرد.میمنبر 
 «1731)اتن اتی الحدید، « نرین  یمل نیتردا ایتریوسد  ته مرانب تیال تدو  ایاحنیق، مهم :

831.) 
از آ  ا الآ قرط روا ویر آمد  افراد نیهل و نیگییراه آنندر یخت و نیگرار ایت وه امسرمؤمنی 

 فرمییند:دهند و مینعییند و از  را ب نیگرار آ  هشدار میمی
 رووم من مشووایق مال یم قدا هرووام و ته پیداش نسترا او امسدوار، امی از آ  قرط دارآ وه ته قدا »

امر امت ته دیووت یووفسهی  و فییوونی  تسفاد، آنگی  میل قدا را دیووت ته دیووت تگردانند و تندگی  او را ته 
 (68)نیمه/« قدمت گعیرند و تی لیلحی  در جنگ تیگند و فیینی  را حزب و ییر گسرند

 ضرورت ساده زیستی   -2-1-9

دارا  ت ر ، نر را پس از یید قدا و درود! اا پرور ُحنسف! ته من گزارش دادند وه مردا از یورمییه»   
 هیا رنگیرنگ تراا نر آوردند، وته مهعینی قریر فراقراند و نر ته یوور ت ته یوورا آ  گووایفای قرردنی

وردآ مهعینی مردمی را تتذیرا وه نسیزمندانشی  ی  نعیهیا پر از غذا پی در پی جلرا نر نهیدند گعوییوه
اند، اندیشه ون در وبییی؟ و تر یر وداآ تی یوام محروآ گود ، و ثرونعندانشوی  تر یور یوفر  د رم گود 
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دانی دور تسفتن، و آنچه را ته پیوسزگی و قررا؟ پس آ  غذایی وه حالل و حراآ تردنر را نعییوووفر  می
(. این نویموه قویب ته فرمیندار ت ووور ، 337: 1731)دگوووای، « م ووورط ونحالل تردنر ینسن دارا 

هبرا  5۳دارا از مردآ ت ر  را پذیرفت در ییل وه د رم مهعینی یرمییه«  ثعی  تن حنسف ان ویرا»
 (.  337نرگاه گد )هعی ،  نریط امیآ  لی
هعرار  تراا جلرگسرا از پدید آمد  ن ووید طبنینی و افاید  ثروم در دیووت معدودا از امیآ  لی

ونود نی تدین نرنسب دلگرمی اا تراا زیروووای نرلوووسوه میافراد جویمعوه، هعرار  وویرگزارا  را توه یوووید 
« مردمی»و ای حترمای »گراسی ایت. زیرای مردآهیا یوید مروا وعفی  و فنسرا  تیگود. یتی از جلر 

« دآور حرووویب آورد دواآ نعیگووود، و تراا مردآ وویر نتنود، و مردآ را اتزار نرلسود یی دیگر منیفع قرد تهنبوی
 (. 13: 1713)دگای، 

یال نرا  ته دیواررالععل امسرالعؤمنسندر تیب این مرضور  می تراا ایایندار ت ر   بدالله تن  ب 
 اگیر  نعرد. 
 « یوووعی، و در منیآ داورا، گشوووید  روتیش، و از قشوووم تی مردآ، ته هنگیآ دیدار، و در مبیلس ر

ر یوویزد، از آنتترهسز، وه یووب  م زا ته نحری  گووسوی  ایووت، و تدا ! آنچه نر را ته قدا نزدی  می
م دور می م نزدی  میوند، و آنچه نر را از قدا دور میجهن   (.36)نیمه/« وندییزد، ته آنر جهن 

وه مسی  رهبر و مردآ، مدیر و ویرونی  و ... رگوواه محبت گر  آورد و زمینی زیرووای محبت مییووید    
قررد، منیآ و ریییووت ایوواعرار ییفاه و دیگر اطی ت از میفرق ی  امر اجبیرا نخراهد ترد. گووهسد موهرا 

 قرد در هعسن زمسنه نرگاه ایت:در وایب جیذته و دافعه  لی
یت و تهارین اجاعی ، آ  اجاعی ی ایت نسروا محبت از نتر اجاعی ی نسروا  تسم و مؤثرنرا ا»   

ووه توی نسروا محبوت ادار  گووورد. محبت ز سم و زمیمدار ته مردآ و محبت و ارادم مردآ ته ز سم و مردآ. 
حترمت ایووت. نی  یمل محبت نبیگوود رهبر   ال ه و محبت زمیمدار  یمل تزرگی تراا ثبیم و ادامه حسیم

 ی ی را رهبرا وند و مردآ را افراد من بط و  ینرنی نرتست وند ولرنراند و یی تروسیر دگرار ایت وه اجاعنعی
تر رار وند. مردآ آنگی   ینرنی قراهند ترد وه از زمیمدارگوووی   این ووه  دالت و مرووویوام را در آ  اجاعی 

 (.1751)موهرا، « وشیندهییت وه مردآ را ته پسروا و اطی ت میتبسنند و این  ال ه  ال ه
 
 

 زیستی از بعد سازمانی: آثار ساده4نمودار

 یریتاستمرار مد ایجاد محبت در کارکنان ساده زیستی مدیر
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  زیروووای دانروووت. پسیمبر اورآنرا  محبت و  ورفت تی مردآ و تی زیردیوووای  را نر ی یوووید می   
امیمت و رهبرا گوییرواه نسروت، مگر تراا انرینی وه یه ق لت داگاه تیگد: ور ی وه او »فرمیید: می

را از مع ووست قدا دور نگه دارد، تردتیرا وه غ ووبر را نگه دارد و نستر والیت ورد  ته ورووینی وه نحت 
 (.523: 1711)ولسنی، « والیت او هراند نی تراا آنی  مینند پدرا تیگد )تراا( فرزندا 

زیروای ایوت. و ای یولعی  فیریی و الگرا یوید  نسز گویگرد مدریوه پسیمبر ح ورم زهرا    
چیدر وهنه ایشووی  را دید وه تی لسف قرمی دوازد  جیا آ  ولووله گوود  ترد، ماعبب گردید و تی گریه چنسن 

وه دوازد  روپرگی وهنه تر نن دارد  گفت: دقارا   س ور و وررا در یندال و حریرند و دقار محعد
! یلعی  از لبییم نعبب ورد  ایت،  رم جیا آ  ولوله گود  ایوت. آ  ح رم گفت: یی ریرل الله

ته آ  وه نر را ته حق مبعرث فرمرد، پنج یویل ایت وه من و  لی جز ی  پریت گریفند نداریم وه روزهی 
تیلر می از پریووای  ونسم وریوود آ  را فرش میدهسم و چر  گووب فرا میتر روا آ  ته گووارمی   لف می

 1ایت وه درو  آ  از لسف قرمی پر گد  ایت.
 می فرمیید: نسز یید  زیرای ایت. امیآ لیدق یسر  آقرین ولی پسیمبر

 « ته قدا یوورگند، لبیال مهدا  جز پرگوویوی درگووت و قرراک او جز قرراوی یووخت نخراهد
 8«ترد.

من وووب تراا اینته تاراند تراا افراد قرد و ته طررولی در جیمعه قرد الگرا لوووحسح فرد لووویحب
زیرای ید گرد فردا دیگرا  را ته یزندگی را نرویج دهد تیید قرد ته الول زندگی لحسح پییبند تیگد. نعی

 فراتخراند در حیلی وه قرد ته آ  ا انیدا ندارد. 

 دین عدم استفادۀ ابزاری از  -2-1-11

اا ته معیویه ته ایوووافیدۀ اتزارا او از دین نرجه داد  و فرمرد  ایوووت: در نیمهامسرمؤمنوی   لی
نَسی تَاأویِل الُنرآِ : تی نأویل  رآ  در پی دنسی نیقای» (.  المه 555: 1711)دلشوووید، « َفَعدوَم َ َلی َطَلِب الدُّ

ه پریووواسن را وارونه ایوووالآ را توه نن مردآ می پرگوووینند، امی آ  چنی  و»گریود: موهرا در این تویر  می
دانسد وه قیلست پریاسُن یعنی گرآ ورد  و نسز زیبییی ننر و نگیرهیا آ ، و ای تروز تترگوینند. گوعی می

وند وه آ  را دریوووت تترگووند. اگر پریوواسن را وارونه تترگوووند، ی  ذر  گرمی ندارد و ته  الو  ی  امر می
(. تنیتراین این مرضوور  861: 1767)موهرا،  گسردگوورد وه مررد نعرووخر افراد  رار میوحشووانیوی می

                                                                        

 .303، ص8.بحاراالنوار، ج1
 .233.غیبة النعمانی، 2
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ویماًل واضوح ایوت وه هر چندر لویحب من وبی  و لویحبی   درم دین را در جهت منیفع گخ ی قرد 
 رود. نفرسر ونند هعی  مندار پییه هیا حترمت یرت گد  و رو ته زوال می

ی ته ی  را رفایرا جهت دیوواسیتنرین مبنی تراا ایبید ی  الگدین و نعیلسم اولسید و انبسیدالهی مهم   
گوورد، نه تی جیمعه آرمینی هروواند، و این امر در لووررم ایووافید  دریووت و قیل ووینه از دین محنق می

 مندیای جهت رسیدن به اهداف خودخواهانه. بهرههیا گوخ ی و گروهی و ترقرردهیا یلسنهایوافید 
ر زمینی مدی رابطه فرد با خداوند اسالالت. ی  از نعمت بزرگ خداوند، یعنی دین مبین اسالال د در ورو احالال  

هد وه نراند انبیآ دهیا اولسید و انبسیدالهی میهیا قرد را تر ایووویال نعیلسم و تی ا ابیال تر آمرز فعویلست
قرد تی قدا را الووالح ورد  تیگوود.  وعًی این گوونیقت منبر ته گوونیقت حنسنت انرووی  و  هتسر از آ  راتو

 نراند ته مدیریای تی ادار   لبهی قام گرد. چراوه این ینسن وجرد دارد وه: گرد و میمرانب وجرد او می
مسی  او مردآ را وفییت وند و هر وس تیطن  ]راتوه[مسی  قرد و قدا را نستر یوویزد  ]راتوه[هر وس »

 (.83ق: 1521)الهندا،  1«قرد را الالح وند قدا ظیهرش را الالح وند
 هاتوآورا  الهی تی الالح ر انروی  تی قدا ایاعرار ایت. پسیآ هتوایویال مدیریت تر  لب، تر الوالح را

ادار  آنی  نیگوووی از   پرداقاند. گوووسرمردمی  می  قرد و قدا و الوووالح یوووییر رواتط تر مبنیا آ ، ته ادار 
حق  اا از حق ته یرادیدند  راتوهاا ترد وه تی حق تر رار ییقاه تردند و هعگی  را از این زاویه میراتوه

 (.535-537ش: 1767)م وفرا، 
نر الهی ایوووت. در این نحر  از مدیریت، آ  وروووی مرفقنرفسق مدیریت تر  لب نیگوووی از نرفسق  رب

 ایت وه نرفسق  رب تسشارا ییفاه ایت. 

 صدربرخورداری از سعه -2-1-11

نرانییی  اا وهمن بی  الزآ ایت از ویعت وجردا تیالیی ترقرردار تیگند، ته گرنهمدیرا  و لویحب   
حیطه هییی وه مدیر را اوند را داگاه تیگند. محسطهی را احیطه میچسر  گود  تر مریسل و مشتالنی وه آ 

نسز قرد فرد، هر وداآ تی  ویر/یووویزمی  وهوی در ارنبی، ایوووت، منزل، محسط پسرامر ، محلو توی آ  ورد 
گرد. هیا دیگر میمرویسلی هعرا  هرواند وه نعروز لورط تر ی  یی دو  رلوه یوبب گوترت در  رله

تنیتراین ن  تعدا نگریروان تی داگان ویعت وجردا در ن ید ایت. مدیرا وه از ویعت وجردا تیالیی 
دهد چراوه ظرفست پذیرش مریسل و هی  علترد قرتی را از قرد نشی  میترقرردار ایوت، در نعیمی  رله

                                                                        

 22، ص3.کنزالعمال، ج1
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 فرمییند: در هعسن زمسنه میمشتالم را دارد. امسرمؤمنی 
 (.136)حتعت/« هی، اتزار ریییت ایتتردتیرا و نحعل یخای»
اا قراهد تر دیگرا  نتیرم داگاه تیگد و در گرایط ما سر مبعر هگوخص لیحب من بی وه می   

رقرد نتیرم و مدیریت داگوواه تیگوود. الباه  یتل ذور ایووت وه ریووسد  ته را ادار  نعیید پسر از هعه تیید ت
درجه تیالیی از نحعل، گوتسبییی و تردتیرا مروالزآ الوالح راتوه تی قدایوت. نی زمینی وه راتوه انری  تی 

هیا فردا و اجاعی ی و حای قدا الوووالح نشووورد و تر مدار قدامحررا ایوووارار نگردد رواتط در  رلوووه
 ح نخراهند گد. قینرادگی اطال

لودر دارد دید و نگرش وا ته پروت و منیآ، اقروا ایوت. از جییگی  قرد لرفًی گوخ وی وه یوعه   
ورگود نی در ونیر هم دنسی و آقرم قریر را تهبرد تخشد.  ترد تلته میتراا آتید ورد  دنسیا قرد تهر  نعی

در رایایا ا االا قرد، افراد/ویرونی  گرد نی از مدیریت و امتینیم آ  لودر یبب میترقرردارا از یوعه
 و جیمعه تهر  جرت، چراوه ته گدم ظیهرتسنی را نفی ورد  و نربت ته هعه ان یط دارد. 

 کاریوجدان -2-1-12

ونند وه هر وس ویرا را وه ته  هد  گرفاه، محتم و نستر انبیآ دهد و مسی   نل و دین حتم می   
گرد نی ویرهی محتم و ویرا یبب می(. وجدا 173: 1717قرد و دیگرا  نفیونی  یسل نشورد )الهیمی نسی، 

عهد و ته وظییف قرد نتی اطعسنی  تیالیی انبیآ گورند. اگر هر گخ ی در هر جییگیهی وه  رار دارد نربت 
ویرا نخراهد ترد. ویرا تیگووود وموجدا  داگووواه تیگووود، جیمعه گوووترفی قراهد گووود. هر وبی وجدا 

آورد و ویرا ان ووویط میگووورد. وجدا آورد. ا اعید یوووبب ایبید الفت میویرا ا اعید را پدید میوجدا 
ته گسخ گیمی ر وند. امیآ  لیگورد وه فرد تی هعۀ افراد آنگرنه وه گوییراه و حق ایت رفاییوبب می

قراهی و توی دیگرا  طررا رفاوویر ون وووه مووییلی تراا مردآ آ  را تخرا  وووه تراا قرد می»فرمردنود: می
 1«ام آ  چنی  ونند.درتیر 
نرا  اناتیر داگووت درپی آ  الوول ویرا و نعهدیوویزمینی ر ییت گوورد، میزمینی وه الوول وجدا    

رد پسدا پذیرا وا نسز نع، الول پسگسرا، الول ان وبی، ویرا، مرورلستان ویط و  دل، الول امینادارا
ویرا پییبند هرووواند، از درجه تیالا  درم نفس ترقرردارند و قراهنود ورد. افرادا ووه توه نعهد و وجدا 

هی نرا ترقرردار هرووواند تسشوووار در منیتل انگسز نروووبت ته افرادا وه از نعهدویرا و وجدا  ویرا پییسن

                                                                        

 303، ص2مستدرک.1
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اند وه از نععت  لب یووولسم ترقرردارند. البالغه دارندگی  وجدا  هعی  وروووینیونند. در نهجیمنیومت م
قرگوووی ته حیل وروووی وه  لبی یووویلم دارد، قداا هدایاگر را اطی ت »فرمویینود: میامسرالعؤمنسن

لبی هر آ  وس را وه از داگان چنسن   (. 815)قوبه/ «گزیندوند، از گوسوی  گعرا  ونند  دورا میمی
 مانعم ایت ینسنًی آ  را در نعیآ امرر حیوم قراهد ورد و هرگز فرمی  قدا را یرپسچی نخراهدورد.

 . نتیجه گیری   3
ته ییدگیر میند  ایوووت  نهج البالغه جییگی   در مسوی  منویتع ا انویدا و گوووسعی وه از اسعه اطهیر   

ویوسعی در مسی  این اینید دارد. مفیهسم این وایب گرانندر وه حتییت از ندتسر و نبرتۀ  علی و نبرغ  نلی 
 هیا نیتی ایت وه هعرار دارد، نه ننهی منح ور ته   ر قیلی نبرد ، تلته یرگیر از آمرز امیآ  لی 

اا مرووانسم از تروت هی ته گرنها دورا  ایووت. این آمرز  دالت در هعهراهگشوویا جریندگی  حنسنت و 
آمسخاه گوود  و ته ا امیآ  لی و  رآ  وریم یوورچشووعه گرفاه گوود  و تی نبرته وجرد پسیمبر اورآ

هویا مودیریای اموویآ هوویا ایوووالمی  رار گرفاوه ایوووت. آمرز لوووررم ثرونی  تسم در اقاسویر حترموت
البالغه ایراد گشواه ایت وه در وا ع منح ر ته  شر قیلی از لیحبی   درم اا در نهجته گرنه لی

دارد و ته یووید  زیرووای د رم زدگی تر حذر مینسرووت  ته  نرا  مثیل اگر ایشووی  ویرگزارا  را از  درم
وند این تدین معنی نسروت وه قویب این یوخن فنط تی لونعاگرا  یی نریروندگی  ایوت  و گیمل دیگر می

هیا هی، و نیمهدر طی قوبیم، حتعتهویا مدیریای امیآ  لیگووورد. آمرز اعوی  نعی نویلووور اج
نرین مبیح  در زمسنۀ مدیریت ایووت وه  عل تدانهی مرجبیم یووعیدم دنسرا و اقروا ایشووی   ایووییووی

گردد آ  ایوووت ووه از دیود گوی  امیآ آورد. آنچوه از این نحنسق ایوووانبوی، میجویمعوه و مردآ را فراهم می
در نهج البالغه اولسن گیمی وه وزراد، معیونسن، و مدیرا  در مرند  درم تیید تردارند نرجه ته اراسۀ  لی

ورب قدمت در را  رضویا قداوند و قدمت ته قلق قدا ایت. از این رو از دیدگی  امسر العؤمنسن  لی
یرا از هیا رفاآمرز نرین گیق ه ایت. در نتر گرفان این رضوییت الهی و قشنردا قداوند اولسن و مهم

ه گسرد. در ادامه تیورا ویرگزارا ، و ازجعله وزراد، و معیونسن و یوییر لویحبی  منیلب  در اولریت  رار می
نرین اناتیرام و تییدهی و نبییدهیا رفایرا افراد اگووویر  گووود  ایوووت. این اناتیرام ته نحرا اهداط مهم

 دهند.ونندگی  را نشی  میرفایرا تراا گزینر
 ی ل و دوراندیر و قردمند ترد  و نرانییی  -افرادا مخلص و لیلح تیگند.  -پسروا   رآ  تیگوند.   -

ادا افر  -وروینی وه م ور  از هر گرنه قسینت ته رهبر و مردآ قرد هراند. - .ادارۀ امرر را داگواه تیگوند
افراد گییراه و الینی  - .افراد  یدل و من ف -زدگی نشود  و هعرار  قدا را پسر رو دارند. وه دچیر  درم
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اند  چرا وه این افراد در یوووام حتیآ  بل وه یووورد پبشوووسنه ندارند و  باًل در قدمت حتیآ یووواعتیر نبرد 
زیرت وه هعرار  ته یید فنرا و مرا عفی  ترد  و از افراد یید  -گوری  ترد  و مررد غ وب مردآ هراند. 

ته حق،  -د. وننوا عی هروواند و ایووافیدۀ اتزارا از آ  نعیورووینی وه دیندار  -ونند. آنی  دیوواگسرا می
تیگد    ونندگی  داگاهاا تراا رفع مشتالم مراجعهد ت ویت  -گرچه تی مسل او مرافق نبیگد، گرد  نهد  

 هی وهی و نعرضوویم آیووسب دید نندا -یوویزوویرهیا احنیق حنرق ن ووسسع گوود  را یووهل و روا  یوویزد   -
فردا ته  -رو و مهرتی  تیگد  رجر  قرشدر انبیآ ویر ارتیب -رجر  را نحعل وند   هیا ارتیبتداقال ی

فردا وه در رفع مشوووتالم قرد  -جییگی  تیال منا وووب گووورد وه جییگی  و حدود اقاسیرام قرد را تداند  
فردا وه ته نعهدا ویرا پییبند ترد  و منیفع یووویزمینی را ته منیفع گوووخ وووی نرجسح  -نوینرا  نبویگووود  

 دهد.می
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