
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  

 ارشدكارشناسي  يكمدرسان شريف رتبه   1  اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسالم

   
  فصل اول

  »سيري در مديريت اسالمي«
مقدمه   

  
سـازد.  هـا را مـي  ترين ملتقوي ،هاترين ملتفرمايد: مديريت صحيح از ضعيفمديريت از مهمترين مباحث جهان امروز است. همانطور كه استاد مطهري مي

اسـتفاده را  هسـتي، بهتـرين    از امكانات و منابع جهانتوانيم به كمك مديريت است كه مي .اي داردجايگاه ويژه انسانمديريت در زندگي توان گفت پس مي
با توجه به ايـن كـه نگـرش مـديريت غربـي،       كند.اين كه چه نوع نگاه و نگرشي به جهان هستي داشته باشيم، روش و نوع مديريت ما را مشخص مي ببريم.

هـاي زيـادي را بـه    وري است، از اين رو آسيبكند و فقط به دنبال افزايش بهرهحور اصلي به آن توجه نمياو را ناديده گرفته و به عنوان مانسان و شخصيت 
  مديريت امروز وارد كرده است. 

  اهميت مديريت
 كند.هدايت و ساماندهي  ار نياز دارد تا آنرهبر يا يك مدير يك يتي به عهر گروه يا جم كنند.ا به صورت اجتماعي زندگي ميهانساندانيد طور كه ميهمان
استاد مطهري بهترين شـيوه مـديريت را    .و هم ابزار رسيدن به آن رارا بشناسند  هدف هم كه باشندمديراني  بايد، برسند به اهداف خود هااينكه انسانبراي 

گي بـه  افتـاد باعث شـد مـردم از عقـب    ن شيوه و روشاي .كندمعرفي مي ،انجام دادافتاده عربستان همان روش و سيره پيامبر اسالم (ص) كه در جامعه عقب
ي الهـي و عينيـت بخشـيدن بـه     احسن ي در اسالم تبلور بخشيدن به اسمايهدف ربوبيت و رهبر«د: فرماي. همانطور كه امام (ره) ميبرسندپيشرفت و ترقي 

  ».هاي انساني ـ اخالقي استارزش
هـاي فـردي و گروهـي    انگيـزه  ،در شيوه مديريت اسـالمي در نظر داشته باشيد كه ب اسالم است. اصلي خلقت و هدف مكت هدفتقرب و نزديكي به خداوند، 

حكومت براي رسيدن به حـق و   ،. پايه و شالوده مديريت و حكومت اسالميكندكه جهت را مشخص مي هاي انساني استشارزاين دهنده نيست، بلكه جهت
ها را بدون راهبـر، راهنمـا،   آنفرستد و هرگز مي انسانرا براي سرپرستي و هدايت خداوند فرستادگاني  در جامعه آنقدر مهم است كهحقيقت است. مديريت 

مديريت انبياي الهـي عمـدتاً بـر اسـاس     ) از اين رو  االسالماهللاندعالدين  نَّين همه پيامبران الهي است (ايكه اسالم آ با توجه به اينگذارد. رهبر و مدير نمي
هاي حكومتي و مـديريتي اسـالم را بـه درسـتي     و از طرفي جنبه واهي است. بنابراين براي رسيدن به اين هدف بايد اسالم را خوب بشناسيمخحق و حقيقت
هـاي  نظـام برتري آن را بـه سـاير    و يين نكنيمبخودمان را آگاهانه نشناسيم و آن را ت يما تا نظام ارزش«گويد:  مصباح مياهللادر اين رابطه آيت بررسي كنيم.

  ».توانيم ارائه دهيمتوانيم ادعا كنيم كه يك نظام مديريت صحيح يا مديريت ارزشمندي را ميثابت نكنيم، نمي يارزش

 خلقت و مكتب اسالم چيست؟ دو مقوله هدف اصلي  :1مثال  
  ساده زيستن) 4  پرهيزكاري ) 3  تقرب به سوي خداوند) 2  رسيدن به سعادت ) 1
   :هـاي فـردي و گروهـي    مي، انگيـزه هدف اصلي خلقت و هدف مكتب اسالم، تقرب به سوي خداوند است. در شـيوه مـديريت اسـال     »2«گزينه پاسخ
  حكومت براي رسيدن به حق و حقيقت است.  ،هاي انساني است. پايه و شالوده مديريت و حكومت اسالميارزش ،دهندهدهنده نيست، بلكه جهتجهت

  
ه   و«فرمايد: ميانسان در مورد آفرينش  20وم، آيه د در قرآن كريم در سوره رخداون: مديريت در اسالم اتـنْ آيشَـرٌ       إمإِذَا أَنـتُم ب ن تُـرَابٍ ثُـم نْ خَلَقَكُـم مـ

  .»همه روي زمين منتشر شديد خاك خلق كرد، سپس كه بشري شديد،هاي خدا اين است كه شما آدميان را از يكي از قدرت«؛ »تَنتَشرُونَ
ها رسوالني برانگيـزي تـا   كه از ميان آن ا فرزندان ما را شايسته آن گردانپروردگار«فرمايد: سوره بقره از جانب حضرت ابراهيم (ع) مي 129در آيه  همچنين

  »  قدرت و علم كامل داري.بر مردم تالوت آيات تو كنند و آنان را علم كتاب و حكمت بياموز و روانشان را از زشتي منزه ساز، تويي كه در همه عالم 



  

  

سيري در مديريت اسالميفصل اول:    2  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

 

هـا را خليفـه امـر قـرار داد و بـراي      ها بتوانند با آسايش زندگي كنند و انسانتا آنها را آفريد و جهاني به اين عظمت را خلق كرد خداوند با اين برنامه انسان
  باشند.ن به هدف واقعي، راهنما و هدايتگرشا ها از نوع خودشان رسوالني را فرستاد تا براي رسيدنآن

قـدر مهـم    جامعـه ايـن  وجود و اهميت مـدير در   .جوامع بشري برسانند اين است كه پيام الهي، امامت و رهبري را بههدف رسالت پيامبران و امامان  به طور كلي
 ،كـه پيـامبري از پيـامبران الهـي بـود     هـارون را   رشبـراد  ،روددر كوه طور مي او روز به ديدار و مالقات 40ت به مد وقتي حضرت موسي (ع) به امر خدااست كه 

اي پيغمبر آنچه از خدا بر تو نازل شـد بـه   «؛ »... يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك و«فرمايد: الوداع ميةحجهمانطور كه خداوند در  كند.جانشين خود مي
  »كند.نمي هدايتخدا گروه كافران را  همانااي و خدا تو را از شر و آزار مردمان محفوظ داشت، ظيفه نكردهو كه اگر نرساني تبليغ رسالت و ادايخلق برسان 

هيچ گروهي و ملتي  ،در مطالعه احوال بشر«د: فرمايام رضا (ع) در اين باره مي. امدهدديريت بعد از پيامبر اكرم (ص) را نشان ميجانشيني و م ،اين آيه
همانطور كه خداونـد در   ».ها را مديريت نمايدي و معنوي آند، مگر به وجود مدير و سرپرستي كه امور مادر زندگي موفق و پايدار باشم كه ديابيرا نمي

بـردارد و   ]هـا از دوش انسـان [سـنگين و كمرشـكن را    هاي، بار]پيامبر بدين جهت مبعوث شد تا با مديريت خويش[« :فرمايدسوره اعراف مي 157آيه 
  ».نهاده شده است، بگشايد ]گردن روح بر[ايي كه زنجيره

در اسالم از  يحكومت و واليت پيامبران تماماً از جانب خداوند بوده و طي يك برنامه معين و منظم تنظيم شده است. حكومت واقعي و مديريت اصلبنابراين 
گيرنـد.  بها وظيفه مديريت و رهبري در جهان را بر عهده كرده است تا آن هاي خود را در جهان به عنوان امام و رهبر معرفيخداست و خداوند نماينده طرف

درست است كـه فرمـاني    .»است كه از آن اراده باطل شد يحق سخن«فرمايد: از طرف گروه خوارج مي »كم اال هللاال ح«علي (ع) در جواب همانطور كه امام 
قرار تـا در سـايه اسـت    ردم به زمامداري نيك يـا بـد نيـاز دارنـد    براي خدا نيست، در حالي كه م جززمامداري گويند ها ميولي اين ،جز فرمان خداوند نيست

   ها به سوي هدف واالي انساني است.مديريت يكي از اصول هدايت انسان واضح است كه زندگي كنند. بنابراين حكومت

 باشد؟كدام گزينه از جمله اهداف رسالت پيامبران و امامان نمي  :2مثال  
  ) سرپرستي امور مادي4  ) رهبري در جامعه 3  ) امامت در جامعه 2  ) رساندن پيام الهي 1
   :وجود و اهميت مدير در جوامـع بشـري    .در جوامع بشري است هدف رسالت پيامبران و امامان رساندن پيام الهي، امامت و رهبري»  4«گزينه پاسخ

برادر خود هـارون را كـه    ،رودروز به ديدار و مالقات خداوند در كوه طور مي 40امر خداوند به مدت  بهآن قدر مهم است كه هنگامي كه حضرت موسي (ع) 
  كند.  جانشين خود مي ،پيامبري از پيامبران الهي بود

  مباني مديريت اسالمي 

  بينيجهان
» هـا نيسـت «و » هاهست«بيني ه آنچه كه وجود دارد. جهاننگرش كلي انسان نسبت به هستي و به بيان ديگر بينشي كلي است دربار يعني بينيجهانواژه 

  گيرد.ت ميئبيني نش(به معناي طرز فكر) هم در اصل همان بايدها و نبايدهايي است كه از جهان ايدئولوژيكند. واژه را مشخص مي
هـايي  رين جنبندگان در پيشگاه پروردگار، كر و اللبه راستي بدت«فرمايد: سوره انفال مي 22خداوند در آيه  :بيني و ايدئولوژيضرورت وجود جهان

  انديشـه و تفكـر كننـد.     ،وجـود و حقيقـت   د كـه در خواهمي هاخداوند از انسان توان گفتبا توجه به اين آيه مي». كنندهستند كه انديشه و تعقل نمي
ها چه كاري بايد انجام دهيم و چـه  ها و نيستبرابر هست درم دانينيست و نابود است، ميچون وقتي بدانيم چه چيزي وجود دارد و هست و چه چيزي 

اصل و  به د وبينديشن و تفكر كردهها هديه كرده است تا قوه تعقل و انديشه را به آن هاست كهبه انسان اين لطف خدا ،. بنابرايندهيمنبايد انجام كاري 
  پي ببرند.حقيقت وجود 
  نيبيانواع جهان

بيني خاص خود تواند از طريق علم و تجربه و آزمايش علمي به جهانكه مي كندادعا ميبيني انسان در اين نوع جهان: ربي)بيني علمي (تجـ جهان1
 .گانـه درك كنـيم  توانيم بـا حـواس پـنج   و بسياري از چيزها را نمي زيرا در جهان ما همه چيز مادي نيست ؛بيني روش ناقصي استبرسد، اما اين جهان

  » ؟جهـان از كجـا و چگونـه بـه وجـود آمـده اسـت       « الت مـا ماننـد  تواند به همه سـؤا بيني علمي نميجهان هم نيستند. از طرفيبل آزمايش قا بنابراين،
  گاه يك ايدئولوژي باشد، زيرا علم همواره در حال تغيير و تحول است.تواند تكيهنمي پسپاسخ دهد. 

بـه ايـن صـورت     تواند پايه و اساس ايدئولوژي باشد، زيرا تفكر فلسـفي است و مي يه اصول پايدارب وابستهبيني اين نوع جهان: بيني فلسفيـ جهان2
بينـي  جهان توجه داشته باشيد كه البته ي انسان در برابر جهان مؤثر است.هاالعملكند و در برابر عكسچهره جهان را در كل خود مشخص مي است كه

  ند.اعلم مقدمه فلسفي و علمي هر دو پايه و
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شـود و اثبـات ايـن مسـائل     بيني است كه مسائل آن از طريق وحي الهي بيان مـي بيني ديني، نوعي جهانمنظور از جهان: بيني ديني (مذهبي)ـ جهان3
  بيني مذهبي است كه بر وحي الهي استوار است.بيني مذهبي و فلسفي در پايه جهانبه وحي است. بنابراين تفاوت جهانبنيادين، مستند 

 اينكـه آمده است و نظام هسـتي براسـاس خيـر و رحمـت و      به وجوداين جهان از يك مشيت حكيمانه  كنيمدرك  اين كه يعني: بيني توحيديـ جهان4
ه راجعـون)  هللا) و به سوي او (انـا اليـ   ناإمحوري است و ماهيتي از خداوند (قطبي و تكيك ،استوار است. جهانبرساند، ها به كماالت شايسته آن را موجودات

  ند.شوكه سنن الهي ناميده مي شوداداره مينظامات قطعي  اي ازمجموعه، جهان با آفريده نشده استدارد. هيچ موجودي بيهوده و بدون هدف 
در آن خطـا  كـه   اسـت  (ص) دقت كنيم. قـرآن كتـابي   است در كتاب و معجزه پيامبر اسالمبيني، كافي براي رسيدن به اين جهان: بيني اسالميـ جهان5

  ها در اهداف است.بينيبيني اسالمي (قرآن) با ديگر جهانهاي جهانيكي از تفاوت ست.ابيني اسالمي در آن و اصل و كل جهان وجود ندارد
داشناسـي و  بيني اسالمي در خـدمت خ ديگر جهان عبارتبه سوي كمال حقيقي و رستگاري و سعادت است. به  هاانسانقرآن، هدايت نهايي رسالت و هدف 

از نظر اسالم خدا مثل و مانند ندارد؛ (لَيس كَمثْلـه شَـيء) خـدا شـبيه      گويد:بيني اسالمي مياي بر جهانشناسي است. استاد مطهري در كتاب مقدمهانسان
نياز مطلق اسـت، همـه بـه او نيازمنـد و او از     ) خداوند بيالْغَني الْحميدهو اللَُّه  اللَِّه َوأَنتُم الْفُقَرَاء إِلَى توان به او تشبيه كرد. (چيزي نيست و هيچ چيز را نمي

ه اللّـه  ) خداوند بر همه چيز تواناست. (علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ َأنَُّه( .) خدا به همه چيز آگاه است إِنَّه بِكُلِّ شَيء عليمنياز است. (همه بي جـو لُّواْ فَثَما تُونَماو در أَي (
ه   لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ و وايم. (روي او ايستادههمه جا هست و هيچ چيز از او خالي نيست. به هر طرف كه بايستيم روبه نَفْسـ بِـه وِسسا تُوم لَماز مكنونـات  نَع (

نَى  وللّه األَسماءتر است. () و از رگ انسان به انسان نزديكنْ حبلِ الْورِيدنَحنُ أَقْرَب إِلَيه مها و قصد همه آگاه است. (قلب و از خاطرات ذهن و نيت سـاو الْح (
  شود. ) او جسم نيست و به چشم ديده نميهو يدرِك األَبصار الَّ تُدرِكُه األَبصار وجمع كماالت است و از هر نقصي منزه و مبرّاست. (

 گردد؟اداره مي ،شودبيني، جهان با يك سلسله نظامات قطعي كه سنن الهي ناميده مياز انواع جهاندر كدام يك   :3مثال  
  بيني فلسفيجهان) 4  بيني علمي جهان) 3  بيني اسالمي جهان) 2  بيني توحيدي جهان) 1
   :ه اسـت و نظـام هسـتي براسـاس خيـر و رحمـت و       حكيمانه پديد آمـد از يك مشيت بيني توحيدي يعني درك اينكه جهان جهان»  1«گزينه پاسخ

و به سـوي او (انـا اليـه راجعـون)     هللا) تي از خداوند (إنا يهمحوري است و ماقطبي و تكيك هانج .استوار است هاموجودات به كماالت شايسته آن رسانيدن
  گردد.  اداره مي ،شودلهي ناميده ميو بيهوده نيست، جهان با يك سلسله نظامات قطعي كه سنن اعبث دارد. آفرينش هيچ موجودي 

  
  ها عبارتند از:بيني اسالمي داراي اصولي است كه مهمترين آنجهان

  .»اهللا احد قل هو«يعني خدا يكي است  ـ توحيد:1
سوره زمـر   62يه و آفرينش كل جهان با خداست. در آ خواست جهاني هم وجود نداشتكل جهان از آن خداست و اگر خدا نمي ـ ماهيت خدايي جهان:2

  » خدا آفرينندة هر چيز است و بر همه چيز هم نگهبان است.« ؛»هو علَى كُلِّ شَيء وكيلٌ اللَّه خَالقُ كُلِّ شَيء و: «آمده است
ـ جهان برپايه حق آفريده شده است و تمام گردش جهان حق و حقيقت است. اين تقدير الهي اسـت كـه جهـان     مداري جهان:ـ حق3 بـه   ه ايـن صـورت  ب

  گردش درآيد. 
   »قت و حد معين نيافريده است.به حق و براي حكمت و مصلحت و به وها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است جز خداوند آسمان« است: آمدهسوره روم  8در آيه 

  هدف و بيهوده آفريده نشده است. جهان بي ـ هدفمندي آفرينش:4
  حركت صعودي براي رسيدن به خدا دارد (انا هللا و انا اليه راجعون).  جهان يك ـ حركت صعودي جهان:5
نَ كُـلِّ    يَالَّـذ «فرمايد: كند و به صورت احسن دربردارد. قرآن مياست كه اين نظام را كامل مي تشكيل شده جهان از خير و شرهايي ـ نظام احسن:6 سـاَح

شَيء اش زيربنـاي ايـن تـابلوي    . جهاني كه در آن هستيم با تمام خير و شرَّش كه همـه »، نيكو آفريده استهمان كسي كه هر چيزي را كه آفريده« :»خَلقَه
  زيباست، به صورت كامل آفريده شده است. 

 م را به عالمسوره توبه، عال 94گويند. از همين رو قرآن مجيد در آيه عالم پنهان را جهان غيب و عالم آشكار را جهان شهادت مي ـ عالم پنهان و آشكار:7
رُونَ «دهد به: كند و در جايي ديگر انسان را قسم ميالغيب و الشهاده معرفي مي صـا تُببِم مفَلَا أُقْس رُونَ    و صـا لَـا تُب بينيـد و آنچـه   قسـم بـه آنچـه مـي    « :»مـ

  دارند.  نشدنيجداپس عالم از آشكار و نهان تشكيل شده است كه با هم ارتباطي  »بينيد.نمي
كه جهان داراي شعور باطني است و تمـام ذرات جهـان در   معتقديم  ،بيني ماديبيني اسالمي برعكس جهاندر جهان شعور باطني و تسبيح عمومي: ـ8

و  گويند و هيچ چيز نيست، مگـر اينكـه سـتايش   ها است او را تسبيح ميگانه در زمين و هرچه در آنهاي هفتآسمان .حال تسبيح خداي احد و واحد است
  .  خدا هستندگوي بيني اسالمي همه اجزاي جهان تسبيحد. پس در جهانيابينميها را دري شما تسبيح آنگويند، ولتسبيح او مي
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 ،ت، چرا كه خداوند نه تنها آفريننده جهان و تمام موجودات آن اسـ دارند اشياء دائم به لطف الهي نياز يهمهدر رابطه خدا و جهان  ـ رابطه خدا و جهان:9
و حضرت علي (ع) در اين بـاره   »خداوند با شماست هر جا كه باشيد»: «أين ما كنتم مكُعم وه و« :فرمايدباشد. خداوند ميها نيز ميبلكه تدبيركننده امور آن

  »گيري كند.ن كنارهخداوند همراه هر چيزي است، بدون آنكه همسر و قرين آن باشد و غير از هر چيزي است بدون آنكه از آ«فرمايد: مي
  فاعل بـودن موجـودات ديگـر بـا اجـازه و اراده اوسـت       عليتش وابسته به وجود ديگري نيست. خداوند فاعل مستقل و مطلق است كه فا ـ توحيد افعالي:10

  الّا باهللا) همه تحوالت و افعال از فعل خداوند است.  ُقوِة(ال حول و ال 
  آمـده اسـت:   ي نبـأ  سـوره  7 و 6چنانچـه در آيـات    .اي انسان آفريده شده است تـا بـه اهـداف واقعـي خـود برسـد      تمام جهان بر ـ جايگاه برتر انسان:11
ان را هـاي جهـ  خداوند همه نعمـت  ،»ها را نگهبان آن نساختيم ...آيا ما زمين را مهد آسايش خلق نكرديم و كوه« :»...الْجِبالَ أَوتَادا و أَلَم نَجعلِ الْأَرض مهادا«

  براي انسان قرار داده است تا انسان به اهداف اصلي آفرينش خود برسد. 
  پوسد:و مانند جسم نمي داردروح انسان حقيقتي جاودانه  ـ ابعاد وجودي انسان:12
چشم، گوش، قلب بـا حـس و هـوش    را نيكو بياراست، از روح خود در آن بدميد و شما را صاحب  آنگاه خلقت نژاد و نوع بشر را از آب مقرر گردانيد پس آن«

  »  كنيد.شكر و سپاسگزاري حق مي ،گردانيد. باز اندك

 بيني اسالمي اشاره دارد؟به كدام يك از اصول جهان...» بينيد و بينيد و آنچه نميقسم به آنچه مي«سوره توبه  94آيه شريفه   :4مثال   
  رابطه خدا و جهان ) 4  عالم پنهان و آشكار ) 3  جايگاه برتر انسان ) 2  شعور باطني و تسبيح عمومي ) 1
   :توبـه، عـالم را    سوره 94گويند. از همين رو قرآن مجيد در آيه شهادت ميعالم پنهان را جهان غيب و عالم آشكار را جهان »  3«گزينه پاسخ

بينيـد و  قسم به آنچه مي ،»قْسم بما تُبصرونَ و ما ال تُبصرونَفال اُ«دهد به كند و در جايي ديگر انسان را قسم ميو الشهاده معرفي ميبه عالم الغيب 
  .  بينيدآنچه نمي

  

لمـي  مـديريت ع بين تمامي علوم انساني مشترك بوده و ستون فقرات ايـن علـوم اسـت.     اشانسان و ابعاد وجودي: بيني توحيديشناسي در جهانانسان
  كند.و مسائل خود را حل و فصل مي استفاده كردههاي علوم انساني يگر از شاخهشناسي و بعضي داست كه از روانشناسي و جامعه

. رودمـي هاي اخالقي باشند، بازده و سود آن سازمان باال اگر اعضاي يك سازمان داراي ارزشتحقيقات نشان داده است، : شناسي با مديريتارتباط انسان
هاي اخالقي در فرد تثبيت شـود، بايـد انسـان و زوايـاي     براي اينكه ارزش آيد. پسها نيز به دست ميازمانسروند رشد  ،ها در انسانبنابراين با تثبيت ارزش

  بررسي شود.از جهاتي الزم است  شناسي در رشته مديريتمباحث انسان بشناسيم.وجودي او را به درستي و تمام و كمال 
   ،هـاي حـاكم بـر وجـود او را بشناسـيم. دوم اينكـه      ودي او دارد و بايـد كيفيـت انگيـزش او و ارزش   اول اينكه ايجاد انگيزه در انسان نياز به شناخت ابعاد وج

هـاي  و عامـل  داردانسان نياز كمتـري بـه كنتـرل خـارجي      ،به عبارتي .را چگونه كنترل كنيمانساني كار  اين است كه نيروي هاي مهم مديريتيكي از بحث
  شوند.ميدروني باعث انجام بهتر مسئوليت او 

  ماهيت انسان
  هاي مختلفي درباره ماهيت انسان وجود دارد:ديدگاه

  گويد انسان از ماده ساخته شده است و راه شناخت او فقط حواس است.اين ديدگاه مي ـ ديدگاه مادي:1
  انسان از دو بخش ماده (جسم) و روح تشكيل شده است. ،در اين نوع ديدگاه ـ ديدگاه الهي:2

كند مي آياتي كه اصل وجود روح را مطرح دارد؛ آيهنوع هاي عقلي است. قرآن در اين مورد دو ا راه شناخت روح، تجربه دروني و شهود و استداللتنهخصوص در اين 
  كند.آن بحث ميسوره سجده در مورد خود روح و اصليت  9منون و آيه ؤسوره م 14تا  12پردازد. آيات كه به استقالل روح و بقاي آن پس از مرگ مي آياتيو 

ها (كافران) را مرگ فرا رسد، گويد: خداوندگارا، مرا به دنيا بـازگردان، شـايد كـار    (و چون يكي از آن منونسوره مؤ 100و  99و آيات  سوره سجده 11و  10آيات 
اخيز زندگي برزخي است) درباره روح و استقالل و بقـاي آن  باشد. هرگز (در اين آرزو خواهد ماند) و بر ايشان تا روز رست امنيكي انجام دهم كه جبران اعمال گذشته

  كند.پس از مرگ صحبت مي

 كدام گزينه بين تمامي علوم انساني مشترك است؟  :5مثال  
  مكتب) 4  عقل ) 3  روح ) 2  انسان ) 1
   :علمي است كه از  مديريت ست.وابعاد وجودي ا انسان و ن علوم است،اياست و ستون فقرات آنچه بين تمامي علوم انساني مشترك »  1«گزينه پاسخ

  كند. گيرد و مسائل خود را حل و فصل ميمي هاي علوم انساني بهرهشناسي و بعضي ديگر از شاخهروانشناسي و جامعه
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  افت و جايگاه انسان در جهان هستيشر
  ده است. كرامت بارها در قرآن آمخالفت و انسان خليفه خداوند بر روي زمين است و واژه 

ي     ِلْلَماَلِئَکِةإِذْ قَالَ ربك  و«سوره بقره آمده است:  30جريان خالفت مربوط به داستان آفرينش حضرت آدم (ع) است كه در آيه : خالفت لٌ فـ اعـي ج إِنـِّ
ايـن اسـت    ،ور از تعيين خالفت در جهان توسط خداوندمنظ». اي را قرار خواهم دادخدا به فرشتگان فرمود كه من در روي زمين خليفه«. ...» َخِلیَفًة األَرضِ
  اهللا) برسد. ةخلیفتواند تا جانشيني خدا (و اين موجود به حدي كرامت دارد كه مي آفريده ،انساني را كه بسيار ارزشمند است كه او
زادگـان را تكـريم كـرديم و بـه ايشـان ارج و ارزش      و ما آدمـي « :»... و لَقَد كَرَّمنَا بني آدم و« :دهدرا نشان مي كرامت انساني ،اسراءسوره  70آيه ت: كرام

اي بـه  ها قدرتي داديم كه در خشكي و دريا بتواننـد خـود و وسايلشـان را از نقطـه    ؛ يعني، به آن»فراهم كرديمرا نهاديم و وسايل حملشان در خشكي و دريا 
، به انسان داده شد. پس انسـان از ديـدگاه   )مانع حركت آدمي است (كه يعي، مثل جاذبه زميننقطه ديگر حمل كنند و در واقع قدرت تسلط بر نيروهاي طب

  به انسان داده به هيچ موجود ديگري نداده است.خداوند بافته است و كرامتي كه  اي جدااسالم و قرآن موجودي برتر و تافته
  شود (سوره علق).مبر موضوع كرامت انسان را متذكر مياولين سوره نازل شده بر پيا :1نكته 

ه   َةفَأَقم وجهك للدينِ حنيفًا فطْرَ« گويد:نيز همين را ميسوره روم  30آيه  ؛است فطرت الهيانسان از ديدگاه قرآن داراي : فطرت انساني در قرآن  »...اللـَّ
   »سرشته است تغييري در آن نيست. همان] فطرتي كه خدا مردم را با آن گرايانه به سوي اين آيين روي بياور [باپس حق« :

  دهد كه داراي سه ويژگي است:اين آيه به صراحت و روشني از وجود نوعي فطرت در انسان خبر مي
  ـ تغييرناپذير است.3 .خداست سويـ از 2ـ مخصوص انسان است. 1

  اه قرآن داراي فطرت الهي است.انسان از ديدگ :2نكته 
  فطري است؟ يكدام بخش دين
شـود و  : هر نوزادي بر فطرت توحيد زاده ميشده است. پيامبر اكرم (ص) فرموداشاره  هم به اين موضوعدر احاديث و روايات  حتي ،فطري است يدين اسالم دين

  طلبي است.جويي و كمالهاي فطري انسان خداشناسي و زيبايياست. از گرايش تن خدا، مقتضاي فطرت انسانيفرمايد: يكتا دانسنيز ميحضرت علي (ع) 
هـا، اگـر در جهـت    از ديدگاه فالسفه اسالمي، خير و شر ذات هر شيء است. يعني هر چيزي براي خود يا خير است يا شر. معيار خير و شر بودن رفتار انسان

م ديـن فطـرت اسـت و فطـرت نيـز      از آنجا كه اسـال  دانيدطور كه ميهمان شر است. بنابراين ،باشد رشد و تعالي باشد خير و اگر در جهت نقص و انحراف او
  شود.مسلماً شر است و باعث انحراف از طريق كمال مي ،خير است و از هر كاري منع كرده ،هر جا اسالم به كاري توصيه كرده جو است،كمال

  مقصود از خير يا شر بودن سرشت انسان چيست؟
تنها  يخوب و بد بودن اخالق توجه كنيد كهدهد. (اختيار) كه او را به طرف كارهاي خوب سوق مي داردكه انسان قوا و نيروهايي  يعني اين ،از اين امرر منظو

در نهاد انسـان قـرار داده    آن را خداوند كههاي انسان اختيار است بنابراين يكي از ويژگي ؛زماني معنادار است كه امكان انتخاب و گزينش وجود داشته باشد
  رساند.گردد و وجود انسان به طور كلي خير است و او را به كمال ميبرمي به اعمال اختياري او ،است. از اين رو خير و شر بودن اعمال انسان

 باشد؟هاي فطرت نميكدام گزينه از ويژگي  :6مثال  
  ناپذير است. تغيير) 4  شود. جاد ميبه مرور اي) 3  خداست.  سوياز ) 2  مخصوص انسان است. ) 1
   :سوره روم نيز بيانگر همين مطلب اسـت و بـه صـراحت و روشـني از وجـود       30انسان از ديدگاه قرآن داراي فطرت الهي است، آيه »  3«گزينه پاسخ

  ـ تغييرناپذير است. 3خداست.  سوياز ـ 2ـ مخصوص انسان است. 1دهد كه داراي سه ويژگي است: نوعي فطرت در انسان خبر مي

  
ها ذاتاً اجتماعي آفريده اصل اجتماعي بودن انسان ناشي از فطرت اجتماعي است كه قرآن به بهترين صورت از آن خبر داده است. از ديدگاه اسالم، انسان

يق همكاري با يكديگر به اهداف مورد نظر دست اند و براي بقاء و تكامل خود نيازمند سازمان و تشكيالتي هستند تا ضمن تنظيم روابط اجتماعي از طرشده
  يافتگي اجتماعات انساني، رهبري مبتني بر شريعت الهي است.بخشي و سازمانپيدا كنند. عامل كليدي در انسجام

  حيات طيبه
دستيابي به كماالت مادي و 

  معنوي
  

  سازمان
امت وسطا (گروهي از مردم كه 
داراي آيين اسالمي و عقيده و 

  ند)اركاهداف مشت
  

  الطبع بودن انسانمدني
  هاي اجتماعي براساس فطرت * تشكيل خانواده و گروه

  گيري از خدمات يكديگر* بهره
  ها* وابستگي متقابل انسان

  * هماهنگي اجتماعي از طريق شريعت
  * تأمين نيازها با تعاون و همكاري

  بخشي از طريق رهبران الهي* انسجام
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  نظر ابوريحان بيروني مبتني بر چند اصل مهم است:اجتماعي بودن انسان از  
شود ي لغوي انسان است؛ بدين معنا كه زندگي انسان با همياري و نزديكي با ديگران كامل مياز نظر ابوريحان ريشه» انس«(تجانس):  استئناسـ اصل 1

شكلي، هم«ي اجتماعي بودن انسان، مثل يمي ديگر در زمينه فلسفهو بنيان جامعه بر مبناي همگني و تشابه استوار است. وي عالوه بر همگني، به مفاه
  كند.اشاره مي» قابل و تفاهمتاحساس همزباني، درك م

شود. به عبارت هاي اجتماعي ميكه خود باعث به وجود آمدن اختالف هاي گوناگون آن استتايج و خواستاصل تضاد حاصل اختالف نـ اصل تضاد: 2
ي بعد در روابط و تمايالت شود و در مرحلهها و طبايع ميناصر مختلف و حتي متضاد تركيب يافته است كه خود موجب اختالف مزاجديگر بدن انسان از ع

  كنند، بنابراين مزاج متضاد ضمن اينكه همديگر را دفع مي». ضد مر ضد را هميشه قهر كند و به خويشتن كشد«گذارد، به نحوي كه اشخاص اثر مي
  به جذب و همكاري نيز تمايل دارند. به داليلي

  ها، اش به زندگي اجتماعي گرايش دارد و به دليل همين نيازهاست كه مشاغل، صنعتهاي زندگيانسان به موجب رفع ضرورتـ نيازهاي انسان: 3
  شود.انواع علوم و معارف بشري ايجاد مي

داند. تأمين چنين نيازهايي به همياري و همكاري افراد به تأمين نيازهاي اوليه او ميخواجه نصيرالدين طوسي اصل زندگي اجتماعي را در گرايش انسان 
ت بين خود، همنوع بستگي دارد تا هر كسي نيازي را اضافه بر خود به ديگري دهد و ديگري نيز اضافه بر آنچه تهيه كرده، به او دهد تا با رعايت عدال

پذير شود و معاونت و كمك به يكديگر نيز بدون اجتماع امكانوجود نوع بشر بدون ممانعت يكديگر محقق نمي هاي يكديگر را برطرف كرده باشند.نيازمندي
شود كه خوانند. لذا زندگي جمعي مقتضي نهادهايي مي» تمدن«نيست. پس ذات انسان محتاج به اجتماع است و چنين اجتماعي را با امكاناتي كه دارد، 

كند و افراد گيرد و براي هر كس جايگاه و نقشي تعيين ميشكل مي» تمدن«بشر است و با وجود چنين نهادهايي است كه كننده نيازهاي جمعي تأمين
  پردازند. بسته به نوع صناعات خود به ايفاي نقش مي

گوناگون در آن جاي دارند و با تعاون به  و صناعات هاحرفه ،افكار ع اشخاص متفاوت و مختلف با آراء،مكاني كه اجتما از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي،
است » االنسان مدني بالطبع«گويند. به عبارتي معناي گفته حكما در مورد اين عبارت كه مي» مدينه«كنند، يكديگر اسباب زندگي يكديگر را فراهم مي

  گويند.مي» تمدن«گونه استنباط كرد كه انسان بالطبع محتاج به اجتماعي است كه به آن توان اينمي
ها قرار گرفته تا هر كس به دنبال شغلي باشد. مالصدرا از نياز شوند؛ لذا حكمت الهي به گوناگوني آراء و همتها ناشي ميها، عاليق و سليقهاز اختالف انگيزه

ي گانهحكومت (سازمان) در اشكال سه يرسد. دستيابي به كمال نهايي، خير برتر و سعادت جز در سايهزندگي اجتماعي به ضرورت حكومت (سازمان) مي
هي خود موجودي مدني است. انسان مدني به ذات است و لال ةخلیفپذير نيست. از ديدگاه مالصدرا انسان با آن عظمت ي جهاني امكانمدينه، امت و معموره

. بنابراين يكي از اهداف مهم ارسال انبياء و انزال كتب الهي، گردد، مگر از راه تن دادن به تمدن، همكاري و اجتماع با ديگرانمعيشتش در دنيا تأمين نمي
شود. مالصدرا از ضرورت حيات اجتماعي ي دنيا مهيا ميهاست. زيرا معرفت الهي و مبدأ سفر روحاني در همين نشئهاصالح امر معاش و حيات دنيوي انسان

  رسد. به ضرورت حكومت (سازمان) مي
هاي آن براي رسيدن به سعادت حقيقي گيرد و در اين صورت اين اجتماع فاضل است و امتي كه همه مدينهها براي رسيدن به سعادت انجام ميهمكاري انسان

آن براي رسيدن به  هايشود كه همه امتبا يكديگر همكاري كنند، آن امت فاضله است. اين چنين است معموره (جامعه جهاني فاضله) و آن هنگامي محقق مي
  اش موظف است.هاي فرديشهروند مدينه فاضله از پويايي، تحرك، از حق فراخور توان ،سعادت حقيقي با يكديگر همكاري نمايند. به عبارت ديگر

باثبات و مستحكم كرده و به هايشان را داند كه پايهشان نياز به عواملي ميخواجه نصيرالدين طوسي اجتماعات انساني را به جهت گستردگي و پيچيدگي
ين عوامل ها شكل دهند تا بتوانند به حيات خود استمرار بخشند. اين عوامل عبارتند از: محبت، صداقت، عدالت، سياست يا حاكم و قانون. هر يك از اآن

هاي اجتماعي همگرايي ميان افراد و گروه كند، محبت موجنقش مهمي در پايداري و استحكام حيات جمعي دارند؛ عدالت در ساختارها تعادل ايجاد مي
  شوند.انجامد و سياست و قانون موجب تحقق، بقاء و استمرار ميشود، چنان كه رواج صداقت در ميان مردم به همگرايي ميمي

دل نيز ياد شده است. همچنين قرآن نامد كه از آن با عنوان امت مسلمه، امت معتدل و امت عمي» امت وسطا«آل سازمان را قرآن كريم نوع مطلوب و ايده
رود كه دو طرف مساوي كار ميبرد. از ديدگاه راغب اصفهاني، اين لفظ در مورد هر چيزي بهنام مي» رو و معتدلامت ميانه«كريم از امت اسالمي به عنوان 

  دارد و از جمله حد وسط و ميانه افراط و تفريط كردن، عدل و رعايت اعتدال است.
خواهـد كـه در زنـدگي اجتمـاعي، همكـاري و      ها مياليم قرآن، جوهره هر سازمان، تعاون و همكاري است و به عنوان يك اصل زيربنايي از انسانبراساس تع

ايـن   شود. طبقهاي انساني مييافتگي فعاليتتعاون را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. اصل تعاون و همكاري يك اصل كلي اسالمي است كه باعث سازمان
ند در كارهاي نيك تعاون و همكاري كنند، ولي همكاري در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم مطلقاً ممنوع است هـر چنـد   ااصل مسلمانان موظف

  مرتكب آن دوست نزديك يا برادر انسان باشد.



   

  

 ارشدكارشناسي  يكمدرسان شريف رتبه   7  اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسالم

  اولفصل تأليفي هاي تست 
  

1 ـ از ديدگاه مطهري بهترين شيوه مديريت كدام است؟  
  ها را به پيشرفت رساند.مانده عربستان انجام داد و آنص) در جامعه بدوي و عقب( ) همان كه رسول اكرم1
  جويي طلبي و حقهاي حقآرمان تحقق انبياي الهي در جهت روش و سيره) 2
  هاي انساني ـ اخالقي ي الهي و عينيت بخشيدن به ارزشاحسن به اسماي بخشيدن ) تبلور3
  ه نقش مردم و تأمين عدالت اجتماعي در جامعه) قائل شدن ب4

2 هاي انساني ـ اخالقي است.حسناي الهي و عينيت بخشيدن به ارزش ي در اسالم تبلور بخشيدن به اسمايهدف ربوبيت و رهبر«ـ اين سخن از كيست؟«  
  (ره) ) امام خميني4  ) دكتر شريعتي3  شهيد بهشتي) 2  ) استاد مطهري1

3 يابيم كه در زندگي موفق و پايدار باشد مگر به وجود مدير و سرپرسـتي كـه   و ملتي را نمي در مطالعه اصول بشر هيچ گروه«ت؟ ساين سخن از كيـ
  »امور مادي و معنوي آنان را مديريت نمايد.

  (ع) ) امام حسين4  (ع) ) امام علي3  (ص) ) پيامبر2  (ع) ) امام رضا1

4 نه است؟كدام گزيـ اساس و فلسفه بعثت پيامبر  
  ) خالي نبودن زمين از خليفه در هيچ زماني2  هاي انساني) عينيت بخشيدن به ارزش1
 حسني الهي بخشيدن به اسماي ) تبلور4  هاوش انساند) برداشتن بار سنگين مديريت از 3

5(ص) اعالم گرديد؟ (ع) چه زماني از طرف حضرت رسول ـ موضوع امامت حضرت علي  
  الوداعةحج) 4  ) زمان هجرت3  كنار غديرخم) 2  ) پيش از جنگ بدر1

6 :اكرم (ص) عمل كرد، اين معجزه رهبري است. كه رسولچنانسازد. آنها را ميترين ملتهاي دنيا قويترين ملتمديريت صحيح از ضعيف«ـ اين سخن از كيست«  
  باهنر شهيد) 4  (ره) ) امام خميني3  ) استاد مطهري2  ) شهيد بهشتي1

7دهنده است؟ر شيوه مديريت اسالمي كدام گزينه جهتـ د  
  هاي ديني) ارزش4  هاي فردي) انگيزه3  هاي گروهي) ارزش2  هاي انساني) ارزش1

8 هاي زير است؟يك از گزينهمربوط به كدام» بيني خاص رسيدتوان از طريق علم و تجربه و آزمايش به جهانمي«جمله ـ  
  بيني ديني) جهان4  بيني توحيدي) جهان3  بيني علمي) جهان2  بيني فلسفي) جهان1

9 هاي زير پايه و مقدمات علم هستند؟يك از گزينهكدامـ  
  علمي و فلسفيبيني جهان) 4  فلسفيبيني جهان) 3  دينيبيني جهان) 2  علميبيني جهان) 1

10 محوري است؟قطبي و تكبيني، جهان يكمطابق كدام جهانـ  
  بيني توحيدي) جهان4  بيني علمي) جهان3  بيني اسالمي) جهان2  لسفيبيني ف) جهان1

11 بيني اسالمي بر اين اعتقاد هستيم كه جهان داراي شعور باطني است و تمام ذرات جهان درحال تسبيح خداي احد و واحد است؟يك از اصول جهاندر كدامـ  
  ) شعور باطني و تسبيح عمومي4  و آشكار) عالم پنهان 3  ) توحيد افعالي2  ي خدا و جهان) رابطه1

12 ول و ال قو«آيه ـلّ ةال حبيني اسالمي دارد؟يك از اصول جهاناشاره به كدام» ا باهللا  
  ) توحيد افعالي4  ) جايگاه برتر انسان3  انسان ي) ابعاد وجود2  ) توحيد1

13 دهد؟تشكيل مي ن علوم رابين تمامي علوم انساني مشترك است و ستون فقرات ايـ كدام گزينه  
  ) توحيد افعالي4  ) جايگاه برتر انسان3  ) ابعاد وجودي انسان2  ) نظام احسن1

14 ذْ«يي شريفهآيهـال ُرُبَك قالَ و الْملُ في االرضِ ِئکةلهاي انساني اشاره دارد؟يك از ويژگيبه كدام» …خليفه  إنّي جاع  
  ) فطرت4  ) خالفت3  ) كرامت2  ) شرافت1

15 رساند؟يك از موارد زير را ميالوداع بر پيغمبر نازل گرديد اهميت كدام حجةاي كه در آيهـ  
  ) مديريت 4  ) تبليغ رسالت3  ) هدايت2  ) اتمام كار1



  

  

سيري در مديريت اسالميفصل اول:    8  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

 16 لّا «آيه شريفه ـا بيانگر كـدام  19(سوره يونس آيه » ندو مردم جز ملتي متحد نبودند پس دچار اختالف شد» «فَاختَلَفُوا ًةواحد ُاّمـةً و ما كانَ النّاس (
  فلسفه وجودي سازمان از ديدگاه اسالم است؟

  گسيختگي و پراكندگيساز از همانگيز، زمينه) روابط اجتماعي ناهماهنگ و اختالف1
  گيري اجتماعات بشريگيري از خدمات افراد در قالب شكل) بهره2
  هاتأمين نيازها و خواسته) وابستگي متقابل افراد جامعه به يكديگر براي 3
  بندي افراد جامعه براي شناخت مناسب) گروه4

 17 دهنده كدام اصل مهم در مورد انسان است؟روزه، حج، جهاد و ... نشانـ  
  ) انفرادي بودن4  ) اجتماعي بودن3  ) سياسي بودن2  ) فرهنگي بودن 1

 18 رش اجتماعي بودن انسان و همياري با ديگران، اساس همگني و بنيان جامعه است؟در كدام اصل در مديريت به گفته ابوريحان بيروني، نگـ  
  ) اصل توافق4  ) اصل اختالف3  ) اصل تجانس2  ) اصل تضاد1

 19 داند كه افراد براي رفع نيازهاي اوليه و ضروري خـود گـرد هـم جمـع     ها ميهاي درون انسانكدام دانشمند منشأ زندگي جمعي را وجود گرايشـ
  شوند؟يم

  ) عالمه سيد مرتضي4  ) خواجه نصيرالدين طوسي3  ) مال هادي سبزواري2  ) ابوريحان بيروني 1

 20 از ديدگاه اسالم ماهيت سازمان كدام است؟ـ  
  ) عقيده مشترك اسالمي4  ) مرزهاي جغرافيايي3  ) مليت، نژاد2  ) واليت فقيه 1

 21 اند؟ها كدامشود و آنسيم ميبه گفته مالصدرا سعادت اخروي به چند بخش تقـ  
  عملي) –) دو بخش (علمي 2  روحاني) -) دو بخش (جسماني1
  قرب الهي) -خارجي -) سه بخش (جسمي4  قرب الهي) -) دو بخش ( تقوا3

 22 ؟نيستهاي نظام ارزشي اسالم كدام گزينه به عنوان ويژگيـ  
  ) قابليت تبيين عقاليي4  نامحدود ) تبيين لذت و سود3  ) فراگيري و شمول2  ) انسجام بيروني1
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