دو فصلنامه علمي-تخصصي
مطالعات قرآن پژوهي نور وحي
س 6ش 21پاييز و زمستان 2011
صفحات 01 - 5

Bi-Quarterly specializedscholarly journal Of Quranic
Studies Light of Revelation Vol.6,
No. 21,
autumn and winter1011
P 00 - 40

ويژگيهاي مديران امين از منظر قرآن (با محوريت بيانيه گام دوم انقلاب)
*
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چکيده

مديريت سازمانهاي اسلامي با چالشها و بحرانهاي متعددي مواجه است .يکي از
مهمترين مؤلفههاي رهايي از اين بحرانها گماشتن مديران امين و شايسته در سازمانها
است .گزارههاي وحياني اسلام به اين اصل رهنمون هستند که اشخاصي که در رأس
هرم سازمان بهعنوان مدير انتخاب ميشوند بايد امين و متخصص باشند؛ تا بتوانند از
سرمايههاي سازمان به خوبي حفاظت و حراست نمايند .اهميت مسئله و عدم
پژوهشهاي نظاممند و روشمند از منظر قران کريم با رويکرد مديريتي و تبيين ديدگاه
مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم ،موجب شد؛ نگارندگان با رجوع به آيات قرآن و
آثار و بيانات مقام معظم رهبري و با استفاده از روش توصيفي و تحليلي مهمترين
ويژگيهاي مديران امين را مورد تجزيهوتحليل قرار دهند .يافتهها و رهآوردهاي
پژوهش حکايت از آن دارد که قرآن کريم بهعنوان سند راهبردي جهان اسلام و
* .دانشآموخته دکتري قرآن و علوم (گرايش مديريت) جامعه المصطفي العالميه (ص) ،مجتمع
آموزش عالي قرآن و حديث( anvarim907@yahoo.com :نويسنده مسئول)
* .استاديار جامعه المصطفي العالميه (ص)a.a.safari4631@gmail.com :
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پاسخگويي نيازهاي بشري ،ويژگيهاي مديران امين را به خوبي ترسيم نموده و مقام
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معظم رهبري با الهام و بهرهگيري از رهنمودهاي آن در آثار و بيانات خويش به اين
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مسئله تأکيد و تصريح کرده است که رشد و شکوفايي کشور پيوند محکم با امين بودن
و لايق بودن مديران دارد .همچنين روشن شد که برجستهترين ويژگيهاي که قرآن
براي مديران امين و شايسته بيان کرده و رهبري نسبت به آنها تأکيد کرده است
عبارتاند از :ايمان ،تقوا ،امانتداري ،دانايي ،توانايي ،صداقت ،ارتقاي علمي پيروان،
قاطعيت ،اهليت و شايستگي و ...افزون بر آن مشخص گرديد که التزام و پايبندي
مديران نسبت به ويژگيهاي يادشده مانع اضمحلال و موجب تعالي سازمانهاي اسلامي
ميگردد.
واژگان کليدي :قرآن ،مدير ،مديريت ،مديران امين ،بيانيه گام دوم.

مقدمه
امروزه شاهد تغييرات فزايندهاي در جوامع سازمانها هستيم که در چگونگي مديريت
آنها تأثير گذاشته است .اين تغييرات باعث شده که مديران حساسيت بيشتري به

بهرهوري سازمانها تحت تأثير مديريت صحيح بوده و انديشمندان عرصه مديري علت
موفقيت سازمانهاي برتر و موفق دنياي پيشرفته و پيچيده امروزي را در شيوه مديريت
آنها ميدانند (زارعي.)5 :4676 ،
مديريت ،سختترين و درعينحال دقيقترين کارهاي انساني است که آگاهي نسبت به
ويژگيهاي و مؤلفههاي آن ميتواند در پيشبرد اهداف مديريتي کارگشا باشد و اداره
جامعه انساني از مسائل مهمي است که در اين زمينه بايد موردتوجه قرار گيرد عليرغم
توانايي اداره سازمانها ،شناخت صفات و ويژگيهاي افراد که عهدهدار اين مناصب
ميشوند نيز از مسائل مهم است که بايد نسبت به آن توجه شود؛ زيرا لازم است
واگذاري پستهاي مديريتي به افراد ،بر اساس شايستهسالاري باشد .وقتي يک مدير
امين شايسته و قابلاعتماد و آشنا با آموزههاي ديني مديريت سازمانها و جوامع انساني
را به عهده بگيرد باعث تعالي رشد و اقتدار در آن خواهد شد از نگاه آموزههاي ديني
مديريت ،نخستين نقش را در تغييرات اجتماعي و تحولات آن به عهده دارد از نظر
اسلام مديريت ،در جوامع آنقدر داراي اهميت فراوان است که خداوند متعال رسولاني
امين و شايسته را هم زاد با خلقت انسانها براي رهبري و مديريت آنها ميفرستد و
لحظهاي انسانها را بدون مدير و سرپرست نميگزارد.
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مديريت انسانها در سازمانها داشته باشند .تحقيقات نشان ميدهد که عملکرد و
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همانطور که نسبت به ارسال مديران امين اهتمام ورزيده از سپردن مديريت به افراد
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خائن نيز نهي کرده است به دليل اينکه هدف مديريت اسلامي هدايت انسانها بهسوي
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سعادت و کمال هست براي رسيدن به اين هدف به مديراني نياز است که نسبت به
هدف مديريت در اسلام و ابزار رسيدن به آن آشنايي لازم را داشته باشند.
شهيد مطهري (ره) دراينباره ميفرمايد :مديرت صحيح از ضعيفترين ملتهاي دنيا،
قويترين ملتها را ميسازد؛ آنچنانکه رسول خدا (ص) عمل کرد .اين معجزه رهبري
بود( .مطهري )621 /6 :4631 ،بنابراين مديران در جامعه اسلامي نسبت به سطوح
مختلف (عالي ،مياني ،و پايه) و در هر سازمان رسمي بايد مجهز به تواناييهاي
مديريتي و ويژگيهاي فردي فرهنگي -اسلامي باشند تا بتوانند دانش و تجربه شخصي
خود براي رسيدن به اهداف سازمان بهکارگيرند .براي ايفاي بهتر نقشهاي محوله
(ويلکيانس و کارتان )26 :4779 ،يادگيري اين توانيها و ويژگيهاي مبتني بر
آموزههاي ديني و اسلامي براي مديران مسلمان يک ضرورت است تا بتواند با اعمال
مديريت درست جامعه را به بالندگي و شکوفايي برسانند.
مديريت اسلامي موضوعي است که سابقه آن در بين شيعه محدود به دوران پس از
انقلاب نميشود .بلکه از ديرباز موردتوجه بوده است هرچند نخست در مباحث کلامي
جاي داشت ولي در دوران پيدايش مديريت ،به شکل يک دانش مستقل ،اولين اثر را
ميتوان در سال  4610جستجو کرد که استاد شهيد مرتضي مطهري با تنظيم و تقديم دو
مقاله تحت عنوان «رهبري مديريت در اسلام» و «رشد» پيشتاز طرح اين مباحث شد .در
ميان دانشمندان عرب ،محمدباقر شريف القرشي حدود  65سال پيش ،کتاب «نظام
الحکم الاداره في الاسلام» را نوشته است.

در چند سال اخير برابر نتيجه تحقيق گروه مديريت پژوهشکده علوم انساني دانشگاه
امام حسين (ع) ،طي سالهاي اخير دههي چهلتا دههي هفتاد تقريباً  430اثر ،اعم از
کتاب ،پاياننامه ،مقاله و جزوهي آموزشي در اين زمينه ارائهشده است (قوامي:4670،

اين زمينه هستيم که تدوين با رويکرد اسلامي بعد از پيروزي انقلاب به نحو فزايندهي
در حال افزايش است؛ که در طول اين مدت مديران مختلف متکفل وظيفه مديريت در
کشور بودند که با فراز و نشيبهاي مواجه بوده است که مهمترين دليل ناکارآمدي
مديران عدم امين بودن آنها هست .لذا رهبر معظم انقلاب بهعنوان يک مدير امين ،لايق
و قابلاعتماد براي رهايي از رکود و خمود جمهوري اسلامي و رسيدن به قلههاي رفيع
به لحاظ دانش و توانايي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي بيانيه گام دوم را تدوين و با
چشمانداز روشن ،اين موضوع را مورد تأکيد قرار داده تا با سپردن مديرت سازمانهاي
مختلف در سراسر کشور به دست مديران امين و توانمند ،کشور شاهد رشد و جهش
بينظير در همه ابعاد باشد.
بر پايه مطالعات انجام شده مشخص شد که پژوهشگران هرکدام بهقدر وسع وتوان

مطالعات قرآن پژوهي نور وحي،س  ،6ش ،21پاييز و زمستان 2011

 )29بعدازاين مدت بر حجم اين نوشتهها افزوده شد و تا به امروز شاهد آثار زيادي در

خود بعضي ويژگيهاي مديران خوب را موردپژوهش قرار دادهاند؛ ولي از منظر قرآن با
رويکرد مديريتي و با نگاه به بيانات مقام معظم رهبري خصوصاً بيانيه گام دوم ،پژوهش
در اين زمينه يافت نشد .به همين خاطر ضروري است اين موضوع موردتحقيق قرار
گيرد .تا ويژگيهاي را که خداوند در قرآن براي مديران امين بيان کرده است کشف و
استخراج و تبيين شود و مردم به آن آگاهي پيدا کنند؛ تا با عمل به آن زمينه رشد و
تعالي آحاد جامعه و سازمانها فراهم شود.

9

مفهوم شناسي
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بيترديد فهم و تحليل صحيح يک موضوع علمي درگرو فهم صحيح واژگان و مفاهيم
بکار رفته پيرامون آن است .زيرا شناسايي متغيرها و مفاهيم کليدي در هر پژوهشي،
جهت رفع ابهام و پايايي تحقيق تأثير بسزايي دارد( .عباسيمقدم )64 :4697 ،ازاينرو،
پيش از ورود به مباحث اصلي مقاله ،ضروري است مفاهيم اصلي مورد تبيين قرار
بگيرد.
-1مديريت

مديريت 4در کتب لغت به معناي توانايي و شايستگي اداره جايي يا رهبري و کنترل
فعاليتهاي در حال انجام براي رسيدن به هدفهاي موردنظر ،اداره کردن ،لياقت،
شايستگي ،توانايي ،ادارهکننده يا ادارهکنندگان يک اداره ،سازمان و شرکت ،ذکرشده
است (دهخدا11 /11 :4625 ،؛ معين ).6796 /6 :4699 ،بر مبناي معناي لغوي کلمه
مدير ،مديريت در اصطلاح تعريفشده به« :کار کردن با و بهوسيله افراد و گروهها براي
تحقق هدفهاي سازماني»2؛ همچنين در تعريف ديگر آمده است که مديريت ،فرايند
بهکارگيري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انساني در برنامهريزي ،سازماندهي بسيج منابع
و امکانات ،هدايت و کنترل است که براي دستيابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام
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ارزشي موردقبول ،صورت ميگيرد( .رضائيان)9 :4674،؛ و اما مديريت اسلامي به معناي
تأثيرگذاري اسلام از طريق نظام ارزشي در مديريت خرد و کلان است (مصباح
يزدي)222 :4697،؛ در تعريف ديگر ،مديريت اسلامي ،هنر و علم بهکارگيري صحيح

.management

4

. Mary p. Follett, the new state, Mass: Peter smith, 4742.

2

افراد و امکانات در جهت وصول اهداف سازماني است؛ بهطوريکه با موازين شرع
مغايرت نداشته باشد (نبوي.)65 :4696 ،
-2بيانيه گام دوم

نود و هفت توسط حضرت آيتالله خامنهاي به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي
انقلاب اسلامي ايران صادر شده و در آن ضمن يادآوري دستاوردهاي گذشته ،افق
فراروي انقلاب اسلامي را نيز در ضمن هفت توصيه ترسيم کردهاند .درواقع بيانيه گام
دوم تجديد مطلعي است خطاب به ملت ايران و بهويژه جوانان که بهمثابه منثوري براي
«دومين مرحله خودسازي ،جامعهپذيري و تمدن سازي» خواهد بود و «فصل جديدي
جمهوري اسلامي» را رقم خواهد زد اين گام دوم انقلاب را «به آرمان بزرگش که تمدن
نوين اسلامي و آمادگي براي طلوع خورشيد عظمي (ارواحنا فداه) هست» نزديک
خواهد کرد (بيانيه گام دوم.)4679،44،22،

مهمترين ويژگيهاي مديران امين
-1ايمان
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بيانيهي «گام دوم انقلاب» منشوري است که در تاريخ بيستودوم بهمن هزار و سيصد و

قرآن کريم بهعنوان مهمترين منبع وحياني که متضمن سعادت دنيوي و اخروي انسانها
هست اولين شرط را براي هر امر مهم ايمان ذکر ميکند؛ زيرا در پرتو ايمان است که
همهچيز سروسامان مييابد .شهيد مطهري (ره) درباره تفاوت علم وايمان مينويسد:
«هم علم به انسان نيرو مىدهد ،هم ايمان ،امّا علم نيروى منفصل مىدهد و ايمان نيروى
متّصل .علم زيبايى است و ايمان هم زيبايى است .علم زيبايى عقل است و ايمان
زيبايى روح ،علم زيبايى انديشه است و ايمان زيبايى احساس .هم علم به انسان امنيت
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مىبخشد و هم ايمان .علم امنيت برونى مىدهد و ايمان امنيت درونى .علم در مقابل

ويژگيهاي مديران امين از منظر قرآن (با محوريت بيانيه گام دوم انقلاب)

هجوم بيماريها ،سيلها ،زلزلهها ،طوفانها ايمنى مىدهد و ايمان در مقابل اضطرابها،
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تنهاييها ،احساس بيپناهيها ،پوچانگاريها .علم جهان را با انسان سازگار مىکند و
ايمان انسان را با خودش» (مطهري .)27 /2 :4632،قرآن کريم ميفرمايد« :وَ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً

ك لَ ُهمُ الدَرَجاتُ الْعُلى»؛ (طه .)95/و هر کس در آن محضر بزرگ،
ت فَأُولئِ َ
قَدْ عَمِلَ الصَالِحا ِ
باايمان و عمل صالح ،وارد شود ،درجات عالى در انتظار او است.
مفهوم آيه فوق بيانگر جايگاه ويژهي اهميت ايمان است که در سايهسار ايمان به
خداوند ترقي و تعالي جامعه فراهم شدني است زيرا در سايه ايماني که مبتني بر اعمال
نيک و شايسته باشد زمينه رشد و بالندگي انسانها فراهم ميشود( ...نقوي دامغاني،

 .)422 :4626کسي که به خداوند مؤمن باشد و نسبت به او معرفت توأم با خضوع و
تسليم دارد ،او را خالق هستي و جهان را يکپارچه مخلوق او ميداند؛ چنين کسي خدا
را ناظر به بر همه کارهاي بندگان ميداند و عالم را محضر خدا و او را محيط بر کل
عالم هستي ميبيند؛ با چنين معرفتي نسبت به خداوند ،اگر عنصر خضوع و تسليم نيز
موجود باشد ،هرگز معصيت و خلافي رخ نخواهد داد (پيروز و ديگران ،مديريت اسلام،
.)625 :4621

آنچه باعث تعالي و بالندگي مدير و تضمينکننده موفقيت او هست ايمان اوست که
بهعنوان اولين رکن پايداري شخصيت او تلقي ميشود هر وقت اين پايه اساسي متزلزل
باشد ،ديگر شاخصهها را نيز تحت تأثير قرار ميدهد و از کارايي و بهرهبرداري آنها
ميکاهد و يا احتمال دارد نتيجه معکوس بدهد و هر چه درجه ايمان او بالاتر باشد،
نتيجه مطلوب را به بار خواهد داشت.

رهبر معظم انقلاب هم در بيانيه گام دوم نسبت به اين موضوع تأکيد دارد و مينويسد:
نيروي انساني مستعد و کارآمد با زيربناي عميق و اصيل ايماني و ديني؛ مهمترين
ظرفيت اميدبخش کشوراست( .بيانيه گام دوم .)4679،44،22 ،ايشان در جاي ديگر

ايمان بالله و اتّکا بالله و اعتماد به وعدهي الهي ممکن نيست؛ خداي متعال با تأکيد
وعده فرموده است« :وَ لَينصُرَنَ اللهُ مَن ينصُرُه»؛ (حج .)10/اين وعده تحقّق پيدا خواهد
کرد( .بيانات در اجلاس وحدت اسلامي .)4679/7/1

رهبر معظم انقلاب يکي از عوامل اساسي پيروزي انقلاب اسلامي را نقش عنصر ايمان
مردم ميداند و براي نيرومند کردن و مقاومسازي کشور هم يکي از عناصر مهم را ايمان
ميداند ميفرمايد :وظيفهي ما اين است که ما کشور را ،هم نيرومند کنيم ،هم مقاوم
کنيم؛ قدرت کشور را بالا ببريم و آن را مقاومسازي کنيم .قدرت کشور چه جوري بالا
ميرود؟...چه جوري نيرومند کنيم؟ عناصر اقتدار براي کشور چه چيزهايي است؟ من
چند موردش را ميشمارم :يکي ايمان اسلامي است ،ايمان ديني است.
ايمان ديني جزو مهمترين عناصر مقاومت و تحرّک اين کشور است؛ (رهبري،
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مقاومت را فقط در سايه ايمان به خدا ميداند ميفرمايد :مقاومت هم جز در سايهي

 .)4675/40/47درجاي ديگر ايشان نقش ايمان را براي تداوم انقلاب و پيروزي
موفقيتآميز در آينده مهم و حياتي ميشمارد و ميفرمايد :ايمان ديني ستون اصلي کار
است .بدون ايمان ديني کاري پيش نميرفت ،بعد از اين هم کاري پيش نميرود .بايد
ايمان ديني تقويت شود( .بيانات در مراسم هفدهمين سالگرد رحلت امام خميني (ره)
.)4625/6/41
-2تقوا
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يکي ديگر از بنياديترين شرايط براي يک مدير مسلمان از نگاه قرآن کريم داشتن تقوا

ويژگيهاي مديران امين از منظر قرآن (با محوريت بيانيه گام دوم انقلاب)

است که تقوا از ريشه وقايه به معناي خويشتنداري و نگهداري نفس است .خداوند
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صلَحَ فَلا خَ ْوفٌ عَلَيْهِ ْم َو لا ُهمْ َيحْزَنُونَ»؛
متعال در قرآن کريم ميفرمايد« :فَمَنِ اتَقى َو أَ ْ
(اعراف.)65/

در حقيقت هر مدير بايد در مقابل انحرافات ،و هواهاي نفساني ،خودخواهيها ،زور
گويها و زيادهخواهيها و دريک کلمه ميتوان گفت نسبت به همه معاصي ،خود
نگهدارنده ،متعهد به پيمان الهي و همچنين مقيد به احکام و دستورات الهي باشد .طبق
اين آيه شريفه اصلاح از لازمه تقوا هست.
بنابراين اصلاح يک سازمان از تقوا و صلاحيت مدير آن سرچشمه ميگيرد .انسان وقتي
صالح باشد ميتواند مصلح باشد در اين صورت است که او به مسئوليت خودش و
رياست را بهعنوان امانت الهي مينگرد همانطوريکه امام علي (ع) ميفرمايند« :وَ إِنَّ
عَمَلَکَ لَيْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِي عُنُقِکَ أَمَانَةٌ» (نهج البلاغه.)646 :4697،

رهبر معظم انقلاب هم با استناد به آيات قرآن کريم درباره تقوا ميفرمايد :در تمام
مراحل زندگي يک جامعه و يک فرد ،تقوا از ضروريترين نيازهاست و در تمام دوران
 دوران مبارزه و پيروزي ،هنگام جهاد ،هنگام سازندگي و در مراحل مختلف  -برايجامعهي ديني و ملت مسلمان ،تقوا ضروري است .امروز ...بيشتر از هميشه ،به تقوا
احتياج داريم .تقوا ،عبارت از اجتناب و پرهيز از خطا و گناه و اشتباه و آلودگي و
ناپاکي و انحراف از راه و پيروي از هوسها و دل سپردن به خط مستقيم تکليف و
وظيفه .در ميدانهاي مختلف ،همه بايد باتقوا باشند تا موفق بشوند .تقوا ،شرط توفيق
در هر راهي است؛ مخصوص دين هم نيست؛ منتها تقواي ديني ،روشن و واضح و
شيرين و خوشعاقبت است (نماز جمعه.)4637/44/47 ،

ايشان درجاي ديگر نسبت به جايگاه تقوا به همه مسئولين توصيه ميکند و ميگويد:
شما در هر جا که هستيد ،هر شغلي که داريد ،هر مسؤوليتي که برعهدهگرفتهايد ،هر
شأني از شئون اجتماعي را که دارا هستيد ،در درجهي اول بايد همتتان اين باشد که

درصدد انجام تکليف باشيد و از انحراف و بيراه رفتن پرهيز بکنيد ،همان تقواست .اگر
اين احساس در شما پيدا شد و اين همت و تلاش را کرديد ،اولين قدم را که برداشتيد،
خداي متعال براي قدم دوم به شما کمک خواهد کرد .هرچه مسؤوليت ما بالاتر باشد،
تقواي بيشتري لازم داريم .در ميدان جهاد هم تقواست که انسان را پيروز ميکند .در
ميدان مبارزهي با استکبار هم که شما ملت سالها بوديد و مثل اين روزها در سال 59
به پيروزي رسيديد ،تقوا شمارا پيروز کرد؛ تقواي آن رهبر که جز به امر الهي و تکليف
شرعي ،به هيچچيز ديگري نينديشيد و تقواي شما آحاد ملت که براي خاطر خدا ،از
هوسها و منافع شخصي خود گذشتيد( .همان).

ايشان در جاي ديگر با استناد به آيه قرآن کريم سربلندي و اقتدار کشور و پيروزي بر
دشمنان را در اثر داشتن تقوا ميداند ميفرمايد :برادران و خواهران! تقوا آن چيزي است
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رضاي خدا را تحصيل کنيد و وظيفهي الهي را انجام بدهيد .اين ،تقواست .اينکه

که يک ملت را سربلند ميکند .تقواست که لطف و رحمت خدا را به شما متوجه
ميکند .تقوا و پرهيزگاري و جديت درراه خداست که برکات الهي را جلب ميکند؛ «وَ
لَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَبُوا فَأَخَذْناهُمْ

بِما كانُوا يَكْسِبُونَ» (اعراف .)73/تقوا ،شما را در مقابل استکبار و قدرتهاي ظالم پيروز
ميکند .تقوا ،پيام شمارا در ذائقهي ملتهاي مظلوم شيرين ميکند .تا حالا هم هرچه
پيروزي و پيشرفت بوده است ،ناشي از تقواي باتقواها و پرهيزگاران بوده است .هرچه
ميزان تقواي ملت ما ازلحاظ کيفيت و کميت افراد باتقوا بالاتر برود ،پيروزي و موفقيت
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ما سريعتر و زودتر خواهد بود( .همان) ،با توجه به تذکر آيات قرآن روايات و

ويژگيهاي مديران امين از منظر قرآن (با محوريت بيانيه گام دوم انقلاب)

توصيههاي رهبر معظم انقلاب درباره جايگاه و اهميت تقوا ،نتيجه ميگيريم که
مسئوليت و رياست از نگاه آموزههاي ديني براي مدير يک تکليف است نه چيز ديگر.
اگر در برخي از مؤسسات ،مراکز اداري ،توليدي ،آموزشي شاهد ظلم وبي عدالتي
هستيم مهمترين دليل آن نبود تقوا در مسئولان است طبيعي است که چنين مؤسسات و
سازمانها آينده مطلوبي نخواهد داشت .تقوا ضمن اينکه نيروي بازدارنده و
محافظتکننده مدير از کشش و تمايل او بهطرف گناه و خطا و انواع پليديهاست
نيروي است که باعث قوام و پايداري و استواري مديريت در کليه فراز ونشيب ها و
پيشامدها و سختيها ميگردد ،مايه تمييز و تشخيص و روشنبيني نيز هست (ر .ک:
رحماني و نصرآبادي :4697،ص .)452

-3امانتداري
امانتداري يکي از صفات برجسته انساني است که همه خردمندان عالم ارزش و
جايگاه او را پذيرفته است وکسي که متصف به اين صفت ،باشد در اجتماع داراي
احترام هست؛ زيرا امانتداري نشانه درستي و کمال امانتدار هست و باعث مقبوليت
او در ميان اجتماع ميشود .امانت از کلمه «امن» به معني ايمني و اطمينان گرفتهشده و
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اين اصطلاح را به اين دليل بکار ميبرند که کسي که چيزي را به امانت ميگذارد ،از
خيانت نکردن کسي که امانت پيش او است ،مطمئن است .کلمه امانت وامانت داري
ازجمله واژگان پرکاربرد است که ميزان و معيار خوب و بد بودن افراد بهواسطه آن
سنجيده ميشود در مرحله نخست وقتي اين کلمه بهکاربرده ميشود معنايي که به ذهن
انسان متبادر ميکند اين است که منظور از امانت ،فقط مال هست اما وقتي به معناي
حقيقي اين کلمه دقت ميکنيم متوجه ميشويم که اين واژه معنايي وسيع و گسترده

دارد که شامل رهبري مديريت ،پذيرفتن مناصب دولتي در سازمانها ،اعم از گفتار،
کردار ،عمل ،حفظ آبرو و مال ميشود.
حضرت علي (ع) در نامه  56نهجالبلاغه دراينباره ميفرمايد« :مردم عيوبي دارند که

آشکار گرداني و آنچه هويداست ،بپوشاني که داوري در آنچه پنهان است ،باخداي
جهان هست پس چندانکه ميتواني زشتيها را بپوشان تا آن را که دوست داري بر
رعيت پوشيده ماند ،خدا بر تو بپوشاند» (دشتي.)594 :4697 ،

حفظ اسرار مردم و سرپوش گذاشتن بر اسرار مردم و عيوب انسانها يکي از وظايف
اصلي مدير و اصول حياتي و انسانساز است آن حضرت در عهدنامهاش به مالک اشتر
ميفرمايد «هم چنانکه خود نميخواهي و حاضر نيستي که اسرار تو را کسي بداند ،تو
نيز حاضر به افشاي اسرار پنهاني مردم نباش» (موحدي لنکراني.)15 :4622 ،

واژه امانت در قرآن کريم چندين بار بهصورت مفرد و جمع بکار برده رفته است .در
سوره شعرا از زبان  3نفر از پيامبران الهي ،يعني نوح (ع) ،هود (ع) ،صالح (ع) ،لوط
(ع) ،شعيب (ع) و موسي (ع) امانتداري بهعنوان يکي از ويژگيهاي پيامبران نامبرده
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رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است .پس مبادا آنچه از تو پنهان است،

شده است« .انِّي لَکُم رَسُولٌ اَمِّين»؛ (شعراء.)425/

در جاي ديگر امانتداري بهعنوان يکي از صفات برجسته مؤمنان واقعي آورده شده و
ن هُ ْم لِأَمَانَاتِهِ ْم وَعَ ْهدِهِ ْم رَاعُونَ»؛ (مومنون .)2/در آيه ديگر خداي متعال
ميفرمايد« :وَالَذِي َ
دستور به ادا امانت ميدهد و ميفرمايد« :إِنَ اللَهَ يَأْمُرُكُ ْم أَ ْن تُؤَدُوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها»؛
(نساء.)52/

مفسران شيعه و سني نيز «امانات» را اعم از امانتهاي مالي و معنوي دانسته و مقامها و
منصبها را از مصداقهاي آن به شمار آوردهاند( .مکارم ،همان .160 /6 ،طباطبايي/1 ،
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 .692طبرسي .72 /6 :4692 ،ابن عاشور ،بيتا .430 /1 :سيد قطب .327 /2 /4142 ،قرطبي،
 .224 /6 :4631زمخشري.)526 /4 :4109 ،

ويژگيهاي مديران امين از منظر قرآن (با محوريت بيانيه گام دوم انقلاب)

ازاينجهت که تمام مقامها و مناصب امانت الهي هستند بايد اين مناصب به اهل آنها
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سپرده شوند بدون ترديد اهل آن مناصب هم بايد شايستهترين خلق خداوند متعال و
سزاوارترين فرد به آن سِمت باشند.
مقام معظم رهبري هم با استناد به آيه فوق مسئولين کشور را امين وامانت دار مردم
ميداند و دراينباره به آنها توصيه نموده ميفرمايد( :مسئوليت در نظام اسلامي ،امانت
الهي است اين مسئوليت را ،اين توانايي را ،امانت بدانيد؛ اين مسئوليت ،امانت الهي
است در اختيار من و شما؛ امانتداري بايد کرد؛ حفظ امانت بايد کرد .اين آيهي
شريفهي «ا َِّن اللهَ يأمُرُکُم اَن ُتؤَدُوا الاَمانتِّ اِّلى اَهلِّها»( ،نساء .)25/فقط [دربارهي] اين
امانتهاي مادّي محسوس نيست؛ اين امانت مهم معنوي -که اين مسئوليت است-
مصداق برتر آنها است (بيانات در مراسم تنفيذ حکم دوازدهمين دوره رياست جمهوري

اسلامي  .)4673/5/42همچنين ايشان درجاي ديگر درباره عام و وسيع بودن معناي امانت
ميفرمايد :امانت فقط اين نيست که حالا يک پولي شما دست بنده بسپاريد ،بنده آن را
به شما برگردانم؛ اينيکي از انواع امانت است .همهي آن چيزهايي که مردم به ما
ميسپارند ،امانتهاي مردم است؛ مقام را به ما ميسپارند ،دينشان را به ما ميسپارند،
حفظ نواميسشان را به ما ميسپارند؛ همهي اين چيزها امانتهاي مردم دست ما است.
ما حکومتيم ديگر؛ هرکسي هر جا هست؛ يکي مثل بنده در يک جايگاهي قرار دارد،
يکي در جايگاه ديگري قرار دارد ،يکي قاضي است ،يکي مسئول تعليم و تربيت است،
يکي امام جماعت است؛ همهي اينها امانتهايي است که دست ما سپرده است؛
(رهبري.)4679/2/22 ،

يکي از اثرات ونشانِ هاي ايمان عملي ايمان و تقوا ،براي هر فرد مسلمان امانتداري
است که با نگاهي به افعال و رفتار انسانها ،خصوصاً در اموري که با منافع شخص در
تضاد است ،ميتوان بر معيار و ميزان تعهد ايماني آنان آگاهي يافت ،چرا که گاهي

مورد امانت خيانت رخ ميدهد مسئوليت و جايگاه يک مدير هرقدر بيشتر باشد احتمال
مفاسد و وسوسههاي اغواکننده در آن بيشتر بروز و ظهور ميکند که اگر مدير امين
نباشد مواظبت بر آن و مصون ماندن از سقوط جز با اتّکال به خداوند متعال ،امکانپذير
نيست و هرلحظه شيطان باهنر نماييهاي اغواکننده باعث فريب مديران خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب در جاي ديگر به همه کارگزاران نظام نسبت به آراء مردم توصيه
ميکند ميفرمايد :ما به مسئولان خود اعتماد داريم؛ اما بايد کاملاً مراقب و مواظب
باشند؛ چون آراء مردم امانت الهي در دست آنهاست (بيانات در ديدار اقشار مختلف
مردم .)4621/6/25

با توجه به مطالب فوق امين بودن وامانت داري يکي از ارکان اساسي و مهم براي
مديران است که هم آيات بر آن تأکيد دارد ويکي از بارزترين صفات خوب انبياء الهي
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وقتها توجيهات صورت ميگيرد به نحو که با دستاندازي و تغيير در مفهوم انگيزه

در قرآن هست وهم روايات امانتداري را از قوانين بينالمللي اسلام ميداند که يک
مدير مؤمن در برابر همه انسانها (اعم از مومن و غير مومن) موظف است که در امانت
خيانت نکند چنانچه امام صادق (ع) ميفرمايد« :ثَلَاثَةٌ لَا عُذْرَ ِلأَحَدٍ فِيهَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِ

وَ الْفَاجِرِ( »...کليني)462 /5 :4109 ،؛ سه چيز است که هيچ کس نسبت به آنها بهانهاي
ندارد ،تحويل امانت چه صاحب آن نيکوکار باشد ،چه بدکار.

09

مقام معظم رهبري هم در بياناتشان درجاهاي مختلف و مناسبات گوناگون به آن

ويژگيهاي مديران امين از منظر قرآن (با محوريت بيانيه گام دوم انقلاب)

پرداخته است که در صورت دارا بودن اين رکن بنيادي در مديران ميتوان شاهد جهش

11

و رشد بيبديل سازمانها بود و در صورت فقدان تنزل و افول آنها حتمي هست.
-4دانش و تخصص

توجه به علم و دانش همراه با بُعد سختافزاري سازمان ،موجب دستاوردهاي مطلوب
کمّي و کيفي چه در بعد افزايش کارايي و چه در افزايش اثربخشي سازمان ميشود
امروزه ثابتشده است که برخورداري از توانايي علمي موجب توسعه و رونق در ابعاد
مختلف اجتماعي ميشود .درواقع ،درک حقيقت دانش و افزايش مديران ،سازمانها را
بر آن داشته است تا نهتنها خود ،بلکه ديگران را نيز در مسير تعالي علوم سازماني قرار
دهند (فرهي.)97 :4621 ،

گزارههاي حيات بخش و جاويدانه اسلام تأکيد و تصريح دارند که مديريت يک
مجموعه و سازمان ،به کسي بايد واگذار شود که عليرغم اينکه ايمان و اعتقاد به
ارزشهاي اين مکتب دارد دانش اداره و آگاهيهاي لازم را نسبت به آن تشکيلات
داشته باشد (يوسف .)55/همه اهل علم ميدانند که بعضي وقتها يک سازمان و يا
تشکيلات ،نياز به آگاهيهاي فني دارد و در بعضي از سازمانها ،هم دانش فني وهم
دانش اجتماعي و سياسي لازم است که درهرصورت ،مدير آن مجموعه ،بايد برخوردار
از دانشهاي موردنياز باشد که امروز اينگونه آگاهيها را «تخصص» مينامند (ر.ک.
نقوي ،همان.)427 ،

واژه علم و مشتقات آن در قرآن کريم بيش از  250بار آمده است و اين موضوع حاکي
از اهميت داشتن علم و دانايي است که قرآن کريم نسبت به فراگيري آن تأکيد دارد و

يادگيري آن را براي همه افراد در همه زمانها و مکانها در همه سنين سفارش ميکند.
رهبر معظم انقلاب هم عامل اصلي پيشرفت مسلمانان را در يک برههاي زمان همين
توجه به فراگيري علم و دانش ميداند و ميفرمايد :علت اينکه مسلمانان توانستند براي

دانش بود( .بيانات در ديدار اعضاي گروه دانش صداي جمهوري اسلامي ايران .)4690/44/45

به دليل بديهي بودن فراگيري علم و براي ذکر اختصار به يک مورد از آن اشاره ميشود.
قرآن کريم در سوره بقره داستان انتخاب يکي از پيامبران بنياسرائيل را بنام «طالوت»
براي مديريت اجتماع ،بيان کرده است که يکي از معيارهاي انتخاب را در آن شخص
«علم» او ميداند و ميگويد« :إِنَ اللَهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْم»؛
(بقره.)219/

آيتالله جوادي آملي در تفسير اين آيه مينويسد :زيرا فرمانده بايد همراه تقواي الهي،
دو ويژگي تخصص علمي و توان بدني را داشته باشد و خداوند هر دو را به طالوت
مرحمت کرده بود« :وزادَهُ بَسطَةً فِي العِلمِ والجِسم» ،پس فرمانده بايد داراي گوهري
طاهر و استعدادي ممتاز و برگزيده خدا و متعهّد باشد« :إنَ اللهَ اصطَفاهُ َعلَيكُم»؛ و در
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مدت چند قرن مشعل علم را در دنيا به دست بگيرند ،همين توجه اسلام به علم و

مسائل علمي نيز فردي متخصص ،کارآمد و آگاه به مسائل جنگ و در هدايت عمليات
نيز از نيروي بدني مناسبي برخوردار و از همه زيردستان نيرومندتر باشد (جوادي آملي،
تسنيم.)310 /44 :4622 ،

تفسير نيز دلالت به اين مسئله مهم دارد که دانايي بهتنهايي مفيد فايده نيست زيرا در
عصر حاضر علوم از نظر تخصّصي شدن به شاخههاي متعددي تقسيم گرديده که هر
زمينهاي از چندين تخصص تشکيل يافته که لازم است با بکار بردن شناخت و درک
هريک از تخصصها بايد در موقع لزوم از آن استفاده کرد .يکي از نويسندگان

10

دراينباره مينويسد :معلوم ميشود که مديران جامعه بايد بر علوم عقلي وتوانيهاي

ويژگيهاي مديران امين از منظر قرآن (با محوريت بيانيه گام دوم انقلاب)

ذهني و فکري والايي دستيافته باشند و از تخصّصهاي مختلف افراد جامعه بهرهمند

11

گردند؛ تا تصميمهاي بدون نقص و درخور توجهي اتّخاذ نمايند .مطلب دوم اينکه هر
مدير عالمي بايد با کاربردي کردن علم خود و علوم متخصّصان ديگر در اجراي کردن
آنچه بدان دست مييابد و صواب تشخيص ميدهد ،توانا باشد (خلعتبري و صدارت،
.)71 :4676

حضرت يوسف (ع) نيز دليل پذيرفتن مسئوليت خزانهداري مصر را بر اساس تخصص
و علم خودش ميداند آنجا که ميفرمايد« :قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزا ِئنِ الغرض إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ»؛

(يوسف .)55 /تعبير حضرت يوسف (ع) که ميفرمايد« :إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ» دليل بر اهميت
مديريت (توانايي) در کنار امانت است ونشان ميدهد که پاکي وامانت بهتنهايي براي
پذيرش يک مقام حساس اجتماعي کافي نيست بلکه علاوه بر آن آگاهي و تخصص و
مديريت نيز لازم است چراکه «عَلِيمٌ» درکنار «حَفِيظٌ» بهکاررفته است (مکارم شيرازي،
.)7 /40 :4691

يکي از مهمترين نکته قابل برداشت از اين آيه شريفه اين است که اگر کسي احساس
کند که وجودش (تخصص و علمش) درجايي مفيد و راهگشاي مشکلات جامعه
(سازمان) است ،درخواست مسئوليت (مديريت) از مدير مافوقش براي رفع آن
مشکلات ،نهتنها عيب و کسر شأن نيست بلکه تکليف و ضرورت است؛ چنانکه
حضرت يوسف (ع) وقتي مديريت خود را براي نجات مردم از قحطي لازم ديد
خودش درخواست مديريت نمود.

در بيانيه گام دوم هم رهبر معظم انقلاب روي اين موضوع تأکيد کرده و راجع به
اهميت علم و دانش مينويسد :علم و دانش ،آشکارترين وسيلهي عزّت و قدرت يک
کشور است .روي ديگر دانايي ،توانايي است.

دويستساله فراهم کند و باوجود تهيدستي در بنيانهاي اخلاقي و اعتقادي ،با تحميل
سبک زندگي غربي به جوامع عقبمانده از کاروان علم ،اختيار سياست و اقتصاد آنها
را به دست گيرد.
ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد ،توصيه نميکنيم؛ امّا مؤکداً به نياز
کشور به جوشاندن چشمهي دانش در ميان خود اصرار ميورزيم در بيانيه گام دوم
ايشان با توجه به شتاب رشد علمي در کشور معتقد است که اين راه طي شده يک آغاز
است و مينويسد :ما هنوز از قلّههاي دانش جهان بسيار عقبيم؛ بايد به قلّهها دستيابيم.
بايد از مرزهاي کنوني دانش در مهمترين رشتهها عبور کنيم .ما از اين مرحله هنوز
بسيار عقبيم؛ ...ما اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتاب پيش ميرويم ولي اين شتاب
بايد سالها با شدّت بالا ادامه يابد تا آن عقبافتادگي جبران شود .اينجانب همواره به
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دنياي غرب به برکت دانش خود بود که توانست براي خود ثروت و نفوذ و قدرت

دانشگاهها و دانشگاهيان و مراکز پژوهش و پژوهندگان ،گرم و قاطع و جدّي دراينباره
تذکّر و هشدار و فراخوان دادهام ،ولي اينک مطالبهي عمومي من از شما جوانان آن
است که اين راه را بااحساس مسئوليت بيشتر و همچون يک جهاد در پيش گيريد.
سنگ بناي يک انقلاب علمي در کشور گذاشتهشده و اين انقلاب ،شهيداني از قبيل
شهداي هستهاي نيز داده است .بهپاخيزيد و دشمن بدخواه و کينهتوز را که از جهاد
علمي شما به شدّت بيمناک است ناکام سازيد (همان).
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ايشان درجاي ديگر هدف از فراگيري علم را سعادت بشر و شکوفاي آن براي استقرار

ويژگيهاي مديران امين از منظر قرآن (با محوريت بيانيه گام دوم انقلاب)

عدالت ذکر ميکند و مينويسد :ما علم را براي سعادت بشر ،براي رشد وشکوفائي

11

بشر ،براي استقرار عدالت و آرزوهاي قديمي بشر ميخواهيم (بيانات در ديدار وزير علوم
و استادان دانشگاه تهران .)4622/44/46

همچنين ايشان در بياناتشان در جمع نخبگان جوان کشور فراگيري علم را جزء اولين
نياز کشورمي داند ميفرمايد :علم ،پيشرفت علمي و فراگيري ،نياز اول کشور ماست
(بيانات در ديدار نخبگان جوان .)4623/3/42

وي درجاي ديگر به جوانان توصيه ميکند و ميگويد اگر ميخواهيد کشور توانمند
داشته باشيد بايد فراگيري علم را اولويت کار خود قرار بدهيد اولين کار شما جوانان،
فراگيري آموزشها و بالا بردن سطح داناييهاست .با دانايي است که يک انسان ،يک
جامعه و يک کشور توانايي به دست ميآورد (بيانات در دانشگاه افسري امام علي (ع)
.)4626/40/2

همچنين ايشان براي رسيدن به آرمانهاي جمهوري اسلامي استفاده صحيح از علم عقل
تخصص و تجربه را لازم ميداند ميفرمايد :تلاش مجاهدت آميز و تلاش سخت؛ يعني
بهکارگيري عقل ،علم ،تخصص و تجربه و بهکاربردن همهي ظرفيت دستگاه تحت
مديريت براي رسيدن به آرمانهاي نظام اسلامي ،رفتار ديني است .اگر يک مسئول
خيلي هم مقدسمآب باشد ،اما از ظرفيت خود براي کار و تلاش استفاده نکند ،رفتار
ديني او ناقص است؛ اگر از فرصتها استفاده نکند و عقل و تدبير و هوش و علم و
تخصص و تجربه را به کار نگيرد ،رفتار دينياش ناقص است( .بيانات معظم له در /4/ 2

 .)4626و نيز به داشتن تعهد وهم به داشتن تخصص توصيه ميکند و ميفرمايد:
بحمدالله امروز بعد از چهارده  -پانزده سال که از انقلاب ميگذرد ديگر آن دعواي

تعهد و تخصصي که اول انقلاب بود وجود ندارد .معني ندارد که ما بگوييم تعهد يا
تخصص؟ هم تعهد هم تخصص! زيرا بحمدالله مديران خوبي تربيتشدهاند و
شخصيتهاي برجستهاي هستند (رهبر معظم انقلاب در ديدار هيات دولت .)4692/3/6

يکي ديگر از معيارهاي مديران توانمند و شايسته در بحث گزينيش نيروي انساني براي
سازمانها ميزان توانايي فرد داوطلب براي انجام وظيفه خطير مديريت است .به ديگر
سخن توانايي ،به مهارتهاي فني و ناشي از تجربه و کارآموزي و نيز آموزش ضمن
خدمت اشاره دارد( .توکلي ،گائني.)402 :4672 ،
قرآن کريم در اين رابطه به توان جسمي و فکري طالوت اشارهکرده و ميفرمايد« :إنَ

اللهَ اصطَفاهُ َعلَيكُم وزادَهُ بَسطَ ًة فِي العِل ِم والجِسم»؛ (بقره .)219 /طبيعي است که وقتي سخن
از قدرت به ميان ميآيد ،تنها قدرت جسماني مطرح نيست ،بلکه مراد قدرت وقوت بر
انجام مسئوليت است .به همين خاطر در اين آيه به دو عنصر مهم توان جسمي و علمي
اشارهشده و با اين وصف ،طالوت که دشمن بنياسرائيل آن روزگار بوده پيروز گرديده
است.
درباره حضرت موسي (ع) هم دختران حضرت شعيب يکي از ويژگيهاي حضرت
ِي
ت الْقَو ُ
موسي را توانايي جسمي او ذکر ميکند و قرآن ميفرمايد« :إِنَ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْ َ

الْأَمِينُ»؛ (قصص .)23/،بدون شک «قوت» در اينجا تنها به معني نيروي جسماني و زور
بازو ،نيست؛ بلکه ،هرگونه توانايي در مديريت را ،بهتناسب کار ،شامل ميشود؛ و
بهاصطلاح ،آيه داراي اطلاق است و هرکس عهدهداري کاري ميشود بايد آنچنان توانا
باشد که بر آن کار مسلّط گردد ،نه اينکه کاربر او مسلّط شود( .مکارم شيرازي:4627 ،
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-5توانايي فيزيکي -جسمي
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 .)469بنابراين اسلام به مديري که توان جسمي و روحي مناسبي ندارد ،تمايل نشان
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نميدهد.

16

-6صداقت در مقام نظر و عمل

از لازمه يک مدير امين اين است که هر آنچه خود ميگويد و يا مينويسد بايد خود
نسبت به آن عامل باشد تا با الگو گيري از آن ،بقيه زيردستان هم به آن نوشتهها و
سخنها متعهد شده و به آن عمل کنند زيرا قرآن کريم بهطور مطلق ميفرمايد« :يا أَيُهَا
الَذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُو َن» (صف.)2 /

خداوند متعال از همه اعمال انسان بيش از همه از اين عملش سخت به خشم مىآيد که
چيزى را بگويد که بدان عمل نمىکند ،چون اين خود از نشانههاى نفاق است
(طباطبايي ،همان.)217 /47 ،

صداقت در انديشه و عمل خود بهترين زمينه است براي رشد و تعالي يک جامعه و
سازمان که مدير مديريت آن را به عهده دارد وقتي پيروان وزير دستان مدير عملکرد او
را مطابق به گفتارش مشاهده کند اراده آنها براي پاي بندي به قوانين و عمل کردن بر
اساس آن بهتر بيشتر و جديتر خواهد شد وقتي مديران زيردستان توأمان براي رشد و
شکوفاي تلاش مجدانه داشته باشد بدون شک نتيجهاش تعالي و بالندگي همه سازمانها
وموسسات خواهد بود.
مقام معظم رهبري هم در اوائل رياست جمهوري آقاي خاتمي به دولت وقت توصيه
ميکند ميفرمايد« :عزيزان من! اساس در همهي مسئوليتها تدين ،امانت و صداقت
است» (بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم در آستانه انتخابات مجلس خبرگان.)4625/7/22،

همچنين ايشان در ابتداي درس خارج فقهشان با استناد به حديثي از امام صادق (ع) که

ميفرمايد« :قالَ ابوعَبدِاللهِ عَلَيهِالسَلامُ لِداوُ َد بنِ سِرحانَ :يا داوُدُ اِنَ خِصالَ المَكارِمِ بَعضُها مُقَيدٌ
بِبَعضٍ ،يقَسِمُهَا اللهُ حَيثُ يشاءُ تَكونُ فِي الرَجُلِ وَ لا تَكونُ في اِبنِهِ وَ تَكونُ فِي العَبدِ وَ لا تَكونُ في
سَيدِهِ :صِدقُ الحَديثِ وَ صِدقُ الناسِ وَ اِعطاءُ السائِلِ وَ المُكَافَاَةُ بِالصَنائِعِ».؛ (طوسي:4622 ،

درباره جايگاه و اهميت صداقت در مقام نظر و عمل ميگويد :راستگويي .آلان کشور
خود ما کشور اسلامي است و از بسياري از جوامع دنيا هم انصافاً بهتر و پاکيزهتر و
طاهرتر است؛ امّا درعينحال شما ببينيد خيلي از مشکلات داخل کشور ما ناشي از
نبودنِ همين صفت است؛ صدقالحديث نيست ،راستگويي نيست.
پس اوّل «صِدقُ الحَديث» [يعني] همه سعي کنيم راستبر زبان جاري کنيم .دوّم« :وَ
صِدقُ النّاس» با مردم هم صادق باشيد؛ با مردم با تقلّب و خدعه و فريب و دورويي
برخورد نکنيد« .صِدقُ النّاس» يعني صدق عمل با مردم؛ انسان در مواجههي با مردم
باصداقت وارد بشود ،با کلک و دروغ و فريب و مانند اينها با مردم برخورد نکند .اگر
ما در مسائل گوناگون اجتماعيمان ،سياسيمان ،انتخاباتمان و مانند اينها ،همين يک
مورد را مراعات کنيم ،ببينيد چقدر دنيا آباد خواهد شد؛ (بيانات رهبر انقلاب در ابتداي
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.)604

درس خارج فقه درباره صفتهاي برجسته اخلاقي.)4679/42/42 .

حضرت امام خميني (ره) هم يکي از ويژگيهاي مهم مسئولين کشور را صداقت
ميداند ميفرمايد :يکي از اين ويژگيها صداقت مسئولان است صداقت بهعنوان يک
فضيلت اخلاقي ،در ميان همة اقوام و در طول تاريخ همواره ارجمند و پسنديده بوده
است و کمتر جايي ديدهشده است که از اين فضيلت به بدي يادشده باشد .قرآن کريم
هنگام يادکرد يکي از پيامبران ،همين صداقت را بهعنوان ويژگي او ذکر ميکند و
ميفرمايد« :وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ»؛ (مريم.)43/

17

همچنين قرآن کريم صدّيقين را در کنار پيامبران قرار ميدهد؛ (ر.ک.به :صحيفة امام؛ ج
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 ،41ص  45ـ  .)43کارمندان و پيروان به مدير اعتماد ميکنند که از صداقت برخوردار
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باشد وقتي مدير صداقت داشته باشد اعتماد کارکنان به او بيشتر ميشود قريب بهاتفاق
کارکنان سازمان از مديرشان انتظار صداقت دارند هر چه مديران روي اين ويژگي
متمرکز شوند باعث جلب و جذب پيروانشان خواهد شد کارمندان درواقع ميخواهند
مديري صادق با انصاف و رک داشته باشند.
با رعايت اصل صداقت و تساوي در بين کارمندان ،آنها را بيشتر نسبت به مدير و
کسبوکارشان وفار دار خواهد کرد .ولي اگر به گفته و وعدههاي خود عمل نکند
زيردستان نسبت به مدير بدبين ميشوند يکي از دلايل موفقيت پيامبر گرانقدراسلام
حضرت محمد مصطفي (ص) بهعنوان اولين مدير موفق و امين در مکتب اسلام اين بود
که به عهد و پيمان خود پاي بند بود و هيچگاه سخني را که نميتوانست به آن عمل
کند بر زبان جاري نميکرد و اين عملکرد وي که با رفتارش تناقضي وجود نداشت،
باعث شد که نهتنها دوستان و پيروان آن حضرت بلکه بسياري از دشمنان به امين بودن
و صداقت ايشان ايمان آوردند.
با توجه به آموزههاي ديني نسبت به صداقت در همه ابعاد و تاکيد حضرت امام خميني
(ره)؛ و رهبر معظم انقلاب به اين صفت مهم ميتوان نتيجه گرفت که راستگويي يکي
از صفات برجسته انساني است که ميتوان افراد را بهواسطه آن سنجش و ارزيابي کرد
و اگر واقعاً اين صفت را همه مديران سرلوحه عمل خود قرار دهند شکوفايي و ترقي
آن جامعه حتمي است.
-7تمايل به ارتقاي علمي پيروان

بر پايه دادههاي وحياني قرآن ،مديران امين بايد بستر رشد و تعالي زيردستان (مرئوسان،
پيروان) خويش را فراهم کنند و هيچگاه خود را بينياز از آن ندانند؛ چون در پر تو
چنين رشد علمي است که زمينه براي شکوفايي جامعه فراهم ميگردد؛ زيرا وقتي

توانايي علمي در هر طرف باعث انحطاط وافول سازمان ميشود لذا بايد اين آموزش و
ارتقاي علمي مستمراً وجود داشته باشد و توفيق و افزايش آن نيز از خداوند درخواست
شود همچنان که انبياء درخواست ميکردند «وَ قُل رَبِّ زِّدنِّي عِّلما»؛ (طه.)441/

وقتي که حضرت پيامبر اکرم (ص) با آن علم سرشار و روح مملو از آگاهى مأمور باشد
که تا پايان عمر ،از خدا افزايش علم بطلبد ،وظيفه ديگران کاملاً روشن است ،در
حقيقت ازنظر اسلام ،علم هيچ حد و مرزي را نمىشناسد ،افزونطلبي در بسيارى از
امور مذموم است ،ولى در علم ممدوح است ،افراط بد است ولى افراط در علم معنى
ندارد (مکارم شيرازي.)645 /46 :4691 ،

فراگيري علم چيزي است که زمان و مکان و سن نميشناسد بلکه همه افراد حتي
پيامبران و در همه زمانها و مکانها امر به فراگيري آن شدهاند؛ البته بايد سراغ علمي
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پيروان و مديران توانمند شدن باعث ترقي رشد و بالندگي آن سازمان خواهند شد عدم

رفت که در آن رشد باشد؛ همانطور که حضرت موسي (ع) از حضرت خضر (ع)
درخواست ميکند تا آنچه باعث رشد و صلاح است به او بياموزد« :هَل أَتَبِّعُكَ عَلى أَن
تُعَلِّمَنِّ مِّمَا عُلِّمتَ رُشداً»؛ (کهف.)33/

آگاهى به معارف و علوم الهى ،تضمينکننده رشد و کمال انسان است .علم بهتنهايي
هدف نيست ،بلکه بايد مايهى رشد باشد و انسان را به عمل صالح بکشاند و فروتنى
آورد ،نه غرور و مجادله( .قرائتي.)202/9 :4626 ،
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رهبر معظم انقلاب اسلامي بهعنوان يک مدير امين شايسته و قابلاعتماد سالهاست که

ويژگيهاي مديران امين از منظر قرآن (با محوريت بيانيه گام دوم انقلاب)

روي ارتقاي علمي مردم تأکيد ميکند و در مناسبتهاي گوناگون به همه مردم توصيه

11

ميکند که بايد ازلحاظ علمي قوي شويم زيرا علم سلطان است اگر ميخواهيم اقتدار
داشته باشيم راهش اين است که خود را به لحاظ علمي قوي کنيم .ايشان ميفرمايد:
علم اقتدار است مسئلهي پيشرفت علمي را که بنده سالها است روي آن تکيه ميکنم،
همچنان مورد تکيه است .بازهم عرض ميکنم« :العِلمُ سُلطانٌ مَن وَج َدهُ صالَ بِهِ وَ مَن لَم
يَجِدهُ صيلَ عَلَيه»؛ (ابي الحديد.)647 /20 :4101 ،

علم اقتدار است ،علم قدرت است و بايد دنبال علم بود .محيطهاي دانشگاهي،
محيطهاي تحقيقاتي و پژوهشي حتماً بايستي به مسئلهي علم توجّه کنند .ضمناً توجّه
بکنيد ،اينکه من تأکيد ميکنم روي مسئلهي علم[ ،براي اين است که] علم براي
پيشرفت کشور است ،علم براي گشايش افق آينده است ،علم براي همان چيزي است
که من سالها پيش گفتم که پنجاه سال بعد بايد ما بهجايي برسيم که هرکسي خواست
از تازههاي علمي دنيا بهره ببرد ،مجبور باشد زبان فارسي ياد 46
-8صلابت و قاطعيت

يکي از خصوصيات لازم مديريت ،برش و قاطعيت است و مدير با اين خصوصيت
همانند تيغ تيزي مي برّد و با برداشتن مشکلات از سر راه ،کاروان سازمان را هر چه
سريعتر بهطرف مقصود بهپيش ميبرد .همانطوريکه از کلمه «قاطعيت» برميآيد اين
کلمه از ريشه «قطع» به معني بريدن و جدا کردن گرفتهشده است که واژه مقابل آن
«وصل» هست و استحکام چنين کلمهاي در اينگونه موارد ،به خاطر اين است که افراد

قاطع مشکلات کارها را ميبرند و با برداشتن موانع گوناگون جاده را براي پيش رفت
هموار ميسازند (نقوي.)411 :4621 ،

عزم و قاطعيت ،يکي از اوصافي است که خداوند براي پيامبران بيان کرده است و همه

سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوَةٍ فِي عَزَائِمِهِمْ»؛ (نهج البلاغة ،خطبه .)261

خداوند سبحان ،پيامبران خود را در تصميم ها و قاطعيتها داراي قدرت قرارداد .در
قرآن کريم هم وقتي از نحوه برخورد پيامبر اسلام (ص) سخن به ميان ميآورد چنين
ميگويد« :فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى اللَهِ إِنَ اللَ َه يُحِبُ الْمُتَوَكِلِين»؛ (آل عمران.)457/

بنابراين پس از برگزارى مشاوره و روشن شدن نتيجه مشورت ،بايد هرگونه ترديد و
دودلى و آراء پراکنده را کنار زد و با قاطعيت تصميم گرفت و اين همان چيزى است
که در آيه فوق از آن تعبير به عزم شده است و آن تصميم قاطع هست (مکارم شيرازي،
.)412 /6 :4691

يکي از صفات برجسته حضرت امام خميني (ه) بهعنوان مدير و رهبر موفق و امين
همان قاطعيت در مديريت او بوده که توانست در مقابل زورگويان عالم ايستادگي کند و
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رسولان الهي واجد اين صفت بودهاند چنانکه حضرت علي (ع) ميفرمايد« :وَ لَكِنَ اللَهَ

انقلاب اسلامي را به ثمر برساند که مقام معظم رهبري درباره قاطعيت امام خميني (ره)
ميفرمايد :آن قاطعيت فوقالعاده؛ کارهاي نشدني را که به معناي واقعي کلمه نشدني به
نظر ميرسيد ،امام بهطور قاطع [مثلاً ميفرمود] «حصر آبادان بايد برداشته شود».
خب آنوقتي که آبادان در حصر افتاد ،بنده اتفاقاً در اهواز بودم ،اصل ًا قابل تصوّر نبود
چطور ممکن است حصر آبادان برداشته بشود [امّا] امام قاطع فرمودند[ .يا ميفرمود]
«خرّمشهر بايد آزاد بشود» ،در قضيهي قبل «سوسنگرد بايد آزاد شود»؛ يعني چيزهاي
نشدني را که به نظر افراد حاضر در آنجا ميآمد ،اين را امام بهصورت قاطع بيان کردند.
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رهبري امام و هدايت امام و فرماندهي امام ،اينها بود؛ و متأسفانه نقش امام در

ويژگيهاي مديران امين از منظر قرآن (با محوريت بيانيه گام دوم انقلاب)

نوشتههاي مربوطه به جنگ ،در بحثهاي مربوط به جنگ ،مورد غفلت واقعشده!

11

(بيانات در ارتباط تصويري با شرکتکنندگان در آئين تجليل از پيشکسوتان دفاع مقدس
.)4677/3/64
-9تعهد سازماني

يکي از ارکان مهم و اساسي در زندگي اجتماعي وفاي به عهد و پيمان است و بدون آن
هيچ کاري جمعي امکانپذير نيست .اين موضوع بهطور خاص در ارتباط کارکنان و
مراجعان در يک سازمان داراي حائز اهميت فراوان هست خداوند در قرآن کريم
درآيات متعددي به اين رکن مهم اشارهکرده است که مسئله عهد و پيمان سابقهاش به
مسئله خلقت انسان برميگردد آن هنگام که خداوند اراده کرد موجود به اسم انسان
خلق کند اولين پيمان و تعهد را از آدم گرفت وقتي آدم به خداي خودش تعهد و پيمان
بست آنوقت خلقت او محقق شد خداوند در قرآن ميفرمايدَ « :أ لَ ْم أَ ْعهَ ْد إِلَيْكُ ْم يا بَنِي
آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَيْطانَ إِنَهُ لَكُمْ َعدُوٌ مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ»؛ (يس.)30/

اينکه تعهد و پيمان چيست و چگونه ميتوان نسبت به آن شناخت پيدا کرد مؤلف
تفسير نمونه در ذيل اين آيه درباره آن توضيح کامل را ارائه داده است ايشان ميفرمايد:
پيمان يعني اينکه خداوند در عمق روح و باطن سرشت انسان ،شعور مخصوص و
نيروهاى ويژهاى قرار داده که از طريق هدايت آن مىتواند ،راه راست را پيدا کند و از
شيطان و هواى نفس تبعيت ننمايد ،به دعوت رهبران الهى پاسخ مثبت داده و خود را
با آن هماهنگ سازند .قرآن از اين فطرت مخصوص تعبير به عهد خدا و پيمان الهى
مىکند ،در حقيقت اينيک «پيمان تکوينى» است نه تشريعى و قانونى( ،مکارم شيرازي،
.)451 /4 :4691

مسئله عهد و پيمان ازجمله اصول اساسي و بنيادي براي قوام و تداوم حيات اجتماعي
است که بدون آن زندگي ممکن نيست قرآن کريم وفاي به عهد را يکي از صفات
خداوند ذکر کرده و فرموده است« :و کيست وفا کننده تر از خدا به عهد خويشتن» در

خداوند متعال درآيات متعدد تذکر داده است ازجمله (توبه  444/بقره  ،29/انفال.)53/
به همين خاطر در قرآن و روايات تأکيد فراوان شده است وعدم پاي بندي به آن
بهشدت مورد نهي قرار گرفته است.
بديهي است که يکي از جاهاي که مسئله تعهد بهعنوان يک رکن اساسي بهحساب
ميآيد تعهد کارکنان در سازمان است که در مديريت منابع انساني نسبت به آن توجه
فراوان شده است در دانش مديريت تعهد سازماني ،مرتبط با ميزان دلبستگي افراد به
سازمان است درواقع تعهد سازماني بيانگر حاصل مجموعه فشارهاي هنجاري دروني
شده و تمايل افراد به گذاشتن انرژي براي انجام فعاليتها ونشان دادن وفاداري بهمنظور
دستيابي به اهداف سازمان است .ادبيات مديريتي رهنمون به اين است که تعهد
سازماني مبتني به دوپايه و معيار است.
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مقابل يکي از ويژگيها ناشايست منافقان را عدم پاي بندي به تعهداتشان است که

 4داشتن باور راسخ بهدرستي اهداف و ارزشهاي سازمان
 2وفاداري و تمايل قوي به ماندن در آن (مدير وهمکاران.)25-20 :2042 ،

با تأمل در محتواي آيات ونيز رواياتي که ذيل اين آيات وجود دارد اين نتيجه بدست
ميآيد که اينهمه تأکيد و تشويق درآيات ونيز روايات به خاطر آثار و پيامدهاي ناشي
از عمل به تعهد است زيرا در اجتماعي که تعهدات و قراردادهاي مختلف زندگي
بشکند و افراد آن جامعه در برابر پيمانها احساس مسئوليت نکنند تنفس در چنين
فضاي مسمومي غيرممکن خواهد شد؛ زيرا شکستن پيمانها اطمينان و اعتماد را بهکلي

11

از جامعه سلب ميکند و طبع ًا تأثير سوئي بر سلامت اقتصاد و سياست و فرهنگ و

ويژگيهاي مديران امين از منظر قرآن (با محوريت بيانيه گام دوم انقلاب)

اخلاق خواهد گذاشت (نقوي ،همان.)240،

11

شهيد مطهري (ره) ميفرمايد :عهد بهطورکلي تعهد است ،شامل هر تعهدى مىشود،
لزومى ندارد که به چيزى عنوان امانت بدهيم؛ مقصود قراردادهاست .اگر انسان با يک
نفر قرارداد مىبندد و واقعاً متعهد مىشود که مثلاً اين خانه را من به تو فروختم به اين
مقدار ،بايد رعايت عهد خودش را بکند .فقها خودِ صيغه شرعى را تحت عنوان عهد و
عقد مىپذيرند؛ مىگويند بهحکم اينکه رعايت عهد و عقد واجب است ،صيغه خواندن
همان تعهد کردن و متعهد شدن است .ولى البته عهد يک معناى خيلى اعمى از صيغه
شرعى دارد؛ هرگونه تعهدى را شامل مىشود حتى تعهدى که انسان با يک کافر مىبندد
(مطهري ،همان.)962،29،
-11اهليت و شايستگي

شايستگي و اهليت داشتن يکي از سنتهاي الهي است که در نظام خلقت به آن توجه
شده است خداوند بهعنوان مدير و مدبّر اين جهان خلقت تمام پيامبران (مديران) را که
براي مديريت انسانها برگزيده است بر اساس لياقت و شايستگي بوده است قرآن کريم
دراينباره ميفرمايد« :إِّنَ اللَ َه اصطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آ َل إِّبراهِّيمَ َو آلَ عِّمرا َن عَلَى العالَمِّينَ»؛
(آل عمران.)66/،

آيه فوق مىگويد :ما آدم و نوح و خاندان ابراهيم و عمران را برگزيديم ممکن است اين
گزينش ،تکوينى باشد و يا تشريعى ،به اين معنى که خداوند آفرينش آنها را از آغاز،
آفرينش ممتازى قرارداد ،هرچند با داشتن آفرينش ممتاز ،هرگز مجبور به انتخاب راه
حق نبودند ،بلکه بااراده و اختيار خود اين راه را پيمودند ،سپس به خاطر اطاعت فرمان
خدا و تقوا و پرهيزکارى و کوشش درراه هدايت انسانها ،امتيازهاى جديدى کسب

کردند که با امتياز ذاتى آنها آميخته شد و بهصورت انسانهايي برگزيده درآمدند
(مکارم شيرازي.)542 /2 :4691 ،

علامه طباطبايي معني آيه را فراتر از اين ميداند مينويسد« :و اين نوعى اختيار و

(طباطبايي ،همان.)435 /6 ،

شهيد مطهري (ره) دراينباره ميفرمايد :آنجا که به امامت و رهبرى مربوط مىشود يک
«شايستگى» است؛ آنجا که پاى اخلاق به ميان مىآيد ،آرمانى انسانى است؛ و آنجا که
به اجتماع کشيده مىشود يک «مسؤوليت» است (مطهري ،همان.)34 /4 :
مقام معظم رهبري هم درباره شايستگي و گزينيش حاکمان و مديران ميفرمايد :اسلام
در باب گزينش حاکمان در هر ردهاي از ردهها چه ردههاي بالا – که سياستهاي کلان
کارهاي بزرگ و اداره امور کلي کشور در دست آنهاست – چه ردههاي متوسط و
پايين معيارها و شرايطي گذارده است و آنچه بر عهده ماست اين است که اين معيارها
بهطور کامل رعايت شود( .رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري به
تاريخ .)4624/42/46
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برگزيدن آنان در يک يا چند امر است که ديگران با آنان در اين امور شرکت ندارند»

ايشان درجاي ديگر درباره انتخاب که از طرف خداوند به پيامبر ابلاغ شد ميفرمايد:
غدير تأکيد بر اهميت گزينش انسانهاي صالح است آنچه درم اجراي غدير از ديدگاه
مطالعه کنندگاني ا ز قبيل ما ميشود فهميد مضمون اين نصب الهي در باب کيفيت اداره
کشور و گزينش انسانهاي صالح براي مسؤوليتهاي بزرگ است (رهبر معظم انقلاب
در ديدار کارگزاران نظام در روز «عيد غدير» .)4696 /6/2
بنابراين تصدي مشاغل در سطوح مختلف بر اساس شايستگي و گزينش بهترين فرد ،از
مجموعه آموزههاي ديني قابلاستفاده است و ميتوان به اين نحو بيان کرد که قرآن و

15

روايات با صراحت تمام بر لزوم شايستهسالاري و گزينش اصلح دلالت دارد که ظرفيت

ويژگيهاي مديران امين از منظر قرآن (با محوريت بيانيه گام دوم انقلاب)

محدود اين نوشتار مجال پرداختن به همه آنها را نميدهد.
نتيجه
گزارههاي وحياني قرآن کريم نشان داد مديران امين با توجه به ويژگيها و صفات
نيکوي همچون ،ايمان ،تقوا ،امانتداري ،دانش و تخصص ،توانايي فيزيکي – جسمي،
صداقت در مقام نظر و عمل ،صلابت و قاطعيت ،تعهد سازماني ،اهليت و شايستگي و...
که دارند نقش کليدي در رشد و شکوفايي سازمانها داشته و مردم نبايد اجازه دهند
مديريت سازمانها به افراد خائن واگذار شود؛ چون سرمايههاي مادي و معنوي سازمان
را هدر ميدهند .مقام معظم رهبري نيز با پيروي و تمسک به آموزههاي حيات بخش
قرآن کريم و فهم و درک صحيح از پيامدهاي مخرب عملکرد مديران خائن ،در
سخنرانيها و آثارشان تأکيد نمودهاند که مسئوليتهاي سازماني به افراد امين ،متعهد و
متخلق وا گذار شود؛ چون رشد و شکوفاي و استقرار عدالت از اين طريق ميسر
ميگردد و اگر در برخي از مؤسسات ،مراکز اداري ،توليدي ،آموزشي ظلم وبي عدالتي
وجود دارد دليل آن نبود امانتداري در مديران است و بديهي است که چنين مؤسسات
و سازمانهاي آينده مطلوب نداشته و چه بسا مضمحل شوند .افزون بر آن اينکه امين
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بودن مديران موجب قوام و پايداري و استواري مديريت در کليه فراز و نشيبها و
پيشامدها و سختيها ميگردد.
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