


مدیریت اسالمی
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Dr.saeed_Ghazipourاینستاگرام              
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مدیریت اسالمی

(ص)مدیریت محمدی 

(ع)مدیریت علوی 

(عج)مدیریت مهدوی 
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عناوین مباحث مدیریت اسالمی
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مدیریت های علمی رایج-مقدمات  -۱

آیات مدیریت–واژه مدیریت –تعریف -۲

بیعتمبانی نظری مدیریت اسالمی و  اصل مقدماتی-۳

مبانی و اصول مدیریت اسالمی-۴

اهداف-۵

برنامه و برنامه ریزی–ارکان -۶

اقدامات-۷
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عناوین مباحث مدیریت اسالمی

info@dr-ghazipour.comدکتر سعید قاضی پور      

نظم و نظام-۸

کنترل و نظارت با اقدام-۹

(ارزیابی)تحقق نتیجه -۱۰

(ارزش گذاری–گذشته نگر -نمره دادن)ارزشیابی -۱۱

(آسیب شناسی–بازیابی فرآیند -۱۲

ویژگی های مدیر و انتخاب آن-۱۳

بایدها و نبایدهای مدیریت اسالمی-۱۴

مدیریت اسالمیآفات-۱۵
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انواع دیدگاه ها 

پیش فرض درباره ماهیت انساندیدگاه

انسان اقتصادیکالسیک

انسان علمیمدرن اولیه

انسان اکولوژیکمدرن

انسان نمادینتفسیری-نمادین 

انسان زیبا شناسپست مدرن
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انواع دیدگاه ها

شیوهدیدگاه

مشاهده و تحلیل تاریخیکالسیک
تامل شخصی بر تجربه

معیارها یا سنجه های توصیفیمدرن 
تانداردهمبستگی بین سنجه های اس

ریتفسی-نمادین 
مشاهده مشارکتی
مصاحبه قوم نگارانه

پست مدرن
شالوده شکنی
حوه انتقاد تز تئوری پردازی در مورد ن

عمل مدیریت

نتیجههکانون توج/موضوع

اثرات سازمان بر جامعه•
اثرات مدیریت بر سازمان•

سازمان از طریق معیارها یا •
سنجه های عینی

سازمان از طریق •
برداشت های ذهنی

تئوری سازمان و تئوریزه •
کردن عمل

کگونه شناسی ها و چارچوب های تئوری•
تتجویزهایی برای نحوه کار مدیری•

مطالعات تطبیقی•
تحلیل های آماری چند متغییره•

متن های روایتی نظیر مطالعات•
موردی و قوم نگارهای سازمانی

خودنگری و توصیف های خودنگرانه•
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تاریخچه و سیر تکامل مدیریت

پست مدرنتفسیری-نمادین مدرنکالسیک

(۱۷۷۶)آدام اسمیت 

(۱۸۶۷)کارل مکس 

(۱۸۹۳)ایمل دورکیم 

(۱۹۱۱)تیلور 

(۱۹۲۴)ماکس وبر 

(۱۹۱۹)هتری فایول 

(۱۹۳۸)چستر بارنارد 

-۱۹۴۵)هربرت سایمون 

۱۹۵۸)

(۱۹۵۴)پارسونز 

(۱۹۵۶)گلدنر 

(۱۹۵۸)جیمز مارچ 

(۱۹۵۹)ملوین دالتون 

(۱۹۶۸)لودویک برتاالنفی

(۱۹۳۳)آلفرد شوتز 

(۱۹۴۸)سلزنیک 

(۱۹۶۶)پیتر برگر 

(۱۹۶۶)توماس الکمن 

(۱۹۷۳)گیر تتر 

(۱۹۷۱)اریک گافمن 

(۱۹۴۳)ویلیام فوت وایت 

(۱۹۸۱)پل دی کوئر 

(۱۹۲۸)والدیمیر پرات 

(۱۹۷۲)میشل فوکو 

(۱۹۷۷)چارلز جنکتز 

(۱۹۷۸-۱۹۸۰)ژاک دریدا 

(۱۹۸۱)میخایل پختن 

(۱۹۸۴)ژان فرانسوا لیوتار 

(۱۹۸۹)ریچارد روتی 

(۱۹۸۸)ژان بوردیار 
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مدیریت اسالمی 

پسا پست مدرن 

.است
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...
فراصنعتیصنعتی

محیط
تنظیم اقتصاد ملی توسط دولت•
بازاریابی انبوه•
استاندارد سازی•
دولت رفاه•

رقابت جهانی•
مرکزیت زدایی سرمایه از دولت•
لیپاره پاره کردن بازارها و عدم تمرکز تولید بین المل•
...وظهور رویکرد اعطای حق انتخاب به مصرف کنندگان•

فناوری

تولید انبوه در راستای خطوط فکری•
تیلوریسم و فوردیسم•
یکنواختی و تکراری بودن فناوری•
تولید( کاالهای)ستاده •

تولید منعطف؛ اتوماسیون•
دیاستفاده از رایانه برای طراحی تولید و کنترل موجو•
(تی.آی.حی)نظام های بهنگام •
تاکید بر سرعت و نوآوری•
ستاده در قالب خدمات و اطالعات•

ی ساختار فیزیک
(فضا و زمان)

متمرکز کردن افراد در شهرها و شهرک های •
صنعتی

نگاه ملی و محلی•
خطی بودن زمان•

نامتمرکز کردن افراد•
کاهش زمان حمل و نقل و پیوند دادن فضاهای دور از •

هم و تشویق جهت گیری بین المللی و جهانی
.فشردگی بعد زمانی منجر به همزمانی می شود•
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...
فراصنعتیصنعتی

ساختار 
اجتماعی

بوروکراتیک•
رتباطات سلسله مراتبی همراه با تاکید بر ا•

عمومی
تخصصی کردن•
یکپرچگی عمومی و افقی•
تمرکز بر کنترل•

شکل های سازمانی جدید•
و سلسه مراتب های مسطح تر همراه با ارتباطات افقی•

واگذاری مسولیت مدیریتی
برون سپاری•
سازوکارهای غیررسمی نفوذ•
تفکیک عمودی و افقی•
مرزهای نامشخص بین کارویژه ها واحد ها و سازمان ها•

فرهنگ
توجه به ثبات سنت و آداب و رسوم•
رشد و کارایی: ارزش های سازمانی•
استانداردسازی؛ کنترل•

توجه به عدم اطمینان؛ پارادوکس؛ مد•
ه؛ ارزش های سازمانی؛ کیفیت؛ خدمات به مصرف کنند•

تنوع و نوآوری

ماهیت کار
یکنواخت•
نیروی کار ناماهر•
تخصصی کردن وظایف•

مهیج و پیچیده•
مهارت های دانش محور•
کار تیمی میان کارویژه ای•
تاکید بیشتر بریادگیری• 12



یرفراگمدیریت کیفیت 

5Sمدیریت سیستمیک 

مدیریت جلسه

مدیریت زمان

مدیریت بازرگانی

مدیریت رسانه

تحولمدیریت 

یمنابع انسانمدیریت 

ریسکمدیریت 

مدیریت بحران

آموزشیمدیریت 

کارآفرینیمدیریت 

علمیمدیریت 

همدیریت پروژه و برنام

کیفیتمدیریت 

تکنولوژیمدیریت 

انواع مدیریت ها
شبدریمدیریت 

غازیمدیریت 

خالقیت محورمدیریت 

شبکه ایمدیریت 

بوفالوییمدیریت 

ارزش مدارمدیریت 

سیستمیمدیریت 

معنویت گرامدیریت 

اقتضاییمدیریت 

دانش محورمدیریت 

مجازیمدیریت 

مشارکتیمدیریت 

دموکراتیکمدیریت 

خودکامهمدیریت 

پدرانهمدیریت 
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مدیریت خودکامه

بدون نظرخواهی
تکیه بر تمایالت خود
استفاده از کلمه من به جای ما
ص خوداعتقاد تعصبی بر تخصص و تشخی
دکلیه امور به روش شخصی انجام می شو.

مدیریت دموکراتیک

مدیر خود را بخشی از سازمان می داند مثل سایرین
مشارکت دادن سایرین در تصمیم گیری ها
اهمیت ارتباط در مدیریت
نظام جمع آوری اطالعات و رای ها باید طراحی شود.

مدیریت مشارکتی

 مدیر را موظف به اخذ مشورت معاونان و کارکنان
.می داند

 ایجاد توافق برای هدف گزاری و اجرا و بازخورد
گیری جمعی

هدف سازمان هدف جمعی همه نیروهاست.
جریان سیال اطالعات و نظرات
روش های دلفی؛ طوفان فکری
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مدیریت علمی

دارای ساختاری مشخص است.
 بخش ها و سطوح مختلف آن(PDCA )برنامه؛ اجرا؛ چک کردن و اصالح

مدیریت پدرانه

 را تامیین کند(  سازمان)سعی دارد رضایت نسبی خانواده ( مدیر)پدر سازمان.
گاهی نظرخواهی می کند ولی باز هم در نهایت نظر خودش است.
دارای مقبولیت بیشتری نسبت به مدیریت خودکامه است.
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مدیریت سیستمی

سازمان به مثابه یک سیستم
درون داد؛ فذآیند؛ برون داد
بیشتر برای سازمان های صنعتی مناسب است.
برای سازمان هایی با عملکرد مشخص در بخش ها

ورمدیریت خالقیت مح

هر مشکلی یک راه حل خالقانه
برای سازمان های پژوهشی

مدیریت شبکه ای

 کارها بین شبکه ای از سازمان ها و مدیران
.توزیع و مدیریت می شود

مدیریت مجازی

تاستفاده از ابزارهای نوین برای مدیری
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مدیریت شبدری

 سر سازمان سرگروه داشته باشد و هر گروه یک مدیر
تامین نیرو از خارج-۳مقاطعه کاران و پیمان کاران   -۲هسته حرفه ای و متخصص   -۱)

مدیریت غازی

افراد مانند غازها دارای روحیه تعاون و همکاری در پرواز هستند.
در کار گروهی بسیار خوبند.
اعتماد به نفس باال
سرنوشت همه وابسته به تالش تک تک افراد است.
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مدیریت بوفالویی

افراد سازمان مانند بوفالوهایی بی مسئولیت؛ وفادار؛ مطیع و تابع دستورات رهبر هستند.
رهبر کارها را دیکته می کند و نیروها بدون خالقیت و حس مشارکت آن کارها را انجام می دهند.
بوفالوها پرسش نمی کنند و کار غیر از فرمان رهبر انجام نمی دهند.
خیلی ایستا هستند.

مدیریت ارزش مدار

ارزش های مشترک همه مشخص و مدیر مسئول تحقق آن ارزش ها است.
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امدیریت معنویت گر

مدیر؛  معنویت و اصول رفتارهای معنوی را سرلوحه خود قرار می دهد.

مدیریت اقتضایی

 نوع مدیریت را مشخص کرده و کار می کند... بر اساس مقتضیات زمان و مکان و.

مدیریت دانش محور

اصل و اساس سازمان های یادگیرنده و تخصصی است.
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دیمنفعت فرمدیریت مبنی بر 

کرامت انسانیمدیریت مبنی 

یجمعمنفعت مدیریت مبنی بر 

مدیریت علوی= مدیریت اسالمی 
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کار کردن توسط دیگران•

بکارگیری افراد•

هنر بکارگیری افراد•

استفاده بهینه از امکانات و منابع محدود•

برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و نظارت•

(کرامت انسانی)رساندن به کمال فردی و اجتماعی •

تعاریف مدیریت
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مدیریتریشه کلمه 
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دری

دبر
(زیرو رو کردن)

ریشه کلمه 
مدیریت

مدیراداره کردن

حسن دوراندیشیتدبیر
تدبیر

مدبر

درخشندهروشن راهیدرایت
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واژه های مدیریت در منابع اسالمی

(ائمه)امامت -۱

(اولی االمر)والیت -۲

امارت-۳

سیاست-۴

حکومت-۵

خالفت-۶

سلطان-۷

مُلک-۸

راعی-۹

رئیس-۱۰
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و اخیراً

فرماندهی-۱۳

ولی فقیه-۱۱

رهبری-۱۲

کارگزار-۱۴

حکم رانی-۱۶

مدیر-۱۷

نظام-۱۸

حاکمیت-۱۹
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مدبر-۲۰کشورداری-۱۵

۲۱-...
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۱۲۴آیه)بقره 

 قَاَل ََل يَ َناُل َعْهِدي ِت ِإِّنِ َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرِِيَّ َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأَتَُّهنَّ قَالَ 
﴾۱۲۴الظَّاِلِمنَي ﴿

رمود من فاو به خدا و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتى بیازمود و وى آن همه را به انجام رسانید 
(۱۲۴)... تو را پیشواى مردم قرار دادم
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۲۴۷آیه)بقره 

نَ َوقَاَل ََلُْم نَِبي ُُّهْم ِإنَّ اَّللََّ َقْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت مَ  ُن َأَحقُّ ِِبْلُمْلِك ا َونَْ ِلًكا قَاُلوا َأَّنَّ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلي ْ
ُ يُ ْؤِت ُمْلَكُه ْسمِ َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسَطًة ِف اْلِعْلِم َوالِْ ِمْنُه َوََلْ يُ ْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل قَاَل ِإنَّ اَّللََّ اْصَطَفاهُ  َواَّللَّ

ُ َواِسٌع َعِليٌم ﴿ ﴾۲۴۷َمْن َيَشاُء َواَّللَّ
(۲۴۷... )خداوند او را بر شما برگزیده و او را در علم و قدرت جسم وسعت بخشیده است 
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(آخرین آیه ای که نازل شده)آیات مدیریت در قرآن مجید 

(۲۸۱آیه)بقره 

﴾۲۸۱ نَ ْفٍ  َما َكَسَبْ  َوُهْم ََل يُْظَلُموَن ﴿َوات َُّقوا يَ ْوًما تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإََل اَّللَِّ ُثَّ تُ َوَّفَّ ُكلُّ 

آنچه به ( اشپاد)شوید، سپس به هر کسى ، به سوى خدا بازگردانده مى و بترسید از روزى که در آن
( ۲۸۱. )گیرند، تمام داده شود؛ و آنان مورد ستم قرار نمىدست آورده
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۲۸۳آیه)بقره 

ُتْم َعَلى َسَفٍر َوََلْ َتَُِدوا َكاتًِبا َفرَِهاٌن َمْقبُ  ي اْؤَتَُِن َأَمانَ َتُه دِِ الَّذِ وَضٌة فَِإْن َأِمَن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا فَ ْليُ ؤَ يَوِإْن ُكن ْ
َا تَ عْ َوْليَ تَِّق اَّللََّ رَبَُّه َوََل َتْكُتُموا الشََّهاَدَة َوَمْن َيْكتُ  ِِ ُ ﴾ ۲۸۳ َعِليٌم ﴿َمُلونَ ْمَها فَِإنَُّه ثُِثٌ قَ ْلُبُه َواَّللَّ

رخى دیگر را امین اى بگیرید؛ و اگر برخى از شما باى نیافتید وثیقهو اگر در سفر بودید و نویسنده
د که ، باید سپرده وى را بازپس دهد؛ و باید از خداون، پس آن کس که امین شمرده شدهدانست

ناهکار و شهادت را کتمان مکنید، و هر که آن را کتمان کند قلبش گ. ، پروا کندپروردگار اوست
(  ۲۸۳. )دهید داناست، و خداوند به آنچه انجام مىاست
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۲۸۴آیه)بقره 

فَ يَ ْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء ِه اَّللَُّ أَنْ ُفِسُكْم َأْو ُُتُْفوُه ُُيَاِسْبُكْم بِ َّلِلَِّ َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض َوِإْن تُ ْبُدوا َما ِف 
ُ َعَلى ُكلِِ َشْيٍء َقِديٌر ﴿ ﴾ ۲۸۴َويُ َعذُِِب َمْن َيَشاُء َواَّللَّ

هان و اگر آنچه در دلهاى خود دارید، آشکار یا پن. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آنِ خداست
خواهد بخشد، و هر که را بکند؛ آنگاه هر که را بخواهد مى کنید، خداوند شما را به آن محاسبه مى 

(  ۲۸۴. )کند، و خداوند بر هر چیزى تواناستعذاب مى 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۲۸۵آیه)بقره 

َا أُْنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبِِِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكل   ِه ََل نُ َفرُِِق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُسلِ  ثَمَن ِِبَّللَِّ َوَمََلِئَكِتِه وَُكُتِبِه َورُ ثَمَن الرَُّسوُل ِِ
ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك رَب ََّنا َوِإلَْيكَ  ﴾ ۲۸۵اْلَمِصرُي ﴿ُرُسِلِه َوقَاُلوا َسَِ

گى ، و مؤمنان همبدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است( خدا)پیامبر 
از میان هیچ یک:( )و گفتند)اند به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده

تو را ، پروردگارا، آمرزششنیدیم و گردن نهادیم: )و گفتند( گذاریمفرستادگانش فرق نمى
(  ۲۸۵.( )و فرجام به سوى تو است( خواستاریم)
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۲۸۶آیه)بقره 

ُ نَ ْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها ََلَا َما َكَسَبْ  َوعَ  َها َما اْكَتَسَبْ  رَب ََّنا ََل تُ َؤاِخْذََن إِ ََل ُيَكلُِِف اَّللَّ يَنا َأْو َأْخطَْأََن رَب ََّنا ْن َنسِ َلي ْ
َنا ِإْصًرا َكَما ََحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن ق َ  ْلَنا َما ََل طَاَقةَ َوََل ََتِْمْل َعَلي ْ ا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَ ْبِلَنا رَب ََّنا َوََل َُتَمِِ

﴾ ۲۸۶رِيَن ﴿لََنا َواْرََحَْنا أَْنَ  َمْوََلََن فَاْنُصْرََن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكافِ 

به سود او، و به دست آورده( از خوبى)آنچه . کنداش تکلیف نمى خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایى
ر ما مگیر، پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم ب. به دست آورده به زیان اوست( از بدى)آنچه 

...د نهادىکسانى که پیش از ما بودن( دوش)ما مگذار؛ همچنانکه بر ( دوش)پروردگارا، هیچ بار گرانى بر 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۱۵۲آیه)آل عمران 

ُ َوْعَدُه ِإْذ ََتُسُّوََنُْم ِبِِْذنِِه حَ  ُتْم ِمْن بَ ْعِد َما َأرَاُكْم  َوَعصَ َّتَّ ِإَذا َفِشْلُتْم َوتَ َناَزْعُتْم ِف اْْلَْمرِ َوَلَقْد َصَدَقُكُم اَّللَّ ي ْ
نْ َيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اْل  َتِليَ َما َتُِبُّوَن ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّ ُهْم لِيَ ب ْ ُ ُكْم وَ ِخَرَة ُثَّ َصَرَفُكْم َعن ْ َلَقْد َعَفا َعْنُكْم َواَّللَّ

﴾۱۵۲ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ﴿
ف تو به برکت رحمت الهی در برابر آنان نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی از اطرا

(۱۵۲... )پراکنده می شوند 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۱۵۹آیه)آل عمران 

ُهْم َواْستَ غْ َظ اْلَقْلِب ََلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف عَ َرَْحٍَة ِمَن اَّللَِّ لِْنَ  ََلُْم َوَلْو ُكْنَ  َفظًّا َغِليفَِبَما  ِفْر ََلُْم ن ْ
﴾ ۱۵۹ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمتَ وَكِِِلنَي ﴿َوَشاِوْرُهْم ِف اْْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَ  فَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ 

با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن زیرا خداوند کارها در و ...
(  ۱۵۹)کنندگان را دوست مى دارد توکل
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۵۸آیه)نساء 

َعْدِل ِإنَّ اَّللََّ نِِعمَّا ا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن ََتُْكُموا ِِبلْ ِإنَّ اَّللََّ َيَُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اْْلََماََنِت ِإََل َأْهِلَها َوِإذَ 
يًعا َبِصريًا ﴾۵۸﴿يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َسَِ

و چون میان مردم داورى بدهید ها را به صاحبان آنها امانت دهد که خدا به شما فرمان مى

دهد خدا د مىکنید به عدالت داورى کنید در حقیقت نیکو چیزى است که خدا شما را به آن پنمى 

(۵۸)شنواى بیناست 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۵۹آیه)نساء 

ْيٍء فَ ُردُّوُه ِإََل اَّللَِّ وِل اْْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَ َناَزْعُتْم ِف شَ إََي أَي َُّها الَِّذيَن ثَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُ 
ُتْم تُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْلِخِر ذَ  ﴾۵۹ِلَك َخرْيٌ َوَأْحَسُن ََتِْويًَل ﴿َوالرَُّسوِل ِإْن ُكن ْ

(۵۹... )ا اید اطاعت کنید خدا را و یاطاعت کنید پیامبر خدا و اولواالمر راى کسانى که ایمان آورده
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۱۰۵آیه)نساء 

ُ َوََل َتُكْن ِلْلَاائِِننيَ ِإَنَّ أَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب ِِبْْلَقِِ لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّ  َا َأرَاَ  اَّللَّ ﴾۱۰۵ِصيًما ﴿ خَ اِس ِِ

کنی و بدانچه خدا تو را بنمود حکم و حکومتهمانا قرآن را به حق بر تو فرستادیم تا میان مردم
.مدافع خیانتکاران مباش
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۱آیه)مائده 

َلى َعَلْيُكْم َغرْيَ ََي أَي َُّها الَِّذيَن ثَمُنوا َأْوُفوا ِِبْلُعُقوِد ُأِحلَّْ  َلُكْم بَِ   ُمُِلِِي الصَّْيِد َوأَنْ ُتْم يَمُة اْْلَنْ َعاِم ِإَلَّ َما يُ ت ْ
﴾ ۱ُحُرٌم ِإنَّ اَّللََّ َُيُْكُم َما يُرِيُد ﴿

ل گردیده چارپایان حالگوشت وفا کنید براى شما قراردادهاى خود اید به اى کسانى که ایمان آورده
رید شود در حالى که نباید شکار را در حال احرام حالل بشمبر شما خوانده مى حکمش جز آنچه 

(  ۱)دهد خدا هر چه بخواهد فرمان مى
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۸آیه)مائده 

 تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأَلَّ ِقْسِط َوََل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلىإََي أَي َُّها الَِّذيَن ثَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي َّلِلَِّ ُشَهَداَء ِِبلْ 
َا ت َ  ﴾۸ْعَمُلوَن ﴿َأقْ َرُب ِللت َّْقَوى َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي ِِ

نباید دشمنى شهادت دهید و البتهعدالتبه اید براى خدا به داد برخیزید اى کسانى که ایمان آورده
از خدا پروا دارید گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و

(۸)دهید آگاه است که خدا به آنچه انجام مى

38



آیات مدیریت در قرآن مجید

(۱۵۷آیه)اعراف 

ِل َيَُْمُرُهْم ِِبْلَمْعُروِف ْْنِيُدونَُه َمْكُتوًِب ِعْنَدُهْم ِف الت َّْورَاِة َواْلِ الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبَّ اْْلُمِِيَّ الَِّذي َيَِ 
َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيُِلُّ ََلُُم الطَّيَِِباِت َوُُيَرِِ  ُهْم ِإصْ َويَ ن ْ اْْلَْغََلَل الَِّت َكاَنْ  َرُهْم وَ ُم َعَلْيِهُم اْْلََباِئَث َوَيَضُع َعن ْ
﴾۱۵۷ِلُحوَن ﴿ُمفْ ُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل َمَعُه ُأولَِئَك ُهُم الْ َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن ثَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوات َّب َ 

(۱۵۷... )و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آن ها بود از دوش و گردنش بر می دارد 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۱۸۱آیه)اعراف 

﴾ ۱۸۱َوِِمَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يَ ْهُدوَن ِِبْْلَقِِ َوِبِه يَ ْعِدُلوَن ﴿

عدل و داد رفتار و آنان که بیافریدیم گروهی هستندکه مردم را به حق راه می نمایند و بدان وسیله به
.می کنند
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۴آیه)توبه 

ُقُصوكُ ِإَلَّ  ًئا َوََلْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا فَأَ الَِّذيَن َعاَهْدُُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ُثَّ ََلْ يَ ن ْ ْيِهْم َعْهَدُهْم ِإََل َتُّوا ِإلَ ْم َشي ْ
ِِتِْم ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي ﴿ ﴾۴ُمدَّ

فروگذار نکرده و به شماخود نسبت تعهدات اید و چیزى از مگر آن مشرکانى که با آنان پیمان بسته
مام کنید چرا که خدا مدتشان تپایان اند پس پیمان اینان را تا کسى را بر ضد شما پشتیبانى ننموده

(  ۴)پرهیزگاران را دوست دارد 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۱۰۹آیه)توبه 

َيانَُه َعَلى تَ ْقَوى ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَواٍن خَ  َيانَُه َعَلى َشَفا جُ َأَفَمْن َأسََّ  بُ ن ْ  فَاَْنَاَر ِبِه ِف ُرٍف َهارٍ رْيٌ َأْم َمْن َأسََّ  بُ ن ْ
ُ ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي ﴿ ﴾ ۱۰۹ََنِر َجَهنََّم َواَّللَّ

د نداشته همانند آیا آن کسی که بنیان وبنایی را بر پایه تقوی بنا نهاده و قصدی جز خشنودی خداون
به ویرانی انجامد و کسی است که بنایی را بر پایه سست نفاق و کفر در کنار مسیر سیل ساخته که

عاقبت آن بنا در آتش جهنم قرار گیرد؟
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۳آیه)یونس 

ُ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِف سِ  ٍم ُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش يُ ِإنَّ رَبَُّكُم اَّللَّ ْْلَْمَر َما ِمْن َشِفيٍع َدبُِِر اتَِّة َأَيَّ
ُ رَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه َأفَ  ﴾۳ََل َتذَكَُّروَن ﴿ِإَلَّ ِمْن بَ ْعِد ِإْذنِِه َذِلُكُم اَّللَّ

تیال یافت پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید سپس بر عرش اس
...کند را تدبیر مى آفرینش کار 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۲۳آیه)یوسف 

ُه َرّبِِ َأْحَسَن  ِإنَّ اْْلَبْ َواَب َوقَاَلْ  َهْيَ  َلَك قَاَل َمَعاَذ اَّللَِّ َورَاَوَدْتُه الَِّت ُهَو ِف بَ ْيِتَها َعْن نَ ْفِسِه َوَغلََّق ِ 
﴾ ۲۳َمثْ َواَي ِإنَُّه ََل يُ ْفِلُح الظَّاِلُموَن ﴿

گفت توامچفت کرد و گفت بیا که از آن را اش بود خواست از او کام گیرد و درها وى در خانهکه و آن 
(  ۲۳)وند شپناه بر خدا او آقاى من است به من جاى نیکو داده است قطعا ستمکاران رستگار نمى 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۳۱آیه)یونس 

يِِِ  َوُُيْرُِج  اْلمَ ْمَع َواْْلَْبَصاَر َوَمْن ُُيْرُِج اْْلَيَّ ِمنَ ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواْْلَْرِض َأمَّْن ََيِْلُك السَّ 
﴾۳۱ فَ ُقْل َأَفََل تَ ت َُّقوَن ﴿اْلَميَِِ  ِمَن اْْلَيِِ َوَمْن يَُدبُِِر اْْلَْمَر َفَسيَ ُقوُلوَن اَّللَُّ 

(۳۱)کنیدخدا پس بگو آیا پروا نمى کند خواهند گفتکیست که کارها را تدبیر مى و ... 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۲۴آیه)یوسف 

ِعَباِدََن اَء ِإنَُّه ِمْن  َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحشَ ََهَّْ  ِبِه َوَهمَّ ِبَا َلْوََل َأْن رََأى بُ ْرَهاَن رَبِِهِ َوَلَقْد 
﴾ ۲۴اْلُمْاَلِصنَي ﴿

دى و بچنین تا اگر برهان پروردگارش را ندیده بود آهنگ او میکرد و آهنگ وى کرد حقیقت و در 
(  ۲۴)زشتکارى را از او بازگردانیم چرا که او از بندگان مخلص ما بود 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۲۵آیه)یوسف 

ا ِإَلَّ اَد ِبَِْهِلَك ُسوءً يَِِدَها َلَدى اْلَباِب قَاَلْ  َما َجَزاُء َمْن َأرَ اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصُه ِمْن ُدبٍُر َوأَْلَفَيا سَ َواْستَ بَ َقا 
﴾۲۵َأْن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب أَلِيٌم ﴿

انه در آقاى آن زن را او را از پشت بدرید و در آستپیراهن و آن دو به سوى در بر یکدیگر سبقت گرفتند و  
عذابى دردناک دانى یا یافتند آن گفت کیفر کسى که قصد بد به خانواده تو کرده چیست جز اینکه زن

(  ۲۵)شود 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۳۲آیه)یوسف 

ُه لَُيْسَجَننَّ َولََيُكوًَن ْل َما ثُمرُ ْن نَ ْفِسِه فَاْستَ ْعَصَم َولَِئْن ََلْ يَ ْفعَ قَاَلْ  َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتُ نَِِّن ِفيِه َوَلَقْد رَاَوْدتُُه عَ 
﴾ ۳۲ِمَن الصَّاِغرِيَن ﴿

اه خود را نگو او این همان است که در باره او سرزنشم میکردید آرى من از او کام خواستم گفت 
خواهد دهم نکند قطعا زندانى خواهد شد و حتما از خوارشدگانداشت و اگر آنچه را به او دستور مى

(  ۳۲)گردید 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۳۶آیه)یوسف 

ْجَن فَ تَ َياِن قَاَل َأَحُدَُهَا ِإِّنِ َأرَاّن َأعْ  ًزا لُ ِصُر ََخًْرا َوقَاَل اْلَخُر ِإِّنِ َأرَاّن َأَحِْ َوَدَخَل َمَعُه السِِ فَ ْوَق رَْأِسي ُخب ْ
َنا بَِتْأِويِلِه ِإَنَّ نَ َراَ  ِمَن ا ﴾ ۳۶ْلُمْحِسِننَي ﴿ََتُْكُل الطَّرْيُ ِمْنُه نَ بِِئ ْ

ارم و فشمىشراب دیدم که را از آن دو گفت من خویشتن یکى و دو جوان با او به زندان درآمدند 
ز خورند به ما ادیدم که بر روى سرم نان مى برم و پرندگان از آن مى دیگرى گفت من خود را 

(  ۳۶)بینیم تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران مى 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۳۷آیه)یوسف 

َمِِن َرّبِِ ِإِّنِ تَ رَْكُ  ِملََّة قَ ْوٍم لَّ ِويِلِه قَ ْبَل َأْن َيَْتَِيُكَما َذِلُكَما ِمَّا عَ قَاَل ََل َيَْتِيُكَما َطَعاٌم تُ ْرزَقَانِِه ِإَلَّ نَ بَّْأُتُكَما بَِتأْ 
﴾ ۳۷ََل يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َوُهْم ِِبْلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن ﴿

دهم بر مىآورند مگر آنکه من از تعبیر آن به شما خگفت غذایى را که روزى شماست براى شما نمى 
قومى را شما برسد این از چیزهایى است که پروردگارم به من آموخته است من آیینبه آنکهپیش از 

(  ۳۷)ام که به خدا اعتقاد ندارند و منکر آخرتند رها کرده
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۳۸آیه)یوسف 

 َفْضِل اَّللَِّ َك ِمنْ اَن لََنا َأْن ُنْشِرَ  ِِبَّللَِّ ِمْن َشْيٍء َذلِ َوات َّبَ ْعُ  ِملََّة ثَِبِئي ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َما كَ 
َنا َوَعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ََل َيْشُكُروَن ﴿ ﴾ ۳۸َعَلي ْ

زى را شریک ام براى ما سزاوار نیست که چیو آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروى نموده
(  ۳۸)نند خدا بر ما و بر مردم است ولى بیشتر مردم سپاسگزارى نمى کخدا کنیم این از عنایت
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۳۹آیه)یوسف 

ْجِن أََأْرَِبٌب ُمتَ َفِرُِقوَن َخرْيٌ َأِم اَّللَُّ  ﴾۳۹اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر ﴿ََي َصاِحِبَِ السِِ

(  ۳۹)دو رفیق زندانیم آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداى یگانه مقتدر اى 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۴۰آیه)یوسف 

ُتُموَها أَنْ ُتْم وَ  ُ ِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن إِ َما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه ِإَلَّ َأَْسَاًء ََسَّي ْ ِن اْْلُْكُم ِإَلَّ َّلِلَِّ َأَمَر َأَلَّ ثَِبؤُُكْم َما أَنْ َزَل اَّللَّ
يُن اْلَقيُِِم َوَلِكنَّ َأْكثَ رَ  ُه َذِلَك الدِِ ﴾ ۴۰النَّاِس ََل يَ ْعَلُموَن ﴿تَ ْعُبُدوا ِإَلَّ ِإَيَّ

خدا دلیلى اید وپرستید که شما و پدرانتان آنها را نامگذارى کردهرا نمى شما به جاى او جز نامهایى 
است دین نازل نکرده است فرمان جز براى خدا نیست دستور داده که جز او را نپرستید اینآنها بر 

(۴۰)دانند درست ولى بیشتر مردم نمى

53



آیات مدیریت در قرآن مجید

(۴۷آیه)یوسف 

ُبِلِه ِإَلَّ َقِليًَل ِمَّا ََتُْكُلونَ قَاَل تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأًِب َفَما َحَصْدُُتْ َفَذُروُه ِف  ﴾ ۴۷﴿ ُسن ْ

اش هخورید در خوشکارید و آنچه را درویدید جز اندکى را که مى سال پى در پى مى گفت هفت
(  ۴۷)واگذارید 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۵۶آیه)یوسف 

َها َحيْ  َأْجَر  ُنِضيعُ ُث َيَشاُء ُنِصيُب ِبَرَْحَِتَنا َمْن َنَشاُء َوََل وََكَذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِف اْْلَْرِض يَ تَ بَ وَّأُ ِمن ْ
﴾ ۵۶اْلُمْحِسِننَي ﴿

کرد هر سکونت میدادیم که در آن هر جا که مى خواستقدرت بدین گونه یوسف را در سرزمین و 
(  ۵۶)سازیم رسانیم و اجر نیکوکاران را تباه نمىخود مى که را بخواهیم به رحمت
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۵۹آیه)یوسف 

﴾ ۵۹رْيُ اْلُمْنزِِلنَي ﴿ خَ بِيُكْم َأََل تَ َرْوَن َأِّنِ ُأوِف اْلَكْيَل َوَأَنَ َوَلمَّا َجهََّزُهْم ِبََهازِِهْم قَاَل ائْ ُتوّن ِبٍَِخ َلُكْم ِمْن أَ 

ید که بینو چون آنان را به خوار و بارشان مجهز کرد گفت برادر پدرى خود را نزد من آورید مگر نمى 
(  ۵۹)دهم و من بهترین میزبانانم من پیمانه را تمام مى
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۹۰آیه)یوسف 

َنا ِإنَُّه َمْن يَ تَِّق وَ قَاُلوا أَِإنََّك َْلَْنَ  يُوُسُف قَاَل َأََن يُوُسُف َوَهَذا َأِخي َقدْ  ُ َعَلي ْ  فَِإنَّ اَّللََّ ََل ُيِضيُع َيْصِبْ َمنَّ اَّللَّ
﴾ ۹۰َأْجَر اْلُمْحِسِننَي ﴿

ا منت نهاده من یوسفم و این برادر من است به راستى خدا بر مآیا تو خود یوسفى گفت گفتند 
(  ۹۰)کندگمان هر که تقوا و صبر پیشه کند خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمى است بى
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۹۱آیه)یوسف 

َنا َوِإْن ُكنَّا َْلَاِطئِ  ُ َعَلي ْ ﴾ ۹۱نَي ﴿قَاُلوا ََتَّللَِّ َلَقْد ثثَ َرَ  اَّللَّ

(۹۱)به خدا سوگند که واقعا خدا تو را بر ما برترى داده است و ما خطاکار بودیم گفتند 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۹۲آیه)یوسف 

ُ َلُكْم َوهُ  ﴾۹۲َو َأْرَحُم الرَّاَِحِنَي ﴿قَاَل ََل تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم يَ ْغِفُر اَّللَّ

(  ۹۲)آمرزد و او مهربانترین مهربانان است خدا شما را مى امروز بر شما سرزنشى نیستگفت 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۹۹آیه)یوسف 

ُ ثِمِننَي ﴿فَ َلمَّا َدَخُلوا َعَلى يُوُسَف ثَوى ِإلَْيِه أَبَ َوْيِه َوقَاَل اْدُخلُ  ﴾ ۹۹وا ِمْصَر ِإْن َشاَء اَّللَّ

امان ا چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء اهلل بپس 
(  ۹۹)داخل مصر شوید 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۱۰۰آیه)یوسف 

َها َرّبِِ َحقًّا َوَقْد  َجَعلَ  أََبِ  َهَذا ََتِْويُل ُرْؤََيَي ِمْن قَ ْبُل َقدْ َورََفَع أَبَ َوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجًَّدا َوقَاَل َيَ 
ْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبدْ  ِإْخَوِت ِإنَّ َرّبِِ َوَبنْيَ ِو ِمْن بَ ْعِد َأْن نَ زََغ الشَّْيطَاُن بَ ْيِِن َأْحَسَن ّب ِإْذ َأْخَرَجِِن ِمَن السِِ

﴾۱۰۰َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم اْْلَِكيُم ﴿
ت تعبیر اى پدر این اسو گفت او به سجده درافتادند پیش پدر و مادرش را به تخت برنشانید و و 

ه مرا از زندان خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه ک
ى گمان آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بباز خارج ساخت و شما را از بیابان 

(۱۰۰)پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او داناى حکیم است 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۲آیه)رعد 

ُ الَِّذي رََفَع السََّماَواِت ِبَغرْيِ َعَمٍد تَ َرْوََنَا ُثَّ  ُكل  ََيِْري َقَمرَ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش َوَساََّر الشَّْمَ  َوالْ واَّللَّ
ُل اْلََيِت َلَعلَُّكمْ  ﴾۲بِِلَقاِء رَبُِِكْم ُتوِقُنوَن ﴿ِْلََجٍل ُمَسمًّى يَُدبُِِر اْْلَْمَر يُ َفصِِ

ه شما به لقاى نماید امید کبه روشنى بیان مى خود را کند و آیات تدبیر مى آفرینش کار خداوند در ... 
(۲)پروردگارتان یقین حاصل کنید 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۳۴آیه)اسراء 

ُه َوَأْوُفوا ِِبْلَعْهِد ِإنَّ اَوََل تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإَلَّ ِِبلَِّت ِهَي َأْحَسُن َحَّتَّ  ََ َأُشدَّ ُل ﴾ ۳۴ َكاَن َمْسُئوًَل ﴿ْلَعْهدَ  يَ ب ْ

ا کنید زیرا که از وفخود و به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک مشوید تا به رشد برسد و به پیمان 
(  ۳۴)پیمان پرسش خواهد شد 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۱۱آیه)کهف 

﴾ ۱۱َفَضَربْ َنا َعَلى ثَذاَِنِْم ِف اْلَكْهِف ِسِننَي َعَدًدا ﴿

(  ۵)چند در آن غار؛ خواب را بر گوش هایشان  چیره ساختیمپس سالیانی
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۹۶آیه)مریم 

﴾ ۹۶﴿اانَّ اِلِذيَن َءامنوا َو َعِمُلوا الصَّاِْلاِت َسيجعُل ََلُُم الرََّحُن ُودًّ 

آنان در و کارهای شایسته انجام داده اند به زودی خدای رحمان برایقطعا کسانی که ایمان آورده
(  ۹۶).دل ها محبتی قرار خواهد داد
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۳۸آیه)حج 

﴾ ۳۸﴿ُفورٍ انَّ هللَا َل ُيُِبُّ ُکلَّ َخوَّاٍن کَ انَّ هللا يُداِفُع الَّذيَن َءامُنوا

(  ۳۸)دفاع می کند؛ قطعا خدا هیچ خیانت کار ناسپاسی را دوست نداردمسلما خدا از مومنان
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۵-۱آیه)مومنون 

﴾ ۳ْعِرُضوَن ﴿﴾ َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو مُ ۲﴾ الَِّذيَن ُهْم ِف َصََلِِتِْم َخاِشُعوَن ﴿۱َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن ﴿
﴾ ۵﴾ َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن ﴿۴َوالَِّذيَن ُهْم ِللزََّكاِة فَاِعُلوَن ﴿

و آنان که از بیهوده ( ۲)همانان که در نمازشان فروتنند ( ۱)به راستى که مؤمنان رستگار شدند 
(  ۵)و کسانى که پاکدامنند (  ۴)پردازند آنان که زکات مى و ( ۳)رویگردانند 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۸-۶آیه)مومنون 

ُْم َغرْيُ  َك ُهُم ﴾ َفَمِن ابْ تَ َغى َورَاَء َذِلَك فَُأولَئِ ۶ َمُلوِمنَي ﴿ِإَلَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْ  َأَْيَاَُنُْم فَِإَنَّ
﴾ ۸﴾ َوالَِّذيَن ُهْم ِْلََماََنِِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن ﴿۷اْلَعاُدوَن ﴿

(  ۶)نیست اند که در این صورت بر آنان نکوهشىمگر در مورد همسرانشان یا کنیزانى که به دست آورده
و آنان که امانتها و پیمان خود را رعایت ( ۷)پس هر که فراتر از این جوید آنان از حد درگذرندگانند 

( ۸)مى کنند 
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آیات مدیریت در قرآن مجید
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(۶۲آیه)نور 

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ثَمُنوا ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوِإَذا َكانُ   َيْسَتْأِذنُوُه ِإنَّ الَِّذيَن وا َمَعُه َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع ََلْ َيْذَهُبوا َحَّتَّ ِإَّنَّ
ُهْم َذْن ِلمَ ِه فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَ  لِبَ ْعِض َشْأَِنِْم فَأْ َيْسَتْأِذنُوَنَك ُأولَِئَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َوَرُسولِ  ْن ِشْئَ  ِمن ْ

﴾۶۲َواْستَ ْغِفْر ََلُُم اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيٌم ﴿

با او باشند مومنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند و هنگامی که در کار مهمی
(۶۲... )بی اجازه او جایی نمی روند 



(ویژگی های عباد الرحمان)آیات مدیریت در قرآن مجید 

(۶۳آیه)فرقان 

﴾ ۶۳َخاطَبَ ُهُم اْلَاِهُلوَن قَاُلوا َسََلًما ﴿َوِعَباُد الرََّْحَِن الَِّذيَن ََيُْشوَن َعَلى اْْلَْرِض َهْوًَن َوِإَذا

شان را و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی کام بر می دارند و چون نادانان ای
.طرف خطاب قرار دهندبه مالیمت پاسخ می دهند
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(ویژگی های عباد الرحمان)آیات مدیریت در قرآن مجید 

(۶۵-۶۴آیه)فرقان 

َهنََّم انَّ َعَذابَا َکانَ َعِنا َعذاَب جَ ﴾و الَِّذين يَقولون رَبَّنا اصِرف۶۴الَِّذين يَِبيُتوَن ِلَربِِم ُسجًَّدا َو ِقياما﴿وَ 

﴾۶۵﴿َغَراًما
:  و آنان که می گویند( ۶۴. )به سجده و قیام به صبح می رسانندو آنان که شب را برای پروردگارشان

(۶۵. )پروردگارا عذاب را از ما بگردان که مسلما عذاب آن پایدار و همیشگی است
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(ویژگی های عباد الرحمان) مجید آیات مدیریت در قرآن 

(۶۷-۶۶آیه)فرقان 

ا َسآءت َنَفقو َلَ ُيسرُفوا َو َل يقرتُوا َو ک۶۶﴿ُمستَ َقرًّا و ُمَقاًمااَنَّ ﴾۶۷﴿قواًماان َبني َذِلک﴾واِلِذين اَذث ا 

و آنان که وقتی انفاق می کنند؛ نه از حد معمول ( ۶۶.)قطعا دوزخ بد قرارگاه و بد اقامتگاهی است
(۶۷. )می گذرند و نه تنگ می گیرند و همواره میان این دو حد اعتدال است 
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(ویژگی های عباد الرحمان) مجید آیات مدیریت در قرآن 

(۶۸آیه)فرقان 

ِبْلقِِ و َل َيزنُون و من يفعل َم هللا اَِل واِلذين َل َيدُعوَن مع هللا اَلًا َءاَخَر و َل يَقُتلون الِنفَ  الِتی َحرَّ 

ََثًما ﴾۶۸﴿ذلک يَلَق اَ 
ت؛ جز به خدا نمی پرستند و کسی را که خدا خونش را حرام کرده اسو آنان که معبود دیگری را بتا

(۶۷). ی برسدحق نمی کشند و زنا نمی کنند و کسی که این اعمال را مرتکب شود به کیفر سخت
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(ویژگی های عباد الرحمان) قرآن مجید آیات مدیریت در 

(۶۹آیه)فرقان 

﴾۶۸﴿ُيضاَعف َلُه العذاُب َيوَم الِقيامِه و ُيَُلد فيه ُمهاَنً 

(۶۸. )روز قیامت عذابش دو چندان شود و در آن با خواری و سرشکستگی جاودانه ماند
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(ویژگی های عباد الرحمان) قرآن مجید آیات مدیریت در 

(۷۰آیه)فرقان 

لُل هللا سيِِ اَلَّ َمن َتَب و َءاَمَن و عِمل عمَلً  ولِئک يُ َبدِِ ئاِتم حسناٍت و کان هللاُ غفورًا صاْلًا فَاُ 

﴾۷۰﴿رَِّحيًما
ه خوبی ها که خدا بدی هایشان را بمگر آنان که توبه کنند و ایمان آورند و کار شایسته انجام دهند

(۷۰)تبدیل می کند و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است
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(ویژگی های عباد الرحمان) قرآن مجید آیات مدیریت در 

(۷۱آیه)فرقان 

﴾۷۰﴿َو َمن َتَب و عِمل صاْلًا فَانَُّه يتوُب اَلی هللِا مَتاِبً 

.  وی خدا باز می گرددو هر که توبه کند و کار شایسته انجام دهد قطعا به صورتی پسندیده و نیکو به س
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(ویژگی های عباد الرحمان) قرآن مجید آیات مدیریت در 

(۷۲آیه)فرقان 

م َل ُيَِرو اذا ذُکِِرو ِبَيِت ربِ ﴾واِلذين۷۲﴿ِِبلَّلغِو مرُّوا کراًماالزُّوَر و اَذا مرُّواواِلذين َل َيشَهُدونَ 
﴾۷۳﴿َعَليها ُصِما و ُعمياَنً 

کفتار و آنان که در مجلس غنا و دروغ پردازی و امور باطل حاضر نمی شوند؛ و هنگامی که بر کردار و
هند و آنان که وقتی به آیات پروردگارشان پندشان د( ۷۲)لغو می گذرند با بزرگواری و متانت می گذرند 

(۷۳. )در برابر آن با حالت کری و کوری نمی افتند
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(ویژگی های عباد الرحمان) قرآن مجید آیات مدیریت در 

(۷۵-۷۴آیه)فرقان 

﴾۷۴﴿اما و جعلنا للمِتقني امواِلذين يقولون ربِنا هب لنا من ازواجنا و ذرِيتنا قِره ثعني

﴾۷۵﴿اولئک َيزون الغرفه ِا صبو و يلِقون فيها َتِيه و سَلما 
ش؛ و ما پروردگارا  ما را از سوی همسران و فرزندانمان خوشدلی و خوشحالی بخو آنان که می گویند

کان با برترین ماینانند که بخاطر صبری که از خود نشان دادند( ۷۴)را پیشوای پرهیزکاران قرار ده
(۷۵).های بهشت پاداششان می دهند و در آن با درود و سالمی روبه رو می شوند
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(ویژگی های عباد الرحمان) قرآن مجید آیات مدیریت در 

(۷۷-۷۶آیه)فرقان 

﴾۷۶خالدين فيها َحُسن  مستقرًّا و ُمقاًما﴿
ا ﴾۷۷کم فقد کِذبتم فسوف يکون لزاما﴿بکم رِبی لوَل دعآو  قل ما يعبوُ 

بگو اگر دعایتان نباشد پروردگارم( ۷۶).نیکو قرارگاه و خوب اقامت گاهی است. جاودانه انددر آنجا
ن تکذیب به شما اجری ندهدپس شما که قاطعانه آیات خدا و پیامبرش را تکذیب کردید کیفر ای

(۷۷).برای همیشه مالزم شما خواهد بود
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۳۱-۲۰آیه)نمل 

ْسِم اَّللَِّ ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه بِ ... ﴾۲۰َن اْلَغائِِبنَي ﴿َوتَ َفقََّد الطَّرْيَ فَ َقاَل َما ِلَ ََل َأَرى اَْلُْدُهَد َأْم َكاَن مِ 
﴾۳۱﴾ َأَلَّ تَ ْعُلوا َعَليَّ َوْأُتوّن ُمْسِلِمنَي ﴿۳۰الرََّْحَِن الرَِّحيِم ﴿

...و سپس از حال مرغان بازجست 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۵آیه)قصص 

﴾۵ ﴿َعَلُهْم أَِئمًَّة َوَْنَْعَلُهُم اْلَوارِِثنيَ َأْن ََّنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِف اْْلَْرِض َوْنَْ َونُرِيُد 

مردم وایان شده بودند منت نهیم و آنان را پیشو خواستیم بر کسانى که در آن سرزمین فرو دست
(۵)کنیم زمین گردانیم و ایشان را وارث 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۵آیه)سجده 

﴾۵ُعدُّوَن ﴿ِه ِف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ِمَّا ت َ يَُدبُِِر اْْلَْمَر ِمَن السََّماِء ِإََل اْْلَْرِض ُثَّ يَ ْعُرُج ِإلَيْ 

...کند تا زمین اداره مى گرفته را از آسمان جهان کار 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۲۳آیه)احزاب 

ُهْم مَ  َتِظُر وَ ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللََّ َعَلْيِه َفِمن ْ ُهْم َمْن يَ ن ْ ُلوا تَ ْبِديًَل ﴿مَ ْن َقَضى َنَْبُه َوِمن ْ ﴾ ۲۳ا َبدَّ

ان به شهادت اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند برخى از آناز میان مؤمنان مردانى
(  ۲۳)نکردند را تبدیل عقیده خود هرگز انتظارند و همین رسیدند و برخى از آنها در 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۴۶-۴۵آیه)احزاب 

ًرا َوَنِذيََي  ﴾  ۴۶ِنريًا ﴿﴾ َوَداِعًيا ِإََل اَّللَِّ ِبِِْذنِِه َوِسَراًجا مُ ۴۵ًرا ﴿أَي َُّها النَِّبُّ ِإَنَّ َأْرَسْلَناَ  َشاِهًدا َوُمَبشِِ

کننده به سوى خدا به و دعوت( ۴۵)اى پیامبر ما تو را گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم 
(۴۶)فرمان او و چراغى تابناک 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۱۷آیه)زمر 

ْر ِعَباِد ﴿َوالَِّذيَن اْجتَ نَ ُبوا الطَّاُغوَت َأْن يَ ْعُبُدوَها َوَأََنبُوا ِإََل اَّللَِّ  ﴾۱۷ ََلُُم اْلُبْشَرى فَ َبشِِ

اند آنان را مژده که خود را از طاغوت به دور مى دارند تا مبادا او را بپرستند و به سوى خدا بازگشتهو آنان 
(  ۱۷)باد پس بشارت ده به آن بندگان من که 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۱۸آیه)زمر 

ُ َوُأولَِئَك ُهْم ُأولُ َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَ يَ تَِّبُعوَن َأْحَسَنُه ُأولَئِ والَِّذيَن  ﴾ ۱۸و اْْلَْلَباِب ﴿َك الَِّذيَن َهَداُهُم اَّللَّ

موده و اینانند دهند و بهترین آن را پیروى مى کنند اینانند که خدایشان راه نبه سخن گوش فرامى
(۱۸)همان خردمندان 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۳۳آیه)زمر 

ْدِق َوَصدََّق ِبِه ُأولَِئَك ُهُم اْلُمت َُّقو  ﴾ ۳۳َن ﴿َوالَِّذي َجاَء ِِبلصِِ

.  و آن کسی که راستی آورد و آن را باور نمود؛ آنانند که خود پرهیزگارانند
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۳۴آیه)فصلت 

َنُه َعَداَوةٌ َوََل َتْسَتِوي اْلََْسَنُة َوََل السَّيَِِئُة اْدَفْع ِِبلَِّت ِهَي أَ  َنَك َوبَ ي ْ يٌم ﴿ َكأَ ْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ ﴾ ۳۴نَُّه َوِل  َحَِ

ه میان تو و میان او آنچه خود بهتر است دفع کن آنگاه کسى کبدى را و نیکى با بدى یکسان نیست 
(  ۳۴)گردد دشمنى است گویى دوستى یکدل مى
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۳۸آیه)شوری 

نَ ُهْم َوِِمَّا َرزَقْ َناُهْم يُ ْنِفُقو َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِِِْم َوَأقَاُموا الصَََّلَة َوَأْمُرُهْم شُ  ﴾۳۸َن ﴿وَرى بَ ي ْ

نشان مشورت اند و کارشان در میاداده و نماز برپا کردهمثبت را پاسخ نداى پروردگارشان و کسانى که 
(  ۳۸)ایم انفاق مى کنند است و از آنچه روزیشان داده
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۲۵آیه)حدید 

نْ َزْلَنا اْْلَِديَد ِفيِه ِبٌَْس أَ َتاَب َواْلِميَزاَن لِيَ ُقوَم النَّاُس ِِبْلِقْسِط وَ َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِِبْلبَ يَِِناِت َوأَنْ َزْلَنا َمَعُهُم اْلكِ 
ُ َمْن يَ ْنُصُرُه وَ  ﴾۲۵﴿ُرُسَلُه ِِبْلَغْيِب ِإنَّ اَّللََّ َقِوي  َعزِيزٌ َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َولِيَ ْعَلَم اَّللَّ

تا مردم ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم؛ و به آن ها کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم
(۲۵... )قیام به عدالت کنند 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۷آیه)حشر 

ُ َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفِللَِّه َوِلل  َواْبِن السَِّبيِل َكْي اِكنيِ رَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمسَ َما َأفَاَء اَّللَّ
ُقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ ات َّ ُل َفُاُذوُه َوَما ََنَاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا وَ ََل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اْْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما ثََتُكُم الرَُّسو 

﴾۷َشِديُد اْلِعَقاِب ﴿

(۷.. ).آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید 
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۱۲آیه)ممتحنه 

ًئا َوََل َيْسرِ ََي أَي َُّها النَِّبُّ ِإَذا َجاَءَ  اْلُمْؤِمَناُت يُ َباِيْعَنَك َعَلى َوََل يَ ْزِننَي َوََل يَ ْقتُ ْلَن ْقَن َأْن ََل ُيْشرِْكَن ِِبَّللَِّ َشي ْ
اِيْعُهنَّ َواْستَ ْغِفْر ََلُنَّ اَّللََّ ُروٍف فَ بَ ِديِهنَّ َوَأْرُجِلِهنَّ َوََل يَ ْعِصيَنَك ِف َمعْ َأْوََلَدُهنَّ َوََل َيَِْتنَي بِبُ ْهَتاٍن يَ ْفرَتِيَنُه َبنْيَ أَيْ 

﴾ ۱۲ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيٌم ﴿

زى را با خدا شریک تو بیعت کنند که چیشرط با این با اى پیامبر چون زنان باایمان نزد تو آیند که 
ت و پاى هاى حرامزاده پیش دسنسازند و دزدى نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و بچه 

یعت کن و از خدا نیک از تو نافرمانى نکنند با آنان بکار به شوهر نبندند و در و حیله خود را با بهتان 
(  ۱۲)براى آنان آمرزش بخواه زیرا خداوند آمرزنده مهربان است 

92



آیات مدیریت در قرآن مجید

(۲آیه)جمعه 

ُلو َعَليْ ه ُهْم يَ ت ْ يِِنَي َرُسوًَل ِمن ْ ْلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِكَتاَب َواِهْم ثََيتِِه َويُ زَكِِيِهْم َويُ َعلُِِمُهُم الْ َو الَِّذي بَ َعَث ِف اْْلُمِِ
﴾۲ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضََلٍل ُمِبنٍي ﴿

ش را بر آن ها او کسی است که در میان جمعیت درسی نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیات
(۲... )می خواند و آن ها را تزکیه می کند و به آن ها کتاب و حکمت می آموزد 
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(توکل–اعتدال –تقوا )آیات مدیریت در قرآن مجید 

(۳آیه)طالق 

د جعل هللا لکِل شیٍء امره قو يرزقه من حيث َل ُيتسب و من يتوکل علی هللا فهو حسبه ان هللا ِبلَ
﴾۳﴿قدرا

ی است؛ از جایی که گمان نمی برد روزی می دهد و کسی که بر خدا توکل کند خدا برایش کافو او را
(۲)خدا فرمان و خواسته اش را می رساند یقینا برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است
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آیات مدیریت در قرآن مجید

(۵آیه)نازعات 

﴾۵فَاْلُمَدبَِِراِت َأْمًرا ﴿

.ی کنندحتی تدبیرکنندگان امور از نظر خدای متعال اهمیت دارند که به نام آنان سوگند یاد م

95



آیات مدیریت در قرآن مجید

(۸آیه)زلزال 

﴾۸﴿يرُه و من يعمل مثقال ذرٍِه خريًا

(۸.)و هر کس هم وزن ذره ای بدی کن آن بدی را ببیند
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(مدیریت امانت است)آیات مدیریت در قرآن مجید 

(۵۸آیه)نساء 

َعْدِل ِإنَّ اَّللََّ نِِعمَّا ا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن ََتُْكُموا ِِبلْ ِإنَّ اَّللََّ َيَُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اْْلََماََنِت ِإََل َأْهِلَها َوِإذَ 
يًعا َبِصريًا ﴿ ﴾۵۸يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َسَِ

...ها را به صاحبان آنها رد کنید دهد که سپرده خدا به شما فرمان مى
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(مدیریت امانت است)

(  حاکم آذربایجان)در نامه ای به اشعث بن قیس ( ع)علی

...َأَمانَةٌ ِقَك َو ِإنَّ َعَمَلَك لَْيَ  َلَك ِبطُْعَمٍة َو َلِكنَُّه ِف ُعنُ 

.(تمدیریت و حکمروایی برای تو طعمه نیست ولی در گردن تو امانت اس)
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(ملک و زمامداری و حاکمیت از آن خداست)آیات مدیریت در قرآن مجید 

(۱۸آیه)مائده 

نَ ُهَما َوِإلَْيِه ا ﴾۱۸ْلَمِصرُي ﴿َوَّلِلَِّ ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَ ي ْ

وى به سهمه باشد از آن خداست و بازگشت و فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو مى
(۱۸)اوست 
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(ملک و زمامداری و حاکمیت از آن خداست)آیات مدیریت در قرآن مجید 

(۲۶۹آیه)بقره 

﴾۲۶۹َباِب ﴿ْْلَلْ  َخرْيًا َكِثريًا َوَما َيذَّكَُّر ِإَلَّ ُأوُلو ايُ ْؤِت اْلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يُ ْؤَت اْلِْْكَمَة فَ َقْد ُأوِتَ 

...بخشدبه هر کس که بخواهد حکمت مى ( خدا)
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اصل بیعت 
(همگرایی)

زاهدانهعدالت محوری
امت مبتنی بر کر
انسانی

...

الخ

محور های اصلی در مدیریت اسالمی
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مدیریت اسالمی

info@dr-ghazipour.comدکتر سعید قاضی پور      

اصل مقدماتی در مدیریت

همگراییبیعت

(در قدرت بسیج کنندگی)به غیر وقت اذان•

غدیربیعت در•

هم هدف شدنهمگرایی
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مدیریت اسالمی
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.ی کندنظریه مدیریت در اسالم را تایید مجامعیت اسالم 

« عالوه بر دالئل عقلی و نقلی و تاریخی» 
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اصول در مدیریت اسالمی
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بیعت•

عدم تقدم و تاخر بر خدا•

عدالت•

تقوی•

جهتوحدت•

دستوروحدت•

توکل•

محبت•

مثبت  نگری•

حسن ظن•

انصاف•

توانایی در کنترل نفس•

اختیار و مسولیت•

ضابطه•

مشورت•

امر به معروف و نهی منکر•

رازداری•

تشویق•

تنبیه•

وحدت و هماهنگی•

قاطعیت•

عنایت بر زیردستان•

تعاون•

اصول گرایی•
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اصول در مدیریت اسالمی
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خردتناسب کار با •

معاد باوری•

نظارت •

ارزشیابی•

برنامه ریزی•

تفویض اختیار•

سازماندهی•

بازرسی•

تواضع•

انتقاد پذیری•

سعه صدر•

و ساده زیستیزهد•

نظم•

(قدرت مدیریت)سلسله مراتب قدرت •

انعطاف پذیری•

تقسیم کار•

تعهد و مسئولیت•

گشاده رویی•

حوصله و تأنی•

پیگیری•

نبه زبان مردم سخن گفت•

رضایت مراجعینجلب•

پذیریوالیت•

تغافل•

105

mailto:info@dr-ghazipour.com


اصول در مدیریت اسالمی
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نصیحت•

بدی را با خوبی پاسخ دادن•

معرفت و جوانمردی•

هماهنگی•

قاطعیت•

ایجاد روابط صمیمانه انسانی•

گذشته نگری•

آینده نگری•

معاشرت•

مشارکت•

وفای به عهد•

پوشش عیب ها و بزرگواری( عیب پوشی)•

به سنت های نیکاحترام•

پذیری و اصول گراییقانون•

پیشگامی•

اخالص•

دانشعلم و •

راستگویی•

داریامانت•

ایمان به خدا•

شجاعت•

(االهم فاالهم)اولویت بندی •

بلندهمتی•

سخت گیری به خود و  •

خودی ها و آسان گیری
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اصول بنیادین در مدیریت اسالمی
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اصول بنیادین در مدیریت اسالمی
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اصول بنیادین در مدیریت اسالمی 

اصول تشکیل دهنده دین
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عدم تقدم و تأخر بر خدا وحدت جهت

معرفت و شناخت توکل

توحید

«اصول دین » اصول بنیادین مدیریت اسالمی برگرفته از 
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نبوّت

قانون پذیری و اصول گرایی

تعهد و مسئولیت

«اصول دین » اصول بنیادین مدیریت اسالمی برگرفته از 
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معاد

ارزشیابی مستمر ومستدام

آخرت گرایی

«اصول دین » اصول بنیادین مدیریت اسالمی برگرفته از 
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«اصول دین » اصول بنیادین مدیریت اسالمی برگرفته از 

عدالت
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سلسله مراتب قدرت و قدرت مدیریت اختیار و مسوولیت

وحدت و هماهنگی وحدت دستور

امامت و والیت

«اصول دین » اصول بنیادین مدیریت اسالمی برگرفته از 
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امامت و والیت

سلسله مراتب قدرت و قدرت مدیریت

اختیار و مسوولیت

وحدت و هماهنگی

وحدت دستور

تفویض اختیار

والیت پذیری

«اصول دین » اصول بنیادین مدیریت اسالمی برگرفته از 
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تولّی

محبت

تشویق

نصیحتتغافل

گشاده رویی

«دین فروع » اصول بنیادین مدیریت اسالمی برگرفته از 
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امر به معروف و نهی از منکر

کنترل و نظارت

«دین فروع »اصول بنیادین مدیریت اسالمی برگرفته از 
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تبرّی

تنبیه

«دین فروع » اصول بنیادین مدیریت اسالمی برگرفته از 
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نماز

عبودیت وظیفه گرا

«دین فروع » اصول بنیادین مدیریت اسالمی برگرفته از 
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روزه

صبر تأنی

خودسازیحوصله
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جهاد
عمل تالش

خودسازیپیگیری
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خمس و زکات

علم دانش

مدیریت منابعمنابع مدیریت
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حج

شعائر سازمانیتشریفات
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هجرت

مسیر شغلیکارراهه

«دین فروع » اصول بنیادین مدیریت اسالمی برگرفته از 
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راستگویی و صداقت•

بیعت•

دیگرسازی•

نظم•

رازداری و عیب پوشی•

(رفع عیوب و بزرگواری)

سعه صدر•

ایمان و تقوا•
(پاکدستی و پاکدامنی)

امانت داری•

انتقادپذیری•

اخالص•

وفای به عهد•

تواضع•

«دین ضروری » اصول بنیادین مدیریت اسالمی برگرفته از 
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خودسازی و تزکیه•

دیگرسازی•
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تعاون•

(نیکوکاری و احسان)

حسن ظن•

مردمی و دردسترس بودن•

(همگانی بودن)

توسل•

عنایت به زیردستان•

(نیکوکاری و احسان)

زهد و ساده زیستی•

انیایجاد روابط صمیمانه انس•

(همگانی بودن)

حسن ظن•

عبودیت و ارتباط با خدا•

نبدی را با خوبی پاسخ داد•

مثبت نگری•

معرفت و جوانمردی•

(کمال خواهی)

جلب رضایت مراجعین•

خیرخواهی•

(جمع گرایی)مشورت •

به زبان مردم سخن گفتن•

(همگانی بودن)

(کمال خواهی)پیشگامی •

نیت•

(جمع گرایی)مشارکت •

(حق جویی)انصاف •

احترام به سنت های نیک•

«فطری انسانیاصول » اصول بنیادین مدیریت اسالمی برگرفته از 
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یصلح گرای
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سازماندهی•

انعطاف پذیری•

توسعه•

برنامه ریزی•

ضابطه مندی•

تحقیق•

ارزشیابی•

ریعجول نبودن در تصمیم گی•

آینده نگری•

تناسب کار با خود•

توانایی در کنترل نفس•

گذشته نگری•

قاطعیت•

بازرسی•

تقسیم کار•

مدیریت اسالمیمدیریتیاصول 
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.  ستتولید به تنهایی کافی نی

مدیریت اسالمی
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مدیریت در نظام
اسالمی و جامعه 

ر اسالمی متکی ب
.دو پایه است

تعالی

دتولی
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مدیریت اسالمی
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.حیدی استمدیریت مبتنی بر مکتب تو.مدیریت اسالمی یک مقوله مکتبی است

.(مکتب  روش است)

تولید . ختبه تنهایی انسان توحیدی نمی توان سا( تولید)با علم 

.باید در خدمت تعالی انسان باشد
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مدیریت اسالمی
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.مدیریت اسالمی مبتنی بر ارزش های الهی است

.  مدیریت در جوامع شرقی و غربی مبتنی بر ارزش های مادی و الحادی است
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مدیریت اسالمی

info@dr-ghazipour.comدکتر سعید قاضی پور      

خدانگری و خداگرایی از مهم ترین 

.هدف های مدیریت اسالمی است
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مدیریت اسالمی
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مدیریت اسالمی
هنر هماهنگی 

روابط انسانی 
.است

قانسان با خالرابطه

ر انسان با دیگرابطه
انسان ها
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اعی سرشت اجتماعی انسان و طبیعت اجتم

ات از بدیهیانسان و لزوم عقالنی مدیریت  

عقالنی

133

mailto:info@dr-ghazipour.com


نگی سیاسینمایش تقدم توسعه اقتصادی و معیشتی بر توسعه فره
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نیاز به خودیابی

ینیاز به شهرت طلب

نیاز به تعلق گروهی

نیازهای امنیتی

نیازهای حیاتی

ی توسعه سیاس)نیازهای روانی 
(فرهنگی

توسعه )نیازهای مادی 
(اقتصادی
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عدالت

در زمامداری( الف

در روابط اجتماعی( ب

در قضاوت( ج

قانون  گذاریدر( د

بیت المالدر( ه

( ...و
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واقعی و نه الزاما مساواتبرابری حقیقی و انطباق
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عدل
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وَر َمَواِضَعَهاَيَضُع اْْلُمُ اْلَعْدُل 

طاء ْوِضِعه َو اعمَ َوْضُع ُكلِِ َشي ٍء ِف 
ُکِل ذی حِق حِقه 
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۱-

موزون بودن
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عدالت
:چهار مورد استعمال برای واژه عدل

۲-

هرگونه تبعیضتساوی و نفی

۳-

(رعایت استحقاق در افاضه وجود)حق هر ذی حق  رعایت حقوق افراد و اعطاء

۴-

عدالت در قانون اساسی و پرهیز  از ظلم و تعدی به حدود و حقوق مردم

۷۸صفحه ۳مجموعه آثار شهید مطهری جلد 137
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گذاریهدف•

ریزی برنامه•

سازماندهی•

کنترل و نظارت•

ارزشیابی•

•...
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اختصاصات علم مدیریت
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ماسپاس از توجه ش
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