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  مقدمه 

مدیریت در حقیقت دستاوردی بشری، دینی، اجتماعی و فرهنگی است کـه وامـدار تجـارب          
ه روابـط انـسانی و      بشر در طول تاریخ و ادیان بوده است و ظهور حقیقی و واقعـی آن در حـوز                 

تـر    نود مصطلح و تعریف شده و عمـده آن همانـا برخـورداری افـز              ست و کارکر  ها  تعامل انسان 
هـای معـین و       ها از سعی و تـالش فـرد و جمـع در قالـب وظـایف شـخص و در محـور                       انسان
از این رو در تعالیم مکتـب مترقـی اسـالم کـه آیینـی دارای ابعـاد                  . های تعریف شده است     مولفه

طرح مباحث آن یک ضرورت تام بـه شـمار   اجتماعی و کاربردی است، تبیین جایگاه مدیریت و   
) ص(یابد که محوریت را به مدیریت رسـول اعظـم       تری می   این مهم زمانی ضرورت بیش    . آیدمی

هـای اساسـی      از منظر سبک شناسی، مـدیریت ایـن مـدیر جـاودان تـاریخ، دارای مولفـه                . بدهیم
 مـدیریت کـالن آن      های الهی مدیریت دینی وامدار      مدیریت فطری است و در حقیقت این ارزش       

برای تبیین چنین الگویی از مدیریت، ضرورت تام دارد تا ضـمن اختـصار بحـث           . حضرت است 
این مقاله با ارائه ایـن مـدل مفهـومی بـه بررسـی      . آن را در قالب یک مدل مفهومی مطرح سازیم 

  .های آن پرداخته است ابعاد و محور

  بیان مسأله
، )ع(اجتماعی و سیاسی پیامبر عظـیم الـشأن اسـالم    یکی از ابعاد اساسی در سیره و مدیریت        

تأسیس حکومت سیاسی و نوعی مدیریت نوبنیاد برای اداره امور مختلف زندگی مردم در جهت               
رسیدن انسان کمال الهی است که بعد از هجرت به مدینه و فراهم شدن شـرایط و فرصـت ایـن                     

همراه با محدودیت در مکه نیز بـه        هر چند قبل از هجرت و همان دوران سراسر          . مهم انجام شد  
. صورت غیر رسمی انتظام سیاسی و هماهنگی الزم در اجرای امور تازه مسلمانان وجـود داشـت       

ها و وظایف هر کدام به طور رسمی بعـد              و تفکیک سمت  ها       مأموریت ١گذاریتعیین و خط مشی   
هـا در دنیـا هـر     ها و دولت   از استقرار مسلمانان در مدینه آغاز گردید و از طرفی دیگر حکومت             

                                                 
1 .Policy making  
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شـوند و نـه تنهـا در زمـان            تـر بـه آن شـناخته مـی          هایی دارند که بیش         ها و ویژگی      کدام شاخصه 
 :به طـور مثـال    . کنند  آوری می   ها را با همان خصوصیات یاد         ها در تاریخ، آن     حکومتشان، بلکه بعد  

. کنـد نـوز کـامالً خودنمـایی مـی       های گذشته و امروز دنیـا ه            سابقه لیبرالیسم در برخی حکومت      
محـدود نگـری و     . درخـشد   هـا مـی     همچنین دمکراسی ادعایی و یا واقعی در برخـی حکومـت            

هـا،    تـرین منـصب   خویشاوند مداری در بعض حکّام چنان جلوه گر شده بود که در انتخـاب کـم       
ی در بعـضی    رسماً اولویت با خویشاوندان و نزدیکان آنان بود و نیز عدالت پروری و ظلم سـتیز               

کننـد و در میـان        که انوشیروان را به عدالت توصیف می        المثل شده است؛ چنان     ها ضرب     حکومت
. هایی از عـدالت خـواهی او ثبـت شـده اسـت        حکام بنی امیه راجع به عمر بن عبد العزیز، نمونه 

 کـه یـا     های مختلف دنیا در گذشته و حال وجـود دارد، ایـن اسـت                   البته آنچه غالباً در حکومت      
 ،هـای مثبـت           تر است و یا در فرض وجود جنبه         ها بیش     های منفی و منافی انسانی در آن            شاخصه  

های مثبت حاکمیت         های بشری همه شاخصه             تنها موارد محدودی وجود دارد و این که حکومت        
را از جهـت    ها       تربیت انسان  ،انسانی را داشته باشند، آن هم به نحوی که در قلمرو حکومت خود            

 امّـا در حکومـت انبیـا و         ؛مادی، معنوی، دنیوی و اخروی اصل قرار دهند، سراغ نخواهیم داشت          
ـ هـای واقعـی در راسـتای تربیـت جـامع انـسانی وجـود دار                  پیامبران معصوم عمـوم ارزش       د و ن

ترین این نوع حاکمیـت را در همـان دوران محـدود، حاکمیـت آخـرین فرسـتاده خداونـد                      کامل
  . توان پیدا کرد می) ص(عبداهللا بن مدحضرت مح

  های اساسی  مؤلفه

در تشکل مدیریت و نظام منتسب به آن حضرت، طبق شواهد مـستند در نـص آیـات قـرآن                    
کـه در   )ص(و سیره و سنت خـود پیـامبر       ) ع(کریم و بیانات أئمه معصومین خاصّه امیر المومنین         

  :ها عبارتند از  ترین آن د که عمدهنهایی وجود دار   منابع تاریخی ضبط شده است، شاخصه
   و یگانه پرستی؛١حاکمیت بر محور توحید . 1
 در برخورد با کفّار و دشمنان راه خدا و متقـابالً رحمـت و مهـرورزی         ٢شدّت و قاطعیت   . 2

 ها؛  با خودی

                                                 
1 . Unification, Unity  
2 . Categoicaliation  
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   محوری و ظلم ستیزی؛١عدالت . 3
  محوری و اندیشه پروری؛٢عقل . 4
 محرومیت زدایی؛ . 5
 ؛٣مشورتتوجه به آرای جمعی و شور و  . 6
 فروتنی و تواضع در راستای اهداف الهی؛ . 7
 حساسیّت نسبت به دوره جوانی و توجه خاص به جوانان؛ . 8
 ها در کنار مردم، بلکه در صف مقدم بودن؛  و تحمّل رنج ٤حاکمیت . 9

  و صبر در راستای هدف؛٥استقامت . 10
  در مسیر سعادت؛٦اهتمام به ارشاد . 11
 ؛٨ و فرماندهی٧استبداد ستیزی و در مدیریت . 12
 ؛)امنیت سازی(تنبیه متخلفین و کارشکنان از طریق فرهنگ سازی  . 13
 .مدیریت بر مبنای لیاقت پروری . 14

ــرین ویژگــی  ــوارد فــوق بخــشی از عمــده ت ــدیریتی و حکــومتی رســول    م ــا در نظــام م ه
در این مقاله به طور فشرده راجع به هر مورد با ذکر مستندات آن بحث خواهـد                 . است)ص(اکرم

توان پاسـخ داد کـه آیـا در           رد یاد شده در حکومت نبوی، به این پرسش می         شد و با توجه به موا     
هیچ مقطع از زمان، حاکمی و یا مدیری بر مردم حکومت کرده که در حکومت و مدیریتش همه                  

آل و مطلوب انسانی را رعایت کرده باشد و آیا چنین چیزی امکان دارد؟ بـا اثبـات و               جهات ایده 
شود که تحقق این امر در دایره وسیع و همـه جانبـه از سـوی                 تقریر چنین وضعیت مشخص می    
 حکومت سراسـر    ، به عنوان نمونه   .)هرچند در زمانی محدود   ( .شخص معصوم ممکن خواهد بود    

با همین خصوصیّات قابـل تحقـق       ) عج(، یعنی حضرت ولی عصر      )ص(عدل فرزند همین پیامبر   
  . خواهد بود

  
                                                 
1 . Justice  
2 . Intellectualism  
3 . Consultation  
4 . Sovereignty  
5 . Persistance  
6 . Guidance  
7 . Management  
8 . Commanding  
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  )ص(مدیریت سیاسی رسول اعظم اسالم )  های مولفهابعاد ( مدل مفهومی :1مدل 
  

 

  
  
  حاکمیت بر محور توحید و یگانه پرستی. 1

بـه  (های دینی و به طـور مـشخص در حاکمیـت معـصومین                      ترین ویژگی در حکومت     عمده
هـا در   هـا و عملکـرد    همین ویژگی است که تمام سیاسـت  ) فرض تشکیل حکومت از سوی آنان     

باشد و به طور شاخص این شیوه در حاکمیت پیامبر بزرگـوار              هت اراده و خواست خداوند می     ج
مربـوط   رهبری، امروزه یکی از مفاهیم مهـم در مباحـث           . در همه مسائل هویداست   )ص(اسالم  

 بـیش از  1995به نحوی که این مهم در طول قرن بیستم و تا سال . باشد  به سازمان و مدیریت می    
، ص 1995دوبـرین،  . (ق، و گزارش و مقاله علمی را به خود اختصاص داده اسـت     هزار تحقی سی
های دینی و خصوصاً محوریت توحید و رهبری کـردن، بـه لحـاظ                     این روند در حکومت      )166

 ـ وحی
   قرآنـ

  ـ احادیث قدسی
  ـ زمان و مکان

  ـ رسالت و اهداف

 مدیریت
و حکومت نبوی

 شیوه ترغیبیمنظرگاه وحیانی روش فرهنگی

 های مرتبط با مدیریت نبویشاخصه

 قاطعیت

 فروتنی و تواضع

 صبر و شکیبایی تحمل رنج فردی

 گرایی جوان

 توجه به آرای عمومی

ایجاد امنیت و  زدایی محرومیت
  مجازات مجرمین

در بعد حکومتی و
  مدیریت کالن

 تحمل رنج فردی صبر و شکیبایی

 فروتنی و تواضع

 در بعد قاطعیت
 فردی

در بعد اجتماعی
  و فرهنگی

توحیدگرایی ارشاد

عدالت و مساوات  استبدادستیزی  پروری لیاقت محوریعقل
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 تمـام عـالم معلـول و مخلـوق          ، حکومت است؛ چرا کـه در دیـدگاه توحیـدی          ١زیر بنای فلسفی  
سبت به همه مخلوقات سلطه و ملکیّـت واقعـی خواهـد             خداوند ن  ،خداوند است وبر این اساس    

این نوع سلطه در غیر خداوند قابل تصور نیست و این خداوند است که تکویناً مالـک و                  . داشت
حاکم و مسلّط بر همه امور است و سلطه و حاکمیّت غیر خداوند در این عالم از هـر کـس کـه                       

مثـل آن چـه در      (مـوردی هـم تکـوینی باشـد         باشد یا اصالً اعتباری و قراردادی است یا اگر در           
 و  ؛ در طول همان والیت الهی و شعاعی از همـان والیـت اسـت،              )والیت معصومین مطرح است   

 حقّ تصّرف در همـه      ،ی االطالق بر همه موجودات و انسان است       چون خداوند مالک و حاکم عل     
کـس بـدون اراده و       یچعالم و من جمله وجود انسان اوالً و بالذات از خداوند خواهـد بـود و هـ                 

. بیان مذکور مبنای عقلی و فلسفی هـم دارد        . اجازه الهی حقّ حکومت بر انسان را نخواهد داشت        
) ص(های اوّل و آغاز دعوت علنی اسالم وقتی پیامبر اسـالم     در همین رابطه است که همان روز      

اسـتند حـضرت را     شود که از سوی آنان به تصور باطـل خودشـان خو             با پیام مشرکین مواجه می    
تنهـا یـک سـخن را از         «:کننده پیام فرمود    وادار به سازش نمایند؛ حضرت به ابوطالب یعنی ابالغ        

 .» یابند و عجم به دین آنان درآیندیبر عرب پادشاهتا من بپذیرند 
  .»حاضریم ده کلمه بپذیریم «:ابوجهل گفت
، 1373جعفریــان، (» ی ال الــه الّــا اهللا و تــرک بــت پرســتگفــتن «:فرمــود) ص(رســول خــدا 

 بـرای هـیچ    بود و   آن حضرت بر همین اساس تنظیم شده        های    و حرکت ها      همه برنامه ). 201ص
آشنای به مرام اسالم، این مطلب قابل تردید نیست؛ چنان که در اولین بند از بیعـت معـروف بـه                     

  .)12تا، ص ری، بیبخا( »...بایِعونی علّی أَن لَاتُشْرِکُوا بِاهللا شَیئاً« :بیعت عقبه فرمود
   قاطعیت و ثبات.2

در سخت ترین   (از خصوصیات آن حضرت این است که در همه مسائل سیاسی و اجتماعی              
هـای اسـتحکام و قـدرت               های سخت مکه قبل از هجرت و یا دوره              ها و لحظات همانند روز      روز

اطعیـت خاصـی    رفتاری متعادل و یکسان و در عین رأفـت و گذشـت ق            ) سیاسی اسالم در مدینه   
 و این همان نگاه استراتژیک است که از مفاهیم محـوری بـه شـمار                اند  هروی مواضع اصلی داشت   

، 1990الک و الثـام،      (کندهای مدیریتی دیگر را در قالب هدف قاطع تعریف می           رود و فرایند  می
آن حضرت در مقابل دشمنان کینه توزی که زمینـه پـذیرش حـق در آنـان نبـود، کـم        .)160ص  

                                                 
1. Philosophical Foundation  
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طور کـه     ترین مالحظه کاری که نشان از کوتاه آمدن در رسالت و امر الهی باشد، نداشت و همان                
و شاخـصه اعـالی ایـن    (قرآن کریم در وصف پیروان آیین آن حضرت و مـسلمین ذکـر نمـوده            

؛ ولـیکن نـسبت بـه اهـل     )29فتح، (» اشدّاء علّی الکفّار و رحماءُ بینهم«): بود وصف خود پیامبر
حـضرت در   : که در تاریخ آمده اسـت       فت و عطوفت و گذشت فوق العاده داشت؛ چنان         رأ ،ایمان

 هدف و عقیده کوتاه نیامـد و همـه          جهتمقابل ابوجهل و یارانش که از منسوبین عهد بودند، در           
 قاطعانه به آنان جواب ردّ داد؛ ولی در مقابل کسانی کـه حتـی               ونامالیمات آنان را تحمل فرمود،      

ورود کـسانی مثـل     . فرمـود   شد، کریمانه برخـورد مـی        در آنان احتمال داده می     زمینه پذیرش حق  
که هنوز ایمان نیاورده بود و احترام و رأفت آن حـضرت              حاتم طائی در محضر آن بزرگوار با این       

شخـصی  اگر کسی بگوید این وضعیت مربوط به مـسائل          . نسبت به او، دلیل بر این ویژگی است       
های حکومتی و سیاسی ربطی ندارد، در پاسخ باید               است و به عملکرد      آن بزرگوار    های  و ویژگی 

کـه    های حضرت بوده است؛ و چنان             این رویّه عام پیامبر در همه زوایای زندگی و عملکرد         : گفت
 :گیرد  مخاطب قرار میگونه به ایندر سوره مبارکه کافرون حضرت 

 »...م عابدون ما اعبدها الکافرون ال اعبد ما تعبدون وال انت یقل یا ا«
البتـه آنچـه   . این منش حکایت از نوع حرکت و عملکرد آن حضرت در همـه مـسائل اسـت               

مطـرح اسـت،    ) ص(راجع به قاطعیت و عدم گذشت اولیای معصوم الهی و پیامبر بزرگوار اسالم            
همیشه در رابطه با حدود و مقررات الهی ویا حقوق مربوط بـه مخلوقـات الهـی اسـت و الّـا در                     

 این است کـه حتـی بـا سرسـخت           ،آید  ابطه با حقوق شخصی، آن چه از سیره آنان به دست می           ر
ترین دشمنان خود اهل عفو و گذشت بودند؛ چنان که بعد از فتح مکـه بـه تـصور بعـضی بایـد                       

روز انتقام از آن همه صدمات مربوط به مشرکین علیه حـضرتش باشـد و               ) ص(برای رسول خدا  
 و بـدین ترتیـب سـیره معـصومانه          »هالیوم یوم الرحم  «: امّا حضرت فرمود  شعار انتقام زمزمه شد؛     

 .یان اعالم فرمودجهانخود را در برخورد با دشمن شکست خورده بعد از غلبه و پیروزی بر 
این نکته گویای اشراف جامع حضرت رسول مکرم اسالم بر اصل تـشویق و تنبیـه اسـت و                   

انـصاری و دیگـران،     (رسول اعظم شـاهد هـستیم       ترین شکل آن را در حکومت و مدیریت           کامل
همچنـین اگـر چـه بـسیاری        .  رهبـر اسـت    ١ این همان قدرت ممتـاز تـشخیص       .)176، ص 1384
توانند سکاندار کشتی مدیریت و حکومت جامعـه را داشـته باشـند؛ امـا روشـن                 اند که می  مدعی

                                                 
1 . Leadership discretion.  
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 .الزم استاست که برای طراحی و نشان دادن راه رسیدن به ساحل مقصود، وجود رهبر 

   عدالت محوری و ظلم ستیزی.3

در برخی از آیات قرآن کریم راجع به بعثت همه انبیای الهی اقامه قسط و اجرای عدالت بـه                   
 .عنوان شده است عنوان یکی از اهداف عالیه و اولـیه

اقامه مردم بر قسط و عدل، یک جریان مالزم با سیاست و اعمال حکومـت اسـت و از ایـن                     
توجـه  .  ترغیب و توصیه اخالقی در جهت عدالت را برداشت نمـود           اًتوان صرف   میآیات شریفه ن  

در بـاالترین حـدّ     ) ص(به این مقصود در تشکّل سیاسی صدر اوّل اسالم و حکومـت نبـی اکـرم               
گذشته از آیاتی که در قرآن کریم به نحـو عـام، در مـذمت ظلـم و ظـالمین و                     .کند  خودنمایی می 

در همه ابعاد قرآن مجسم و عینـی        ) ص(الت است، شخص پیامبر   تعریض علیه آنان و ستایش عد     
رفتار و برخورد آن بزرگوار در جزئی تـرین         .باشد و مرام و زندگی او علّی الدوام قرآنی است         می

های سیاسـی آن حـضرت مـواردی              شاهد بر همین مطلب است؛ بخصوص در برخورد       ز  موارد نی 
 بـه رسـول     طبـق نقـل تفـسیر نمونـه       : از قبیـل  باشـند،     مـی د که گویای همـین شـیوه        نوجود دار 

 رسـول   .ای در شـکل هدیـه پذیرفتـه اسـت          ه      خبر رسید که یکی از فرمانـدارانش رشـو        )ص(خدا
 نـه   ،او را بر این مطلب توبیخ فرمود و او عذر آورد که آن چه گرفته، هدیه بوده است                 ) ص(خدا
اگـر بـدون منـصب و سـمت در         جمله ای به این مضمون به او فرمود که آیـا            )ص( پیامبر   .رشوه
آوردنـد؟ و شـخص را از آن منـصب عـزل فرمـود                ای می  هنشستید برای شما چنین هدی      ه می خان

در جریان مذکور هر چند بحث مربوط به رشوه است و عملکـرد             ). 4 ص ،1373مکارم شیرازی، (
 و  امّـا همـین مقـدار کـه مـأمور حکـومتی           اسـت،   ظالمانه دیگری از ناحیه آن والی مطرح نشده         

صاحب منصب چیزی دریافت کرده که شاید در نظر خود او هدیه هم بـوده اسـت، ولـی چـون                     
دهـد، حـضرت چنـین        پذیرش چنین اموری، شخص صاحب قدرت را در معرض ظلم قرار مـی            

 همچنین اهتمام به حمایـت مظلـومین   .نماید قاطعانه برخورد نموده و حتی او را از کار برکنار می    
رت حتی در دوران قبل از بعثت و جریان معـروف حلـف الفـضول بـر          در تاریخ زندگی آن حض    

 مـردی از قبیلـه بنـی زُبیـد          .ترین اطالعی از تاریخ اسالم داشته باشد، مخفی نیـست           کسی که کم  
مـرد   .کاالیی به عاص بن واثل فروخت و عاص کـاال را تحویـل گرفتـه و بهـای آن را نمـی داد                 

ای دور از    ه      بـه داد سـتمدید    ! ای مـردان قـریش    : بـرآورد زبیدی باالی کوه ابوقبیس رفت و فریاد        
هاشم و بنی مطلب بن عبد مناف و بنی زهره بن کالب و               پس بنی   . طایفه و کسان خویش برسید    

بنی تمیم بن مرّه و بنی حارث بن فهر در خانه عبداهللا بن حدیمان تمیمی فراهم شـدند و پیمـان                     
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 حق وی همداستان باشند و اجازه ندهند کـه در مکـه   بستند که برای یاری هر ستمدیده و گرفتن 
بیست ساله و به قول یعقوبی از بیست سال گذشته بود کـه             ) ص(رسول خدا . به احدی ستم شود   

  .در حلف الفضول شرکت کرد
  :روایت شده که بعد از بعثت و هجرت به مدینه فرمود)ص(از رسول خدا 

دعان لَو دعیت اِلیَ مِثله لَاَ جَبْت وَ مَا زاده الَاسـالم الّـا              لَقَد شَهدتُ حِلفاً فِی دارَ عبداهللا بن جَ       «
در عبارت فوق اهمیت این پیمان ظلم ستیزی برای رسول خدا           ). 66، ص 1369گرجی،  (» شدیداً

اگر بـه مثـل آن پیمـان    : فرماید ای از اهمیت و درجه مطرح است که بعد از بعثت هم می ه  به انداز 
 قویـت اسالم در چنین پیمانی تصرّفی نکرده، مگر این که به ت  . ارمد  دعوت شوم، آن را دوست می     

این مهم در مدیریت جدید نـوعی اسـتراتژی سـودمند بـرای دسـتیابی بـه                 . آن دستور داده است   
  .)103، ص 1995دیوید، ( اهداف بلند مدت است

هـا و   ظـاهراً ایـن باشـد کـه همـه پیمـان        » حِلْـف الفـضول   «وجه معروفیت پیمان مذکور بـه       
خون و ژن محوری بوده است؛ امّا این پیمان امـری           ی آن دوران بر مبنای حمایت از هم       ها      سوگند

خـون بـا     ولو از قبیله مـدافعین و هم       ،ها، یعنی بر اساس حمایت از مظلوم است           اضافه بر همه آن   
 .ها نباشد آن 

   عقل محوری و اندیشه ورزی.4

 عامّه مردم از بـی خبـری و عـدم آگـاهی     ها برای اعمال قدرت و نفوذ در    در برخی حکومت  
داننـد؛ امـا در       کنند و خالصه جهل مردم را وسیله اسـتمرار حکومـت خـود مـی                آنان استفاده می  

های الهی و دینی عموماً مسأله بر خـالف ایـن معناسـت و حاکمیـت بـر مبنـای رشـد                              حکومت
در ایـن نـوع سیـستم    بـر ایـن اسـاس، هرگونـه جهـل ورزی      . کنـد   عقالنی و فهم مردم تکیه می     

بکرّات ایـن مـسأله     ) ص(در سیره و شیوه حکومتی پیامبر عالیقدر اسالم       . حکومی، محکوم است  
تـر  تـر و مـشکل    از طرفی نیز عقیده بر این است که هر قدر هدف، چالـشی            . مشخص شده است  

ـ  .)237ــ 238، صص   1998کرایتنر و کینیکی،     (کندتری را از فرد طلب می       باشد، انرژی بیش   ن  ای
که در تاریخ سیاسی صدر اسالم، حتی فدیه آزادی بعض اسرای کفّار، سواد آموزی به افـرادی از                  

دلیلی بر اثبـات  ...مسلمین ذکر شده و نیز تأکیدات قرآن کریم بر مسأله تعقل و اندیشه فهم و علم      
  .همین مدعاست

حتـی  ) ص(مبر در تاریخ زندگی پیا    .هرگونه خرافه گرایی در آیین مقدس اسالم مردود است        
تواند خرافه را زمینه ای برای تقویـت جایگـاه خـود قـرار دهـد و       جا که از جهت سیاسی، می       آن
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گرفتن خورشید را در هنگام وفات فرزندش ابراهیم بر مبنای تصورات واهی قوم نشانه عظمـت                
نمایـد و بالـصراحه عقیـده         خودش و فرزندش تلقی نماید، رسماً بر خالف این تصور اقدام مـی            

  .فرماید باطل آنان را گوشزد می
باز در این موضوع، وجود اقدس آن حضرت را در سراسر زندگی، حتی در دوران طفولیـت                 

مبرّای از باطل گرایی و هر امری کـه         ) برد  و زمانی که تحت  سرپرستی حلیمه سعدیه به سر می          (
قیـده قبیلـه بـرای      در آن زمان وقتی که حلیمه طبق معمول ع        . یابیم  خالف منطق و عقل است می     

 حضرت با ایـن عمـل برخـورد         ،خواهد مهره ای بی محتوا بر گردن حضرت بیاویزد          دفع شر، می  
  .کند می

  مطالعه موردی
کنـد و   ای اعـزام مـی     ه فرماندهی را همراه سـپاه بـه منطقـ         گاه که حضرت    به عنوان نمونه، آن   

رسید، به آنان   )ص( که خبر به پیامبر      گاه  آن. نماید  فرمانده افراد سپاه را وادار به ورود در آتش می         
عذاب آتـش را مطـرح فرمـود و جمـع مخـالف را      از که قصد ورود به آتش داشتند وعده ایمنی     

  ).159ص بی تا، نسائی،( ستایش نمود
با هر نوع جریان نامعقول و      ) ص(همه موارد مذکور گویای آن است که رسول خدا          

  .خرافی شدیداً مخالفت فرموده است
  زدایی میت محرو.5

هـای محرومیـت در برخـی        یک فرض باطل در قلمرو مـدیریت و حکمرایـی، ایجـاد حلقـه             
های خودکامـه     در برخی حکومت  . ها بهتر باشد      طبقات اجتماعی است تا میزان تسلط و کنترل آن        

شود که برای بعـض حکّـام، ضـعف و            گاهی شنیده می  . نیز این سبک مدیریت تجربه شده است      
تر است؛ چرا که با فرض توانمندی و سـیری، آنـان اهـل      گرسنگی رعیّت مطلوب ناتوانی و حتی  

در فرهنـگ همـه     ! تر خواهـد بـود      شوند و در این فرض کنترل آنان مشکل         جرأت و جسارت می   
گذشـته از   . ادیان آسمانی خاصّه آیین مقدس اسـالم یکـی از مهمّـات محرومیـت زدایـی اسـت                 

شریع احکـام مختلـف در جهـت تعـدیل ثـروت و مـذمت               های قرآن کریم در رابطه با ت        تصریح
ثروت اندوزی و پیشگیری از آن از مسیر رباخواری؛ طبعاً رسول خدا در همه ابعاد و سیاسـت و                   

 آن حـضرت  ١های سیاسـی    کند و به نحو خاص در عملکرد      حاکمیت، بر همین اساس حرکت می     
                                                 
1 . Political performance 
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دو انعقاد جامعه اسـالمی بـه طـور         ب  مثالً بعد از هجرت به مدینه و       .نمود این حرکت بسیار است    
خانمـان را در زنـدگی خـود شـریک            آید که انـصار، مهـاجرین بـی         رسمی وضعیتی به وجود می    

های مالی و اقتصادی با امر والیی فقیرترین افراد به نـام جـوبیر                    کنند و در جهت رفع تبعیض         می
هـای        هـا، بلکـه ایثـار       طور انفاق   مینسازد و ه    را برای ازدواج به خانه ثروتمندترین افراد روانه می        

تـا آن جـا کـه       . خود آن حضرت و خاندان معصومین در رابطه با فقرا گویای همین مطلب است             
و التَجْعَـل یَـدَک   «قرآن کریم رسماً حضرتش را به اقتصاد در انفاق دعـوت فرمـوده و بـا تعبیـر                 

حضرتش را دعـوت بـه رعایـت اقتـصاد در انفـاق       » ...مَغْلُوله اِلَی عنُقُک وَ ال تَبْسُطهما کُلَ البَسط       
 کـه حـضرت     اند  ه در شأن نزول آیه بعض مفسّرین همانند صاحب مجمع البیان ذکر نمود            .کند  می

در مقابل درخواست سائلی پیراهن خود را هم بخـشید و در وقـت انجـام دادن    )ص(خاتم االنبیا   
ضرت پیراهنـی بـرای پوشـیدن       فریضه نماز، مسلمین در انتظار رهبر خـود معطـل ماندنـد و حـ              

از طرفـی نیـز مـا شـاهد مـسائل فـاخرتر مـدیریتی در         . نداشت و لذا آیه شریفه فوق نـازل شـد         
حکومت نبوی هستیم که امروزه نیز در مدیریت رفتار سازمانی مورد تـصریح هـستند؛ از جملـه                  

»  مکرر برای خـود    ٤هدفگذاری«و  » ٣انتقاد از خود  «،  » از خود  ٢انتظار«،  »١مشاهده در ارزیابی خود   «
، 1374رضـائیان،   ( بـه کمـال رسـید     ) ص(ها مواردی است که در حکومـت رسـول خـدا            که این 

 .)38ص

   و شور و مشورت٥ اعتنا به آرای جمعی.6

 یکی از مشکالت، بلکه ریشه بسیاری از مـشکالت مـدیریتی و             ٦های استبدادی       در حکومت   
های در        چنین محصور شدن مدیران هر مجموع     هم.  است عمومی به نظرات    یاداره جامعه بی اعتنا   

 هـر چنـد     .های همـان افـراد اسـت               در حدود خواسته   ٧افراد و آرای خاص طبعاً مستلزم عملکرد      
ممکن است در مواردی وضع غیر از این باشد، لیکن محفوظ ماندن مدیر یـک مجموعـه از ایـن                    

هـای مختلـف       الع رسانی بـرای رده متأسفانه در بسیاری از موارد حتی اط. خطر کار آسانی نیست 
کـه مـورد بحـث      )ص(در سیره رهبران الهـی و نبـی اکـرم           . مسؤولین گرفتار همین مفسده است    

                                                 
1 . Self – evaluation  
2 . Expectation  
3 . Self – Criticism  
4 . Goal Setting  
5 . Collective opinion 
6 . Despotism Governments  
7 . Performance 
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تـوان   مـی ) ص(در توجـه بـه نظـر و رای عمـوم از ناحیـه رسـول خـدا       . است، این چنین نیست  
وَ شاوِرهُم فِی    «:هایی را مطرح کرد؛ مثالً در قرآن کریم به حضرت چنین توصیه شده است                   نمونه
ـ             » الَامر ایـت  ه نـوعی ارزیـابی و در نه       البته مشخص است که بعد از لحاظ آرای مختلـف، نیـاز ب

تصمیم گیری است که مدیریت صحیح باید آن را عمل کند و بـا توکّـل بـه خداونـد وارد عمـل       
ن شود نه این که با مواجهه آرای مختلف سردرگمی حاصل شود؛ زیـرا نتیجـه آن از دسـت رفـت                    

هـا بـه معنـای نادیـده گـرفتن              گیـری   لزوم شور و اعتنا به آرای عموم در تصمیم        . ها است     فرصت
نظرات و فرهیختگان متّقی جامعه نیست، بلکـه شـور و مـشورت بـا عمـوم و توجـه بـه آنـان،                        

سـازد و   مدیریت را از حصرگرایی مذموم و مخصوصاً خودمحوری و خودی کامگی خـارج مـی              
 در نظریات اخیر مورد تصریح بـوده اسـت و در حقیقـت نـوعی بـاال بـردن                    این مهم امروزه نیز   

  .)119، ص 2000آنکونا،  (ستها  ظرفیت خویش را از طریق استفاده از اندیشه
   فروتنی و تواضع در جهت اهداف الهی.7

 کبـر در  .شود  موجب خود برتر بینی و تکبّر می ،های مدیریتی       ، پست   افرادمتأسفانه در برخی    
ها که شخص سـمت و مـسؤولیت را کـه            مخصوصاً در مدیریت   ،کس مضموم و ناپسند است    هر  

پیـامبر   .فخرفروشی و کبر و نتیجه ظلم بر مردم قرار دهـد ابزار باید وسیله خدمت به مردم باشد،       
باشد، در این کتاب مقـدس، بـه ایـن            گرامی اسالم که در همه امور و حاالت تابع قرآن کریم می           

هـای     کـه فرمـان عـام در همـه امـور و عملکـرد          » ...وَاخفض جَنِاحـک  «: ده است تعبیر خطاب ش  
ترین مرتبه تواضع آن حضرت در مقابل رعایـا و بنـدگان خداونـد و                 حضرت است و نشان عالی    

 نـوع حرکـت و حتـی نشـستن در           .در سیره آن حضرت این وضعیت همیشه حاکم بـوده اسـت           
مطلـب  ایـن   همـان دوران اوج قـدرتش دلیـل بـر      جلسات عموم و یا سالم کردنش بر اطفال در        

نکته دیگر در مبانی مدیریت جدید این است که بین تناسب رفتار مدیر با منابع انـسانی و                  . است
ها و تعهد سازمانی رابطه مستقیمی وجود دارد که اساس آن بر شناخت مـدیر                   روحیه وفاداری آن  

 ).100، ص1385فروزنده، (و تواضع بجای اوست 

  ان گرایی جو.8

ها، یکی از عوامل مشکل زا درک نکردن دوره خـاص             ها و خصوصاّ در حکومت        در مدیریت 
 بخش جوان و شاداب مجموعه یک اداره و یک حکومـت، اگـر              .جوانی افراد زیر مجموعه است    

به شادابی و طراوت خاص خودش به کار گرفته شود، تأثیر مثبت و نقش آفرینـی بـرای خـود و         
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ها این موقعیت قابـل توجـه نیـست و درسـت                هد داشت؛ امّا در بعض مدیریت     کلّ مجموعه خوا  
شود و در نتیجه برخی جوانان خـود آگـاه و یـا از روی                 تر به آن اعتنا می      درک نمی شود و یا کم     

هـای جوانـان در ابعـاد             هـا اهتمـام بـه نیـاز           در حکومت . شوند  غفلت به تباهی و فساد کشیده می      
هـا و یـا اقـالً در ردیـف بـسیاری از          فرهنگی باید در صدر همه برنامه        مختلف مادی و فکری و    

های جبران ناپذیری را بـه همـراه خواهـد       خسارت  مهمّات باشد و غفلت در این موضوع، طبعاً
به جوان و دوره جـوانی در حـدّ بـاالیی    ) ص( نبی بزرگوار اسالم.داشت که نیاز به استدالل ندارد  

از بـاب   . ق و آداب و روابط اجتماعی او این مهم را ثابت فرمـوده اسـت              اخال. توجّه داشته است  
های پایانی عمر آن حضرت برای جنگ با رومیان بـه نـام                نمونه، انتخاب فرماندهی جوان در روز     

اُسامه بن زید، هرچند با اعتراض بسیاری همراه بود و نیز تأکید بـر تبعیّـت از او گویـای همـین                      
 خاص آن حضرت با جوانان که گاهی هنگام وزنه بـرداری و ورزش              های  مصاحبت. مطلب است 

هـای اوّل         نمود و ایـن کـه بـسیاری از طرفـداران او را در روز                خاص جوانان از آنان دلجویی می     
  و اهمیـت آنـان را بـه ایـن قـشر             جوانان ادادند، ارتباط آن حضرت را ب       بعثت جوانان تشکیل می   

یاسی، جوانان را در حـدّ بـاالیی لحـاظ فرمـوده کـه حتـی در             طور در امور س     همین. کند  ثابت می 
شدند، جوانی را همانند اُسامه بـن زیـد           فرماندهی بر سپاهی که برای مبارزه با سپاه روم اعزام می          

انتخاب فرمود و با این که این امر و تن دادن بعض بزرگـان بـه ایـن فرمـان سـنگین آمـده بـود                          
 .کرد حضرت بر ابقا و فرماندهی او تأکید

   مردم گرایی.9

کند و یا به نوعی بر آنان نفـوذ           اگر زیر دستان و مردم نسبت به کسی که بر آنان حکومت می            
هـا و        آنان نیست، بلکه در همه مسائل مخصوصاً در سـختی          فرماندهدارد، احساس کنند که صرفاً      

 خالف آن که مـرامش      بر(پذیرند    ها همراه آنان است، تدبیر و حکومت او را براحتی می              گرفتاری
داند و در صحنه مـشکالت جـای    هایش رفاه و آسایش را مغتنم می       راحت طلبی است و فرصت      

در چنین فرضی مدیر مسؤول رنج و سختی را هم درک نمی کنـد تـا در رفـع و                    ) او خالی است  
ـ            . دفع آن تدبیر و همّت نماید      ل تاریخ گواه این مسأله است که چون مدیریت نـوعی ادراک متقاب

تـر باشـد، عامـل      گرایی و همدلی در مدیریت هر چـه قـوی           مدیر و فرودستان است، بینش مردم     
 ).10، ص 1378سیدعباس زاده، (جویی انسان خواهد بود  یابی و بصیرت بصیرت

هـای جانکـاه در             پیامبر عالیقدر اسالم در شعب ابی طالب در کنار آن همه سـختی گرسـنگی              
های محاصره دشمن تنگ و             رار داشت و اگر در میادین جنگ حلقه       میان یاران و پیروان خویش ق     
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اسـت؛ چنـان کـه در       ) ص(شود، آخرین مدافع از حریم اسالم و قرآن شـخص پیـامبر             سخت می 
خوردگان دنیا، میدان نبرد را حفظ نمودند و یا در زمـان            غزوه اُحد حتی بعد از ترک برخی فریب       

داری، حضرتش را در کنار سایرین و همکـار           ال روزه حفر خندق دفاعی اطراف شهر مدینه در ح       
، قاطع، انـسان شـناس و رهبـر تمـام     مقتدرها در حقیقت مواردی از یک رهبر   این. دیدند  آنان می 

  .عیار است
   هدفجهت تحقق شکیبایی در .10

های موفقیـت، اسـتقامت و پایـداری در برخـورد بـا عوامـل و مـسائل                        یکی از اسباب و رمز    
هاست و عمدتاً استقامت مجموعه در حدّ بـسیار بـاالیی مربـوط بـه صـبر و                       گرفتاری ناهنجار و 

پایداری او، فرمـانبردارانش را بـه اسـتقامت و پایـداری            . بردباری مدیر و فرمانده مجموعه است     
تابی و کم حوصلگی در مدیر ،مجموعه را متزلـزل و نـاتوان               ترین بی   دهد و بالعکس کم     سوق می 

 سـال   23صبر و بردبـاری آن حـضرت طـی          ) ص(های بارز در نبی اکرم             شاخصه یکی از . کند  می
از کمبـود و فقـر و   . هـا قـرار گرفـت      سال قبل از هجرت بود که در انـواع سـختی         10مخصوصاً  

هـای کفـار و       طور همهمه   تنگدستی تا تحمل نامالیمات حتی از دوستان ظاهری و منافق و همین           
تمـام ایـن مـشکالت را       . کردنـد   برابر، اساس اسالم را تهدید مـی      های نا       مشرکین که در جمعیت     

فاستَقِم «: تحمل فرمود در عین حال لحظه ای از پای ننشست و فرمان خدایش را که به او فرمود                 
  .اش بر پای داشت  تا آخرین لحظات توان و زندگی؛)112هود، (» کَما اُمرت

   اهتمام به ارشاد در مسیر سعادت.11

 رهبران و مدیران اجتماعی آن چه را در قلمـرو مـدیریت و حکومـت خـود                  در بعض موارد  
هاسـت؛ لـذا     نگرند صرفاً اداره کردن و انجام دادن مسؤولیت در حدّ گذران دوران مدیریت آن    می

نسبت به امور مختلف فکری، فرهنگی و اعتقادی جامعه و افراد تحت مدیریت خـود، خـارج از                  
 برای دوران آینده و زمان بعد چندان التفـات و تـوجهی ندارنـد، در         تر  محدوده اداره و از آن مهم     

حالی که رهبران الهی عموماً انسان را به عنـوان موجـود ابـدی و جـاودان در دوران مـدیریت و                      
 .دهند رهبری خود پرورش می

در آن حـد اسـت کـه در چنـد           ) ص( ها از ناحیه رسول خدا        اهتمام به هدایت و ارشاد انسان     
در . دارد  وند در قرآن کریم، آن حضرت را از رنج بیش از حـد در ایـن مـورد بـاز مـی                     مورد خدا 

  ).1طه، (» مَا أَنزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَی«: خوانیم ابتدای سوره مبارکه طه می
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 تزکیـه   جهت، بلکه همه انبیای الهی در       )ص(مدیریت و حاکمیت پیامبر اسالم      : به بیان دیگر  
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَی الْمُـؤمِنِینَ إِذْ بَعَـثَ فِـیهِمْ           «: به تعبیر قرآن کریم   . هاست  ربیت انسان و تهذیب و ت   

  ).164آل عمران، (» رَسُوالً منْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۀَ
یـا  «:  این که به عنوان ولیّ بر مومنین الزم االطاعـه اسـت            ضمن) ص(به هر حال، پیامبر اکرم    

؛ به فرمایش امیر المؤمنین در نهج البالغـه         »ها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و رسوله و اولی األمر منکم          ای
باشد؛ یعنی پیـامبر پزشـکی اسـت کـه بـرای درمـان بیمـاران سـیار اسـت                می» طبیب دوار بطبه  «
 و دعوت کننده به راه خدا آن هـم بـا جـوهره حکمـت و علـم و      است) 108البالغه، خطبه   نهج(

ادْعُ إِلِـی سَـبِیلِ رَبـکَ بِالْحِکْمَـۀِ         «: فرمایـد   موعظه نیکو است و مطیع این امر قرآنی است که مـی           
هـا    گاه برنامه رسالت هدایت و رهبری فکـری مـردم را ر             و هیچ ) 125نحل،  . (»وَالْمَوْعِظَۀِ الْحَسَنَۀِ 

  .ننموده است
   استبداد ستیزی در مدیریت و فرماندهی.12

ها، خودکامگی شخص حاکم و مـدیر    یکی از ابعاد مشخص و مبرهن در مدیریت و حکومت  
طلبی که ریشه     در بعض افراد کم ظرفیت ریاست     . و گاهی اطرافیان و نزدیکان مختلف آنان است       
 همـین حالـت در اعمـال و         کند که که مالکـی جـز        در کبر و خودپرستی دارد، به نوعی جلوه می        

در . رفتارشان در عرصه مدیریت و حکومت نیست و هـر چـه آنـان بخواهنـد بایـد عمـل شـود                     
ها نـاگوار       ها و افراد تحت نفوذ آنان به هر مشکلی مبتال شوند، برای آن                راستای این روحیه، ملت   

شد مطرح نیست، بلکـه  نخواهد بود و نه تنها در این جا شور و مشورت با دیگران که قبالً اشاره              
کننـده   خواست و ریاست و نفوذ اوست که تعیـین . عملکرد مستقل آنان هم مالک و ضابطه ندارد  

هـای الهـی،            است و این روش با مدیریت هیچ مسؤول الهی تناسب ندارد؛ چرا کـه در مـدیریت                
نـدگی نبـی    اساس، اراده خداوند و مصالح مردم در همان راستاست نه چیز دیگر، و در تـاریخ ز                

شاخصه عمده همین است و اگر در موردی حتی برخی مامورین از ناحیـه آن        ) ص( گرامی اسالم 
شـد؛ چنـان کـه در     کردند، رسماً با رویه و عملکرد او برخورد مـی  حضرت نوعی خودکامگی می   
دهـد وارد آتـش شـوند         هان سپاه آن حضرت که به آنان دستور مـی           جریان دستور یکی از فرماند    

ال طاعه فی معصیه اهللا انمّـا الطّاعـه فـی المعـروف؛ در مـسیر                «: ضرت با خبر شد فرمود    وقتی ح 
اطاعت و لـزوم آن     ). 160تا،ص  نسائی بی (» خالف و معصیت الهی اطاعت و پیروی کردن نیست        

در جایی است که معروف و پسندیده باشد؛ یعنی این که فالن شخص چون امیر اسـت بایـد در                    
  .کرد، این امری است غیر قابل قبولهمه حال از او اطاعت 
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   تنبیه متخلّفین و کارشکنان از طریق نفرت عمومی.13

یکـی از   . هـای گونـاگونی وجـود دارنـد               برای پیـشگیری از تخلّـف در جوامـع مختلـف راه           
این است که شخص    باشد،   میهایی که در اداره مجامع و برای پیشگیری از جرم قطعاً موثر                   برنامه

رد اعتراض عمومی واقع شود و تنها شـخص مـدیر و حـاکم بـر مجموعـه از او بـاز                      متخلّف مو 
این که امر به معروف و نهی از منکر در آیین مقدس اسالم در آن حد باال مـورد                   . خواست ننماید 

توجه قرار گرفته است، به دلیل تأثیر روانی برخورد عمومی در برابـر منکـرات و تـرک وظـایف                    
بینیم که اگر افرادی از انجام دادن وظیفه سـرباز زدنـد و از                می) ص(رمدر حکومت نبی اک   . است

 .شدند العمل عمومی مواجه می شرکت در جریان دفاع دریغ کردند با عکس
. در جنگ تبوک جمعی شرکت نکردند و سرانجام مـسلمین در ایـن جنـگ پیـروز برگـشتند       

ر محاصـره و انـزوا قـرار داده و          وقتی به مدینه رسـید، متخلّفـان از جهـاد را د           ) ص( رسول اکرم 
فرمود تا مردم با آنان قطع رابطه کنند و کسی با آنان و حتی با زنان و فرزندانشان سـخن نگویـد                      

  ).152،ص1382بهرام پور، (
هـا هـم پذیرفتـه شـد و مجـدداً بـه جمـع مـردم                   البته این جمع بعداً توبه کردنـد و توبـه آن          

  .بازگشتند
   و برابری و برادری مدیریت بر مبنای مساوات.14

این بود که در میان طوائف مختلـف و       ) ص(های عالی در مدیریت رسول اکرم           یکی از شگرد  
کردند و حتی دورانی با یکدیگر در جنگ و نزاع            قبائلی که به جهات مختلف ابراز ناهمگونی می       

کـه   ته از ایـن بودند، در پرتو ایمان به خدای واحد و توحید ایجاد اُخوت و برادری نمود و گذشـ                
اساس مورد تصور آنان را نادیده گرفت، به طور رسمی با پیوند اُخوت و                های واهی و بی         شرافت

 زمانی که مهاجران قریش یا عـرب  رگیری آنان را از بین برد؛ مثالً  های تضاد و د           برادری هم زمینه  
د بین آنان اختالفات کهنه     جمع شدند، ممکن بو   ) انصار(های قحطانی           های عدنانی در شهر عرب          

را از هر جهت بـا هـم        ) مهاجران و انصار  (برای آن که این دو دسته       ) ص(پیغمبر. برانگیخته شود 
 امّـا   ر بـرادر یکـی از مـردم مدینـه گردیـد؛           متّحد سازد، میان آنان عقد برادری بست و هر مهـاج          

شـهیدی،  (واهی بـود  را با خود برادر ساخت و گفت تو در دنیا و آخرت بـرادر مـن خـ             ) ع(علی
ارزش این عملکرد از ناحیه مدیران اجتماعی در پیـشبرد اهـداف جمعـی بـرای                ). 67، ص 1362

  . هیچ کس قابل انکار نیست که بین افراد مجموعه میثاق و پیمان یگانگی و وحدت بسته شود
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سـت و   هـا معلـول عوامـل مختلفـی ا          در هر مجموعه و تشکلّی، دستیابی به اهداف و آرمان           
  . مدیریت است،کند عاملی که مهم ترین نقش را ایفا می

جا که آیین مقدس اسالم آیین جامع و کاملی است؛ در این مقالـه سـعی گردیـد تـا بـا                        از آن 
شیوۀ مدیریت سیاسی حضرت رسول آشنا شویم و این مدیریت با رهبـری و مـدیریت شـخص                  

در آن زمـان    .مغان را نصیب بشریّت نمـود     ترین دوره از زمان، چشمگیرترین ار       در کم ) ص(پیامبر
گنـاه امـری عـادی        ای بود که خوردن اشیای ناپاک، خونریزی، کشتن دختـران بـی             وضع به گونه  

در میان چنـین جمعیـت   ) ص(در این زمان بود که نور مبین اسالم با رهبری رسول خدا. نمود  می
ایثـار و فـداکاری، رأفـت و    گر شد و آن چنان وضع را دگرگون کرد که روحیـه       و فرهنگی جلوه  

هـا    رحمت ،علم و حکمت، برادری و برابری و همه فضایل باالی انسانی جایگزین همه زشـتی                 
هـا را   گردید و نه تنها در منطقه نزول وحی و بعثت که گرمی و روشنایی این نور دورتـرین اُفـق                  

 بودن آیین نـورانی     ها در یک کلمه حقانیّت و الهی        روشن نمود و هر چند اصل همه این موفقیت        
نیـز  ) ص(اسالم و رهبر عالیقدر آن است؛ امّا به طور خاص شیوه مدیریت و عملکرد رسول خدا               

بدون شک اگر در اجرا و پیاده کـردن مفـاد وحـی الهـی حـضرتش                 . در این بین مؤثر بوده است     
ی ایـن کـه   بـرا . شـد  حاصله انجـام نمـی    ترین برکت از آثار       گرفت، کم   های ناصحیح به کار می          شیو

ها سر لوحه کاری آنـان باشـد،          مدیران و سیاستمداران رمز این موفقیت را بهتر بشناسند و در عملکرد           
های عمده موثر در این موفقیت اشـاره نمـوده، هـر چنـد عوامـل                         مورد از شاخصه   14در این مقاله به     

  . توفیق آن حضرت منحصر به این امور نیست
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