ادیبان روز

مدیریت اسالمی
از منظر قرآن و روایات

مؤلفان:
دکتر زهرا خراسانی
(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان)

دکتر علیرضا معطوفی
(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان)

دکتر علیاشرف احمدیان
(دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران ،مدرس دانشگاه)

پیشگفتار

از زمانی که انسان قدم به دنیا نهاد ،بهطور طبیعی به دنبال دانش و تغییر و تحول ادارۀ امور زندگی
خود بوده است .مدیریت علم برنامهریزی ،تصمیمگیری و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مختلف جهت
رسیدن به هدفی مشخص است .انبیاء و اولیای الهی آمدهاند تا با هدایت و راهنماییشان ،استعدادهای
انسان را شکوفا سازند .انسان را از ظلمات را بهسوی نور و خوشبختی رهنمون نمایند.
خداوند متعال فرمود:

«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ
کانَ ظَلُوماً جَهُوالً» (احزاب)۱2/
ما امانت (تعهد ،تكلیف ،مسئولیت و والیت الهیه) را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم آنها از حمل آن ابا
کردند و از آن هراس داشتند ،اما انسان آن را بر دوش کشید! ،او بسیار ظالم و جاهل بود (قدر این مقام عظیم را
نشناخت و به خود ستم کرد).

از نگاه قرآن و روایات ،دین بدون مدیر و رهبر ناقص است و انسان امین خدا در جهان هستی است.
از این رو مطالعه و بررسی مدیریت و مسائل پیرامون آن دارای اهمیت است.
امام علی(ع) در نهجالبالغه فرمودند:
درود خدا بر محمد و خاندانش باد! او هم آنچه را که انبیای پیشین برای امت خوود گورارده بودنود ،در میوان اموت
خویش بهجای گراشت ،کتاب خدا و اوصیای خویش را در میان آنان قرارداد .زیرا آنها هرگز امت خود را مهمل و بوی
سرپرست رها نساختند و بدون اینكه راهی روشن و دانشی پایدار به آنها بدهند از میان آنان بیرون نرفتند (نهوجالبالغوه،
 ،۷۴۱1ج ،۷خطبه :۷ص.)6۱

این کتاب با عنوان «مدیریت اسالمی از منظر قرآن و روایات» مشتمل بر سه فصل است .در فصل اول
بهطورکلی شامل دو بخش که در بخش اول به مطالعه و بررسی برنامهریزی و سازماندهی ،و در بخش
دوم به بیان نظارت و کنترل کارکنان و نقش آن بر اجرای برنامهها و تحقق اهداف سازمانی پرداخته

است .در فصل دوم نیز به مطالعه و بررسی اصول مدیریت اسالمی ،و در فصل سوم به بیان اخالق
مدیریتی؛ شامل دو بخش است که در بخش اول به مطالعۀ نقش ارزشهای اخالقی بر مدیریت ،و در
بخش دوم به بیان لغزشهای مدیریت پرداخته است .روش پژوهش این کتاب به صورت کتابخانهای و
توصیفی و با استناد به آموزههای قرآنی و روایی و تحلیل اندیشمندان و مفسران اسالمی ،مسائل مربوط
به مدیریت اسالمی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است .هدف این پژوهش تبیین و شناسایی
مدیریت اسالمی از منظر قرآن و روایات است.
این اثر با بهرهمندی از آیات قرآن و روایات ،و دیدگاه مفسران اسالمی و محققان علوم تربیتی تألیف،
و به اساتید و دانشجویان رشتۀ مدیریت؛ واحد درسی مدیریت اسالمی ارائه میگردد .با امید به اینکه
این نوشتار بتواند در عملکرد صحیح ادارۀ سازمانها و گسترش ارزشهای اخالقی در مدیریت جامعۀ
اسالمی مؤثر واقع شود .در پایان از نظرات ارزشمند مدیران ،اساتید و دانشجویان در ویرایش جدید این
کتاب ،استقبال میکنیم.

مؤلفان
زهرا خراسانی  ،علیرضا معطوفی و علیاشرف احمدیان
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کلیات

مقدمه
اندیشه مدیریت از ابتدای خلقت با زندگی مردم عجین بوده است و اولین انسان روی زمین ،اولین پیامبر،
اولین مدیر نیز محسوب میگردد .حضرت آدم از بهشت به زمین هبوط کرد و در فضایی انسانی زندگی خویش
و خانواده خود را با استفاده از عقل و تدبیر سازماندهی نمود .خداوند که اولین مدیر و معمار جهان هستی
میباشد ،عنایت خاصی به حضرت آدم(ع) و فرزندان او معطوف داشته است .وقتی فرشتگان به خلقت انسان
اعتراض مینمایند ،خداوند در دفاع از این خلقت شگفت میفرماید« :إِنِّی أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ» (بقره )۴0/من از اموری
آگاه هستم که شما از آن بیاطالع هستید .بنابراین از دیدگاه جهانبینی توحیدی خداوند اولین مدیر و معمار
جهان خلقت و مالک زمین و آسمان و تدبیر کنندۀ شب و روز و تغییردهندۀ اوضاعواحوال و پروردگار همۀ
جهانیان است .او نقشه هستی را با مدیریت بیبدیل خود چنان موزون و متعادل با یکدیگر بوده و با نظم و
هماهنگی شگفتانگیزی در مدار تعیینشده خود بهسوی هدف مشترکی به پیش میرود.

7

اسالم تنها مکتبی است که برخالف مکاتب مادی و فرهنگهای غیرالهی به تناسب هدف
واالیی که فرا راه پیروان خود قرار داده ،به عرضۀ الگوهایی جامع و کامل و روشن نیز اقدام کرده است.
الگوهایی که خط آنان صراط مستقیم ،هدف آنان قُرب به خداوند و وجود مقدسشان باالترین نمونۀ
انسان کامل و آیینه تمامنمای جمال حق میباشد .آری الگوهایی که تجلی آیات الهی و منعکسکننده و
جلوهدهندۀ قرآن یعنی اساسنامۀ اسالم واقعی است.

2

 - 7مهرداد ،حسین؛ رحیمیکیا ،امین ،7381 ،مدیریت اسالمی (مفاهیم ،اصول ،مبانی و کاربردها) ،ناشر :دانشگاه آزاد اسالمی واحد
خرمآباد :صص.57 –52شگاه آزاد
 -2اسماعیلی یزدی ،عباس ،7382 ،فرهنگ تربیت ،قم :انتشارات مسجد مقدس جمکران :ص.778
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هدف از تشکیل جامعه ،تأمین مصالح مادی و معنوی افراد است که اگر این هدف تحققق یابقد ،جامعقهای
صالح به وجود خواهد آمد و کسانی که به تحقق این هدف کمک کنند و در اصقال جامعقه همقت گمارنقد،
مصلح خواهند بود .برعکس ،اگر جامعهای در تحقق این اهداف اجتماعی ناموفق باشد ،به تناسب ناموفقیتش ،آن
جامعه ،دچار فساد است؛ یعنی اگر صددرصد ،ناکام و فاقد همۀ نتایج مطلوب و اهداف جامعۀ صالح باشد ،فاسد
مطلق است و اگر در بعضی جهات نارسایی داشته باشد و در رسیدن به بعضی اهداف ،ناکام بمانقد ،بقه همقان
میزان ،دچار فسادهای جزئی است که مانع دستیابیِ کامل به اهداف جامعه میشود.

7

مدیر در پیکر سازمان مثل مغز در بدن انسان است؛ همانطور که مغز در بدن انسان هماهنگکنندۀ
ارگانهای اجرایی بدن است و خود فارغ از هرگونه مسؤلیت اجرایی 2.مدیران در هر جامعه کارگزاران
حکومتها و مجریان برنامههای آنها در سازمانها بودهاند.

3

آنچه در بحث مدیریت اسالمی مطر است حاکم بودن ارزشهای اسالمی و معیارهای الهی
برمدیریت در کنار بهرهمندی از چارچوبها و ساختارهای علمی و مدیریتی میباشد ،یعنی اگر علم
مدیریت برای دادههای خود از احکام ،راهکارها و ارزشهای اسالمی بهرهمند گردد ،به موفقیت حقیقی
خود دست خواهد یافت .در واقع به نظر میرسد مدیریت اسالمی برمبنای ارزشهای الهی اسالم،
زمینههای تعالی و شکوفایی انسان را فراهم میآورد .این امر چه در سطح جامعه ،مدیریت و رهبری در
جامعۀ اسالمی و چه در سطح سازمان ،مدیریت و رهبری سازمانی مصداق دارد که نمونه آن در تغییر
نوع نگاه به انسانها در سازمان ،از نگاه منابع به انسان 4در کنار دیگر منابع سازمانی ،به نگاه سرمایۀ
ارزشمندی که با پرورش آن مسببات خالقیت و نوآوری در سازمان فراهم خواهد شد.

مفهوم مدیریت
از مدیریت ،تعاریف و تعابیر متعددی ارائه شده است که با توجه به استنباط و برداشت تعریفکننده
شکلگرفته است .ولی علیرغم تفاوتهای موجود کلیه تعاریف از یک یا چند وجه دارای مشترکاتی
میباشند که از آن جمله میتوان به نیل به اهداف مشترک ،هماهنگی ،بسیج منابع و امکانات مادی و
انسانی و غیره اشاره کرد.

5

 -7مصبا یزدی ،محمدتقی ،7318 ،اخالق در قرآن ،ج ،3قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی :ص.758
 -2افجهای ،علی اکبر ،7390 ،مدیریت اسالمی ،تهران :جهاد دانشگاهی ،واحد عالمه طباطبایی :ص.15
 -3همان منبع :ص.72
 -4سرگزی ،غالمعلی ،7393 ،مدیریت از دیدگاه اسالم ،شیراز :دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت ،چالشها و راهکارها :ص.7
 - 5بهرامزاده ،حسینعلی؛ معطوفی ،علیرضا ،7389 ،اصول سرپرستی ،تهران :انتشارات کارور :ص.2
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ماری پارکر فالت مدیریت را هنر انجام دادن کار بهوسیلۀ دیگران تعریف میکند .هربرت سایمون
مدیریت را تصمیمگیری دانسته و پیتر دراکر مدیریت را عملی میداند که یک گروه بیهدف را به
گروهی هدفدار و مؤثر تغییر میدهد 7.مدیریت فرآیندی اجتماعی و هسته مرکزی سازمان است که
وظیفۀ سازمان دادن به هر نوع فعالیت و اطالعات و گروههای غیررسمی فعال در سازمان میباشد.

2

به عبارتی مدیریت فرآیند برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری و کنترل تالشهای اعضای سازمان و
مورداستفاده قرار دادن سایر منابع برای رسیدن به هدفهای مشخص و اعالمشده سازمان است .با
توجه به تعریف فوق؛ مدیریت بهعنوان فرآیند یا فراگرد دانسته شده است و داللت بر شیوۀ منظم و
سیستماتیک انجام دادن کار دارد و مدیران بدون توجه به میزان مهارت ،استعداد یا تواناییهای خود
برای رسیدن به هدفهای موردنظر به فعالیتهای پیوسته و منظمی میپردازند.

3

کارکردهای 4مدیریت عبارت است از فعالیتهایی که جهت رسیدن به اهداف سازمان ضروری میباشد.
هنری فایول بهعنوان اولین فردی که به معرفی کارکردهای مدیریت پرداخته است ،پنج وظیفۀ اساسی را
برای مدیران معرفی میکند:
برنامهریزی 5،این کارکرد اشاره به پیشبینی آینده و فراهم آوردن امکانات الزم جهت رسیدن به نقطه
موردنظر دارد.
1

سازماندهی ،منظور از این کارکرد فرآیند تنظیم و تخصیص کارها ،اختیارات و منابع سازمانی بین
اعضاء جهت انجام کارها میباشد.
فرماندهی 1،یعنی هدایت و رهبری افراد در انجام کارها.
هماهنگی 1،منظور به هم مرتبط کردن و وحدت بخشیدن همۀ کوششها و فعالیتها میباشد.
کنترل 8،یعنی نظارت بر انجام کارها و مطابقت آنها با برنامهها و قوانین و مقررات و اصال انحرافات
احتمالی .در مرحله عمل ،فرآیند مدیریت شامل همۀ کارکردها میباشد .بهعبارتدیگر مجموعۀ این وظایف
ارتباط متقابلی با یکدیگر داشته و گاهی الزم است چندین وظیفه بهطور همزمان اجرا شوند.

9

 - 7همان منبع :ص.2
2Stephen Linstead et al. (1995). Understanding Management, London: Sage publications, P.13.

 - 3بهرامزاده؛ معطوفی :7389 ،ص.2
4- Function
5- Planning
6-Commanding
7- Coordinating
8- Control

 - 9رضائیان ،علی ،7380 ،اصول مدیریت ،تهران :نشر سمت :ص .1
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از دیدگاه قرآن و روایات ،مدیریت نقشی اساسی را در تغییر و تحوالت جامعه برعهده دارد.
همانطور که پیامبر اکرم(ص) فرمودند :دو صنف هستند که هرگاه صالح باشند ،امّت صالح خواهند بود
و هرگاه فاسد شوند ،امّت فاسد خواهد شد که این دو صنف علماء و امیران جامعه میباشند .بنابراین
کسانی که رهبری فکری و مسئولیت اوضاع اجتماعی و اجرایی را برعهده دارند ،نقش اول را در فساد یا
اصال جامعه ایفا میکنند.

7

در حقیقت مدیریت اسالمی عبارتند از کار کردن با مردم ،میان مردم ،برای مردم ،به خاطر خدا.

2

مدیریت اسالمی یک مقولۀ مکتبی است و وظیفۀ مکتب عبارت است از ارائۀ راهحلهایی است که
با مفهم عدالتخواهی سازگار باشد .حال آنکه مدیریت علمی دانشی است که پدیدههای مختلف را
تفسیر و روابط بین آنها را با یکدیگر تعیین مینماید .سیر مطالعاتی برای بحث مکتبی پیرامون مدیریت
اسالمی یک سیر اکتشافی است که با روش مطالعۀ علمی که زیربنا به روبنا حرکت میکند و یک سیر
تکوینی است باید متفاوت باشد.

3

از مدیریت اسالمی به شیوه بهکارگیری منابعانسانی و امکانات مادی ،برگرفته از آموزههای اسالمی
برای نیل به اهدافِ متأثر از نظام ارزشی اسالم یاد شده است .بر طبق برخی متون اسالمی ،نگاهی
نزدیک به آنچه امروز علم مدیریت نامیده میشود وجود دارد .در حوزۀ مدیریت کالن و خرد اخباری
از پیامبر اسالم و امامان شیعه در دست است .در روایتی از امام اول شیعیان(ع) آمده است« :البُدََّ لِلنََّاسِ
من أمیر بِرَّ أو فاجِر» (مردم ناگزیرند امیری داشته باشند ،چه نیكوکار و چه تباهکار) و همچنین از پیامبر

اسالم(ص) منقول است« :إذا کان ثَالثَةٌ فی سفر ،فَلْیُؤَمِرُوا أحَدهم» (هنگامی که سه نفر در سفر بودند،
باید از یک نفرشان فرمان ببرند).

4

مسند مدیریت از دیدگاه اسالمی امانتی است که به مدیر سپرده میشود و او باید از این مقام که
بهعنوان امانت در دست دارد ،شدیداً مراقبت نماید وامانت را بر طبق معیارهایش امانتدار باشد.

5

مدیریت قبل از اینکه ریاستمداری باشد خدمتگزاری است و مدیر در این منصب ،با تیغ مدیریت در
جهت خدمتگزاری اقامۀ حق و عدل و دفع باطل و ظلم میکند.

1

 - 2نقی پور ،ولی ا ،7380، ...اصول مدیریت اسالمی و الگوهای آن ،نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی :ص .27
 - 2مهرداد؛ رحیمیکیا ،7381 ،ص.41
 - 3افجهای ،7390 ،ص.714
 -4پیروز ،علیآقا و دیگران ،7384 ،مدیریت در اسالم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم :ص .4
 -5تقوی دامغانی ،سیدرضا ،7311 ،نگرشی بر مدیریت اسالمی ،تهران :شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی :ص .31
 -1همان منبع :ص .47
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از خطبههای امام(ع) که هنگام خروج برای جنگ با اهل بصره فرمود ارزش این کفش چقدر است؟!
عبداهللبن عباس میگوید:
در منزل«ذیقار» بر امیر مؤمنان وارد شدم درحالیکه مشغول وصله نمودن کفش خود بود! به من
فرمود :قیمت این کفش چقدر است؟ گفتم« :بهایی ندارد!» فرمود« :به خدا سوگند همین کفش بیارزش
برایم از حکومت بر شما محبوبتر است ،مگر اینکه با این حکومت حقی را بپا دارم و یا باطلی را دفع نمایم».

7

در غرب واژۀ رهبری و مدیریت را بیشتر اوقات با یکدیگر بکار میبرند و آنان را از یک مقوله
میدانند و حال آنکه رهبری و مدیریت دو اصل جدا از یکدیگرند ،به عبارتی رهبری نیازهای معنوی و
انسانی یک سازمان را برمیآورد ولی مدیریت ابزارهای مادی و تکنیکی افزایش تولید و رفع نیازهای
مصرفی انسانها را شامل میشود.

2

در آیة قرآن آمده است:
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» (نساء)19/
خداوند به شما فرمان مىدهد که امانتها را به صاحبان آن برسانید.

هر امانتى صاحبى دارد و هرکس لیاقت و استعداد کار و مقامى را دارد 3.سپردن امور به کاردانان و
قضاوت عادالنه ،از مصادیق عمل صالح و از نشانههاى ایمان است.

4

از نامههای امام علی(ع) به اشعثبن قیس فرماندار آذربایجان این است:
«فرمانداری برای تو وسیلة آب و نان نیست؛ بلكه امانتی است در گردنت ،تو نیز باید مطیع مافوق خود باشی .دربارۀ
رعیت حق نداری استبداد به خرج دهی! در مورد بیتالمال به هیچ کاری جز بااحتیاط و اطمینان اقدام مكن! بخشی از
اموال خدا در اختیار توست و تو یكی از خزانهداران او هستی تا آن را به دست من بسپاری و امید است من رئیس بدی
برای تو نباشم».

1

مفهوم سازمان
مدیریت وسیلۀ نیل به هدفی است ،پس عنصر هدف در مدیریت هر فعالیتی اهمیت دارد و هدف،
نتیجۀ مطلوبی است که رفتار سازمانی در جهت آن هدایت میشود .در شرایط و موقعیتهایی که
 -7نهج البالغه ،7319 ،ترجمه و شر محمدجعفر امامی و محمدرضا آشتیانی ،قم :مدرسهاالمام علیبنابیطالب(ع) ،ج ،7خطبه  :33ص .737
 -2افجهای :7390 ،ص  ،10با اندکی تلخیص.
 - 3قرائتی ،محسن ،7384 ،تفسیر نور ،ناشر :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ،ج :2ص .377
 - 4همان منبع.
 - 5نهج البالغه ،7319 ،ج ،3نامۀ  :5ص .27
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مدیریت اعمال میشود ،همیشه مجموعهای از نتایج مطلوب وجود دارد که مسیر و جهت فعالیتها را
معین میکند .مدیران ،کارکنان سازمان ،اربابرجوع ،هر یک ،نتایج خاصی میطلبند .بنابراین ،کافی
نیست که هدفها فقط مطلوب مدیران سازمان باشند .برای اینکه دیگران نیز در فعالیتهای سازمان
مشارکت کنند ،الزم است که تحقق هدفهای سازمانی ،برای آنان نتایج مطلوبی به بار آورد.

7

از سازمان تعاریف متعددی ارائه شده است که این تفاوت از نگرش افراد نسبت به سازمان
حاصلشده است .بهطور کل سازمان عبارت است از اجتماع دو یا چند نفر که بهمنظور دستیابی به
هدف معینی بهطور آگاهانه با هم همکاری میکنند .در تعریفی دیگر سازمان را بهعنوان سیستمی که پایه
شروع هر فعالیتی است ،میدانند که طی آن دادههای سازمان شامل مواد اولیه ،نیروی انسانی ،تکنولوژی،
منابع مالی و اطالعات را به ستاده یا محصول تبدیل میکند.

2

هربرت سایمون سازمان را مجموعه از افراد میداند که رفتار و تصمیمات آنها از طریق همکاری با
یکدیگر بر حرکت سازمان و رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده تأثیر میگذارد .وی معتقد است
سازمانها جهت تحقق هدفی شکل میگیرند 3.اما در نگاه مدیریت اسالمی ،سازمان مجموعهای است
مقدس که جزئی از اجزاء یک جامعۀ توحیدی است و «مدیر» در درون سازمان نمایندهای است از برای
«امام» جامعه که حرکت کل جامعه را بهسوی «اهلل» برعهده دارد.

4

منابع مدیریت اسالمی
قرآن هادى و راهنماى متقیان است .این قرآن مردم را به آیینى که مستقیمترین و پابرجاترین آیینها
است هدایت مىکند .صاف و مستقیم از نظر عقایدى که عرضه مىکند ،عقایدى روشن ،قابل درک
خالى از هرگونه ابهام و خرافات ،عقایدى که دعوت به عمل دارد ،نیروهاى انسانى را بسیج مىکند و
میان انسان و قوانین عالم طبیعت هماهنگى برقرار مىسازد .صافتر و مستقیمتر از این نظر که میان
ظاهر و باطن ،عقیده و عمل ،تفکر و برنامه ،همگونى ایجاد کرده و همه را بهسوی «اللَّه» دعوت مىکند.
صافتر و مستقیمتر از نظر قوانین اجتماعى و اقتصادى و نظامات سیاسى که بر جامعه انسانى حکمفرما
است که هم جنبههاى معنوى را پرورش مىدهد و هم از نظر مادى ،تکامل آفرین است.

5

 - 7عالقه بند ،علی ،7381،مدیریت عمومی ،تهران :نشر روان :ص .17
 - 2بهرامزاده؛ معطوفی ،7389 ،تهران :ص .58
 - 3فخیمی ،فرزاد ،7319 ،سازمان و مدیریت (تئوریها ،وظایف و مسئولیتها) ،نشر هستان :ص .243
 - 4افجهای :7390 ،ص .57
 - 5مکارم شیرازی ،ناصر و جمعی از نویسندگان ،7385،تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتب االسالمیه :ج :72صص 38و ،31ذیل آیات:
«ذلِکَ الْکِتابُ ال رَیْبَ فِیهِ هُدىً لِلْمُتَّقِینَ» (بقره« )2/إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ» (اسراء)9/
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بشریت در قرآن ،ارزشمندترین شیوۀ ادارۀ اجتماع را مشاهده کرده است .بهترین نقشۀ ایجاد یک
تمدن جدید را که میتواند همۀ ملتها و جوامع را از سنگینی بار گمراهیها ،بیدادگریها و بدبختیها
رها کرده ،به زندگانی سرشار از نور علم و معرفت و صلح و صفا رهنمون شود.
مدیریت در جامعه اسالمی مبتنی بر مکتب وحی و دین مبین اسالم است.

7

2

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
پیوسته پیرو کتاب خدا باشید [و برمدار آن بچرخید].

3

حضرت علی(ع) در نهجالبالغه فرمودند:
«آگاه باشید! این قرآن پنددهندهای است که نمیفریبد و هدایتکنندهای است که گمراه نمیسازد ،و
سخنگویی است که هرگز دروغ نمیگوید .کسی که با قرآن همنشین نشد ،مگر آنکه بر او افزود یا از او
کاست ،در هدایت او افزود و از کوردلی و گمراهیاش کاست .آگاه باشید! کسی با داشتن قرآن نیازی
ندارد و بدون آن بینیاز نخواهد بود .پس درمان خود را از قرآن بخواهید ،و در سختیها از قرآن یاری
بطلبید ،که در قرآن ،درمان بزرگترین بیماریها ،یعنی کفر و نفاق و سرکشی و گمراهی است .پس
بهوسیلۀ قرآن از خلق خدا چیزی نخواهید ،زیرا وسیلهای برای تقرب بندگان به خدا ،بهتر از قرآن وجود
ندارد .آگاه باشید! که شفاعت قرآن پذیرفته و سخنش تصدیق میگردد ،آن کس که در قیامت ،قرآن
شفاعتش کند ،بخشوده میشود ،و آن کس که قرآن از او شکایت کند محکوم است .در روز قیامت
ندادهندهای بانگ میزند آگاه باشید! امروز هر کس گرفتار بذری است که کاشته و عملی است که انجام
داده ،جز اعمال منطبق با قرآن .پس شما در شمار عملکنندگان به قرآن باشید ،از قرآن پیروی کنید ،با
قرآن خدا را بشناسید و خویشتن را با قرآن اندرز دهید ،و رأی و نظر خود را در برابر قرآن متهم کنید و
خواستههای خود را با قرآن نادرست بشمارید».

4

امام سجاد(ع) فرمودند:
بارخدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست ،و ما را از کسانی قرار ده که به ریسمان (یا عهد و
پیمان) قرآن چنگ میزنند ،و از چیزهایی که مانند یکدیگرند و به هم اشتباه میشوند (که حقّ در آنها
 -7کمالی دزفولی ،علی ،7319 ،شناخت قرآن ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :ص  ،71با اندکی تلخیص.
 - 2افجهای :7390 ،ص .72
 - 3نهج الفصاحه ، 7385،کلمات قصار پیامبر اعظم(ص) ،ترجمۀ علی شیروانی ،قم :انتشارات دارالفکر ،حدیث :7518ص .238
 - 4نهج البالغه ،7384،ترجمۀ محمد دشتی ،قم :مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع) :خ.1- 72/711
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از باطل شناخته نگردد) به پناهگاه محکم و استوارش پناه میبرند ،و در سایۀ بال (حمایت و نگهداری)
آن آرام گیرند ،و بهروشنی بامدادش راه مینمایند ،چنانکه بهروشنی صبح چیزهای پوشیدۀ به تاریکی
شب آشکار میشود همچنین از راهنمایی قرآن به حقایق پنهان شدۀ در تاریکی جهل و نادانی دست
مییابند) و به درخشیدن روشنایی آن اقتدار میکنند (از احکام و دستورهای آن پیروی مینمایند) و از
چراغ آن چراغ میافروزند (بهوسیلۀ آن به حقایق و علوم پی میبرند) و هدایت و رستگاری را در غیر
آن (به گمان اینکه حق و درست آن است) نمیطلبند (زیرا طلب هدایت در غیر قرآن کفر و گمراهی
است ،رسول خدا(ص) فرموده :کسی که هدایت را در غیر قرآن بطلبد خداوند او را گمراه گرداند.
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قرآن و سنّت دو منبع غنی و گستردهای هستند که برنامۀ زندگی فردی و اجتماعی ،فرهنگی،
سیاسی ،اخالقی و اقتصادی انسان مسلمان را مشخص کردهاند و برای لحظه لحظههای زندگی او ،از آن
هنگام که چشم به جهان میگشاید تا وقتی که میمیرد و حتی پس از مرگ برنامهریزی دقیق کردهاند.

2

خداوند متعال فرمود:
«یا أَیُّهَا الَّرِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُم» (نساء)11/
اى کسانى که ایمان آوردهاید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را.

دانشمند قرائتی در بیان آیه میگوید :مردم باید نظام اسالمى را بپذیرند و از رهبران الهى آن در قول
و عمل پشتیبانى کنند .اسالم مکتبى است که عقاید و سیاستش بهم آمیخته است .اطاعت از رسول و
أولی األمر که امرى سیاسى است ،به ایمان به خدا و قیامت که امرى اعتقادى است ،آمیخته است.
سلسلهمراتب در اطاعت باید حفظ شود .أولی األمر باید همچون پیامبر معصوم باشند ،تا اطاعت از آنها
در ردیف اطاعت پیامبر ،بىچون و چرا باشد .اطاعت از حاکمى واجب است که مؤمن و از خود مردم
باایمان باشد .نام أولی األمر در کنار نام خدا و رسول ،همراه با اطاعت مطلق ،نشان آن است که مسئول
حکومت و نظام اسالمى باید از قداست واالیى برخوردار باشد 3.نشانۀ ایمان واقعى ،مراجعه به خدا و
رسول ،هنگام تنازع و باال گرفتن درگیرىهاست و اطاعت در شرایط عادى کار مهمى نیست .یکى از
وظایف حکومت اسالمى ایجاد وحدت و حل تنازعات است.
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