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نقش مدیریت اسالمی در بهبود سازمان های اداری
سخنرانی حجت االسالم و المسلمین دکتر محمذ حسن نبوی

اػَر ثبهلل هي الـيغبى الشجين
ثؼن اهلل الشحوي الشحين
سة اؿشح لي كذسي ٍ يؼشلي اهشي ٍ احلل ػقذٓ هي لؼبًي
ثحث هي ؿَد مِ ثيي داًؾ هذيشيت ٍ ديي چِ تؼبهلي ٍجَد داسد .ػذُ اي هي گَيٌذ ػلن هدذيشيت اكد ب ثدِ دسد ًودي دَسد ٍ ثبيدذ کى سا مٌدبس
گزاؿت .گبّي اػتذالل هي ؿَد مِ چَى پبيِ ػلن هدذيشيت تکندشاغ بشثدي اػدت ثدِ دسد ًودي دَسد .ػدذُ اي هدي گَيٌدذ غدبسؽ التحلدي ى ٍ
تحليل مشدگبى داًؾ هذيشيت دس دًيبي هذيشيت ػلوي مبسا ًيؼتٌذ .ايي دٍ ثشّبى اكلي ٍجَد داسد .هي دس استجبط ثب ايي هَضَع مِ عجؼبب ثِ
اغضايؾ حقَق ٍضؼيت ػبصهبى ّب ٍ اداساغ َاّذ اًجبهيذ چٌذ ًنتِ سا ػشم هي مٌن .اٍل ،هي اص اػدبتيذ هدذيشيت هدي دَاّن مدِ دس مد ع
ّبي هذيشيت ٍقتي ميغ ّب ،قضبيب ٍ ؿَاّذي سا هي َاٌّذ هثبل ثضًٌذ ،غقظ اص ضؼف هذيشاى دا لي ًگَئيذ ٍ دس هقبثل قَغ هذيشاى بسجي سا
ثيبى مٌٌذ .ايي مبس دسػتي ًيؼتٍ .اقؼبب هذيشاى ايشاى ثب توبم ًقبيق ،مبػتي ّب ٍ ضؼفّبيي مِ هي گَئين 23 ،ػبل اػت ايي مـَس سا دس هقبثدل
توبم تَعئِ ّبي جْبًي هذيشيت مشدُ اًذ ٍ هَغق ّؼدتٌذ .اهدشٍص دظ اٍل جْدت گيشيْدبي ػيبػدي که شيندب ضدذيت ثدب ايدشاى اػدت يؼٌدي ثدشاي
کهشينبئي ّب ايي هغلت دس سأع اػت ٍلي چشا؟ احتوبال َاّيذ گکت ثدِ دبعش ضدؼف ّدبي گؼدتشدُ هدذيشاى ايدشاى .دس حدبلي مدِ اگدش ضدؼف
گؼتشدُ ثَد ،ايي ّوِ دؿوي سا دچبس هـنل ًوي مشد .اٍليي هغلت ايي اػت مدِ غؼبليدت ّدبي هدذيشاى هَغدق هدبى سا تئدَسيضُ مٌدين ٍ کهدَصؽ
ثذّين .هي دس صهيٌِ هذيشيت دس داًـگبُ ّب ٍ دس حَصُ ػلويِ تذسيغ هي مٌنً .جبيذ ّش چِ ضؼف اػت دس هذيشاى دا لي ٍ ّش چدِ قدَغ اػدت
دس هذيشاى ثيشًٍي ًـبى دّين.
پغ ايي ػَال هغشح هي ؿَد مِ ثب داًؾ هذيشيت چِ ثبيذ مشد؟ دٍ اكل سا دس هدذيشيت ثبيدذ هدَسد تَجدِ قدشاس داسد -1 :هجدبًي هدذيشيت -3
ػولنشدّب .اگش هجبًي سا حکظ مٌين ٍ دس ثحث ػولنشدّب اص داًؾ هذيشيت ٍ اص تجبسة ثـش اػتکبدُ مٌدين ،مدبس ؿبيؼدتِ اي اػدتً .جبيدذ ػلدن
هذيشيت سا مٌبس ثگزاسين مِ ايي مبس دسػتي ًيؼت .ايي ػجت دٍسي اص تجشثِ ّبي ثـشي هي ؿَدّ .وچٌيي ًگَيين کى چِ مدِ ديگدشاى گکتدِ
اًذ اٍل ٍ ک ش دًيبػت ٍ كذ دس كذ کًْب سا ثپزيشينّ .ش دٍ ًبدسػت اػت ،ساُ هيبًِ حکظ هجبًي اػت .حکظ هجدبًي ٍ اػدتکبدُ اص تجدبسة ثـدشي
ػجت تؼبلي دس مـَس هب ؿذُ اػت .دس هجبًي هذيشيت ّب چٌذ تب ػبهل ٍجَد داسد :يني ػدَد غدشدي .هدي دس هقذهدِ متدبة هدذيشيت اػد هي -مدِ
ًَؿتن -کٍسدُ ام مِ هحَس توبم تئَسي ّب ٍ ًظشيبغ هذيشيتي اغضايؾ ػَد اػت هگدش دس هدَاسد ًدبدس .م ػديل ّدب دًجدبل اغدضايؾ ػدَدًذ،
ًئَم ػيلّب دًجبل اغضايؾ ػَد .کًْب هؼتقذًذ اگش اًؼبى سا دسك مٌينّ ،وچٌيي ٍيظگي ّبي اًؼبى ٍ ثِ کى تَجِ ؿَد ،اًگيضُ قَي تش هدي
ؿَد ،مبس ًيض ثيـتش هي ؿَد ،تَليذ ثيـتش ،پَل ثيـتش .دس ٍاقغ هٌجش ثِ ػَد هي ؿَد.
ٍلي ايي هٌبغغ دس چٌذ ثخؾ اػت .يني ػَد غشدي ٍ ديگشي هٌبغغ ػبصهبًي .دس طاپي هٌبغغ ػدبصهبًي گدبّي ثدِ ًحدَي اػدت مدِ ًيشٍّدبي يدل
ػبصهبى اص هٌبغغ ؿخلي ثِ بعش هٌبغغ ػدبصهبًي هدي گزسًدذ .هدث اگدش ؿدشمتي دس هؼدشم ٍسؿنؼدتگي قدشاس گيدشد ،مبسمٌدبى کى دٍ هدبُ
حقَقـبى سا هي ثخـٌذ تب ايي ؿشمت دٍثبسُ احيب ؿَد .گبّي غؼبليت ّبيي اص ايي قجيل اتکبق هدي اغتدذ .دٍم ّدن ػدَد هلدي ٍساي ػدبصهبىا هٌدبغغ
هلي .تَجِ ثِ هٌبغغ هلي مبس دسػت ٍ ؿبيؼتِ اي اػت مِ ايي قبثل تبهل اػت .ػَم ػَد ٍ هٌبغغ ديٌي .دس هذيشيت اػ هي هٌبغغ ديٌدي ثدِ ػٌدَاى
يل اكل هغشح اػت ٍ ديگشي ػَد اًؼبًي يؼٌي کى چِ مِ هشثَط ثِ هٌبغغ مل اًؼبى ّب دس ػشاػش ّؼتي اػت .ايي هْن هَسد تَجِ اػت .هدي
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ّش مذام اص ايي ّب سا تَضيح هي دّن .دس هذيشيت اهشٍص ،هذيشاى ثِ بعش ػَد ػبصهبى ٍ هٌبغغ َدؿبى ثِ ػَد غشدي تَجِ هدي مٌٌدذ .يؼٌدي
ًظشيِ هبصلَ سا اگش ًگبُ مٌيذ دس ًْبيت توبم ثٌيبى ايي ًظشيِ ثشاي تبهيي هٌبغغ غشدي اػت تب دس ًتيجِ کى هٌبغغ ػبصهبًي تبهيي ؿَد .يب ًظشيدِ
ّبي هختلف اًگيضؿي ًيض ثِ ّوچٌيي .اهب ًظش اػ م دس استجبط ثب ػَد غشدي ٍ ػَد ػبصهبًي چيؼت؟ کيب کًْب سا ثذ هي پٌذاسد؟ ًدِّ ،دش دٍ سا
هي پزيشد .اهب ٍساي ػَد غشدي ٍ ػَد ػبصهبًي هٌبغغ ديگشي ّن هغشح اػت مِ ثبيذ هَسد تَجِ قشاس گيشدا ّوچَى هٌبغغ هلي .مؼدبًي مدِ
دس جٌگ تحويلي ؿْيذ ؿذًذ ثِ دليل هٌبغغ غشدي ٍ ػبصهبًي ًجَد ،ثدِ دليدل هٌدبغغ هلدي ٍ ديٌدي ثدَد .اهيشالودَهٌيي (ع) دسثدبسُ هٌدبغغ هلدي هدي
غشهبيذ :ثجٌگيذ ٍ ثشاي ًؼل کيٌذُ اغتخبس ثِ اسهغبى ثيبٍسيذ .يلي اص مـَسّبي جْبى ػَم قجل اص ايي مدِ غقدش اقتلدبدي داؿدتِ ثبؿدٌذ ،غقدش
غشٌّگي داسًذ .يني اص هؼبئلي مِ اهبم (سُ) ثِ ايي مـَس اسصاًي مشد اػتوبد ثِ ًکغ ثَد مِ ويشهبيِ سؿذ غشٌّگي -اقتلبدي -اجتودبػي
يل جبهؼِ اػت .قجل اص اًق ة هب اص ػب تي يل کس پي جي  7ػبجض ثَدين .هي قجل اص ػقَط شهـْش کًجب ثَدم مِ يني اص دٍػتبى ؿَ ي هدي
مشد ٍ هي گکت ؿوب سغتيذ شهـْش سا تحَيل داديذ ٍ ثشگـتيذ .دس شهـْش گلَلِ کسپي جي ٍ 7جَد ًذاؿت ،هٌتظش ثَدين اص ػَسيِ ثيبد.
قجضِ کسپي جي ً 7ذاؿتينٍ .لي اهشٍص ايشاى تجذيل ؿذُ ثِ يل مـدَس هَؿدني مدِ دس هؼدبدالغ ًظدبهي جْدبى ًقدؾ داسد .ثدشاي هٌدبغغ هلدي ثدب
دؿوٌبى ثجٌگيذ ٍ ثشاي ًؼل کيٌذُ اغتخبس ثِ اسهغبى ثگزاسيذ ًِ .ايٌنِ ؿشهؼدبس ًؼدل کيٌدذُ ثبؿدين .حقيقدت ايدي اػدت مدِ دس هکدبّين ديٌدي هدب،
اسصؽ گزاسي ثشاي ديي اّن اص حتي هؼبئل هلي اػت .ثبيؼتي ثشاي کى ػشهبيِ گزاسي مشد.
"ٍٓ الَزييَ جبّٓذٍٔا غيٌب لٌََْٕذِيٌَْٓٔنٕ ػٔجٔلٌَب ٍٓ إِىَ اللِّٓ لَوٓغٓ الْؤحٕؼٌِييَ" (ػَسُ ػٌنجَغ کيِ )96
مؼبًي مِ دس ساُ ذا هي مَؿٌذ ذاًٍذ کًبى سا ثِ ساّْبي َد ّذايت هي مٌذ ٍ دس حقيقت ذا ثب ًينَمبساى اػت.
يبسي ذاًٍذ حتوي ٍ قغؼي اػت:
" إِى تٌَلٔشٍُا اللَِٓ يٌٓلٔشْمُنٕ ٍٓئثَجِتٕ أَقْذٓاهٓنُنٕ" (ػَسُ هحوذ کيِ )7
اگش ذا سا يبسي مٌيذ ذا ّن ؿوب سا يبسي هي مٌذ.
حبل ايي چِ تبثيشي دس ػبصهبى هي گزاسدً .گبُ ؿوب دس يل ػبصهبى ايي اػت مِ هي ثشاي اع ع ديدي تد ؽ هدي مدٌن ،ثدشاي ايٌندِ يدل مـدَس
اػ هي ثِ ثبس ثٌـيٌذ ت ؽ هي مٌنّ .ويي ًگبُ هَجت ػوق مبسايي ؿوب هي ؿَد .هَجدت ايجدبد اًگيدضؽ هؼدتوش ٍ ثدب دٍام هدي ؿدَد ٍ هَجدت
پبيذاسي ػبصهبًي هي ؿَد .هغلت هْوتشي ًيض ٍساي ّوِ ايي ّب ٍجَد داسد ٍ کى دذهت مدشدى ثدِ اًؼدبًيت اػدت .ثدِ ايدي هکدبّين دس هدذيشيت
اهشٍص تَجِ ًوي ؿَدٍ .لي دس هذيشيت اػ هي ثبيذ ثِ کى تَجِ ًوَد .اًؼبًيت چيؼت ؟ ايي جولِ قبثل تؼوق اهيش الوؤهٌيي ػ م اهلل ػليدِ مدِ
هي غشهبيذ :ثب قلجت هحجت ثِ هشدم سا ثکْوبى.
يؼٌي چِ :هث ب گبّي دس ً تيجِ عشح تنشين اسثبة سجَع ثِ يل هيليبسدس احتشام ٍيدظُ اي گزاؿدتِ هدي ؿدَد دس حبليندِ سٍػدبي ثبًدل ّدي
اسادتي ثِ کى ؿخق ًذاسًذٍ .قتي دس ػبصهبى اسثبة سجَػي هي کيذ ثبيؼتي ثِ ػٌَاى يل اًؼبى ٍ يل هؼلوبى ثِ دًجبل حدل هـدنل اٍ ثبؿدينٍ .
ايي ًگشؽ ثبيذ دس هذيشاى ايجبد ؿَد.
ثحث هْن ديگش ايٌنِ دس هجبًي ديٌي سيبػت اهش ثذي اػت .دس سٍايت کهذُ اػت« :هي علت الشئبػدِ ّلدلا ّشمدِ جَيدبي سيبػدت ؿدذّ ،د ك
هيؿَد»ٍ .لي دس ٍاقؼيت هب ثشاي سيبػت ّش مبسي هي مٌينَ .د سيبػت چيض َثي ًيؼت اهب اگش سيبػت ثشاي احقبق حق ثبؿذ اسصؿوٌذ هي
ؿَد .ايي ًگبُ اگش دس غشد ايجبد ؿَد دس ٍضؼيتؾ دس ػبصهبى ثْجَد صيبدي پيذا هي ؿَد .اهيشالوؤهٌيي (ع) دس هٌضلي ًـؼتِ ثَدًذ ،کهذًدذ ٍ
ثِ حضشغ گکتٌذ :کقب ػذُ اي اص دؿوي هي َاٌّذ ثب ؿوب ه قبغ مٌٌذ .حضشغ غشهَدًذ :ثگَئيذ ثيبيٌذ .اثي ػجدبع جدش ه قدبغ سا داد .ديدذ
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اهيشالوؤهٌيي (ع) دس حبل ٍكلِ مشدى مکــبى ّؼتٌذ .تب ايي هٌظشُ سا ديذ ثب حشف گکت :يب اهيدش الودَهٌيي! ايدي ٍضدؼيت دس ؿدبى ؿدوب ثدِ
ػٌَاى حبمن ًيؼت .اهيشالوؤهٌيي (ع) غشهَدًذ :قيوت ايي مکؾ پبسُ چٌذ اػت؟ اثي ػجبع مِ يلي ػجلِ داؿت گکت :يب ػلي! "ال قيوت لْب".
هکت ًوي اسصد .حضشغ غشهَدًذ :اسصؽ حنَهت ثش ؿوب اص ايي مکؾ پبسُ موتش اػت هگش ايٌنِ ثِ ٍػيلِ کى حنَهت حقي ثشپب داؿتِ ؿَد يدب
ثبعلي اص هيبى سٍد.
هي اص ػبل  91مبس اجشايي مشدم ٍ االى ؿبيذ ثش  3تب ّ 2ضاس ًيشٍي اًؼبًي هذيشيت هي مٌن .ثش دي اٍقدبغ دس جلؼدبغ اداسي ديدذُ هدي ؿدَد
هذيشي هغلجي

ف ٍاقغ،

ف هٌبغغ ديٌي ٍ ثِ ضشس داًـجَيبى ثيبى هي مٌذ .ديگشاى دس هقبثل اٍ ػنَغ هدي مٌٌدذ .ايدي للدن ثدِ کى جلؼدِ

اػتً .جبيذ ػنَغ مشد .هي ًوي گَين ثبيؼتي ثِ هؼئَل ثي احتشاهي مشد .چَى ثؼضي ّب ثِ دًجبل احقدبق حدق ثدِ هؼدئَل تدَّيي هدي مٌٌدذ .ايدي
ًبدسػت اػت .ثبيذ ثب موبل كذاقت حق سا گکت .ذا ساي ٍ غنش مؼي سا مِ دس هـَسغ يبًت مٌذ هي گيشد .چشا؟ ثخبعش ايدي مدِ كدبدقبًِ
ػول ًنشدُ اػت .حبال اگش ايي كذاقت دس ػيؼتن ػبصهبًي غؼبل ؿَد چقذس دس ثْجَد ػبصهبًي تَغيق پيذا هدي مٌدين؟ اگدش مبسهٌدذي ثدِ اسثدبة
سجَع للن هي مٌذ ٍ كبدقبًِ ثِ اٍ ثگَئين مِ ثِ هؼلوبى للن ًني ،ايي دس ثْجَد غضبي ػدبصهبًي هدَثش َاّدذ ثدَد .هدب دس ايدي هدَاسد هـدنل
داسين .كحجتن سا ثب يل سٍايت توبم هي مٌن :حضشغ اهيشالوؤهٌيي (ع) غشهَد :سيبػت دس كَستي هي اسصد مِ تَػظ کى حقي ثِ پدب داؿدتِ
ؿَد ٍ يب ثبعلي اص ثيي ثشدُ ؿَد .اگش سٍحيِ ثشکٍسدُ مشدى حَائج هؤهٌيي دس ػبصهبى ّب احيب ؿَد ،مبسمٌبى ثشاي حل هـنل اسثبة سجَع
ت ؽ هي مٌٌذ .اهبم كبدق (ع) هي غشهبيٌذ :يل دػتِ اص لق ذا دًجبل ثشکٍسدى حَائج غقشا يب هؤهٌيي ّؼتٌذ .ثبيؼتي چٌديي ؿخلديتي سا دس
ٍجَدهبى احيب مٌين.
ًتيجِ ايٌنِ اى ؿبءاهلل ّش مذام اص ؿوب اگش دس داًـگبّْب ،ػبصهبًْب ٍ يب اداساغ ّؼتيذ ثدِ دًجدبل ايدي ثبؿديذ مدِ اگدش هـدنلي ثدشاي هدؤهٌي ثدِ
ٍجَد کهذ ثشاي سغغ کى هـنل ت ؽ مٌيذ.
ذايب ثِ کثشٍي اٍليبئت هب سا اص يبساى ٍاقؼي اهبم صهبى(ػج) هقشس ثکشهب ٍ .الؼ م ػلينن ٍ سحوِ اهلل ٍ ثشمبتِ

