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«نجما»اسالمی نقشه جامع مدیریت 
تعریف: مقدمه

« ،نجما، مجموعه ای است جامع، هماهنگ، پویا و آینده نگر

، «الزامات اجرایی»، و «مسائل مدیریت اسالمی»، «(و روشیمحتوایی)مبانی »شامل 

، «اجرا، آموزش و پژوهش»سه حوزه در 

برای دست  یابی به مدیریت مطلوباسالمی، بر ارزش های اسالمی، در راستای اهداف نظام مبتنی 
.  «فراگیر، متوازن و نظام  مند در همه سطوح و همه ارکان نظام اسالمی

 ارائه شده است«نقشه جامع علمی کشور»تعریف با الهام از این ،.

ارکان نقشه جامع:

 (محنوایی و روشی)مبانی

مسائل

الزامات اجرایی

حوزه های نقشه جامع:

پژوهش

آموزش

اجرا



، و محکمات عقلی و تجربی(ع)قرآن و سنت معصومین 
دستاوردهای علمی پژوهشیاسناد باالدستی 

حوزه پژوهش« نجما»

 (محتوایی و روشی)مبانی

مسائل

الزامات اجرایی

حوزه آموزش« نجما»

 (محتوایی و روشی)مبانی

مسائل

الزامات اجرایی

حوزه اجرا« نجما»

 (محتوایی و روشی)مبانی

مسائل

الزامات اجرایی





"(نجما)"مفاهیم اساسی نقشه جامع مدیریت اسالمی 
:«نقشه جامع علم»

یک«مبانی، مسائل و الزامات اجرایی»، ناظر به نظام موضوعات «نجما»در منظر «علمجامع نقشه »
. ، مورد بررسی قرار می گیرد«پژوهش، آموزش و اجرا»؛ که در سه حوزه علم است

.است«مبانی»، قسیم «مسائل»در این تقسیم، 

«علممبانی»

  های پیش  فرض)«اصول موضوعه علم»و ( بدیهیات اولیه)«اصول متعارفه»عبارت است از گزاره هایی که »
.«را در سه سطح عام، خاص و اخص تشکیل می دهد( علم

«مبانی مدیریت اسالمی»

م مبانی عام علو)«موضوعه عاماصول اصول متعارفه و »شامل «مبانی مدیریت اسالمی»بنابراین 
.  است( مبانی خاص و اخص مدیریت اسالمی)«اصول موضوعه خاص و اخص»و ( انسانی

«علممسائل»

قرار می گیرند؛ که آن عنوان( کل یا کلی)که موضوعات آن ها زیر چتر عنوان جامعی گزاره هاییعبارت است از »
.«جامع، موضوع علم را تشکیل می دهد

.را تشکیل می  دهد«مسائل علم»، مورد بحث و بررسی قرار می  گیرد، «درون یک علم»بنابراین هر آنچه 

«مسائل علم مدیریت اسالمی»

.است«و مسائل الگویی(تجویزی-توصیفی)مسائل نظری»شامل 





"(  نجما)"مفاهیم اساسی نقشه جامع مدیریت اسالمی 
«تقسیمات مبانی»

در تقسیمی منطقی، «مبانی هر علمی»

وای است که نحوه دستیابی به محت« روش علم»است و یا ناظر به «محتوای علم»ناظر به یا 
.علم را ارائه می دهد

.دتقسیم کر« مبانی روشی»و «مبانی محتوایی»، را به «مبانی علم»از این رو، می توان، 

.است«متعلق شناخت»و یا ناظر به «اصل شناخت»، یا ناظر به «ییمبانی محتوا»

.است« شناختیمبانی معرفت»، «قسم اول»

.ها است«باید و نباید»ها است و یا ناظر به «بود و نبود»قسم دوم، یا ناظر به 

.است«شناختیمبانی هستی»مورد اول، 

.است«شناختیمبانی الزام»مورد دوم، و 

: ، منطقا، در چهار عرصه، مورد بحث قرار می گیرد«مبانی علم»بنابراین، 

«شناختیو الزامشناختی، ، هستیشناختیمبانی معرفت»: «مبانی محتوایی». الف

.«روش شناسی اجتهاد جامع در مدیریت اسالمی»: «شناختیمبانی روش».ب



:«نجما»نقشه جامع مدیریت اسالمی 

مبانی محتوایی مدیریت اسالمی: بخش اول
شناختی مدیریت اسالمیمعرفتمبانی : فصل اول

اسالمی مدیریت اساسی مفاهیم ( 1

مبانی عام:

:«بشریو علوم اسالم »

،اسالم

 ،علوم بشری

 علومرابطه اسالم و

مبانی خاص :

:«اسالمیمدیریت علم »

 تعریف

مولفه های اساسی تعریف

...منابع معرفت، ابزار معرفت و ( 2



اسالمی مدیریت مفاهیم اساسی ( 1
:«اسالم و علوم بشری»: عاممبانی 

اسالم:

تسلیم امر خدا شدن»: اسالم»

(131/بقره)« اذ قال له ربه اسلم؛ قال اسلمت لرب العالمین»

دین اسالم  :

قله مجموعه گزاره های جامع منسجم نظری و عملِی بصیرت ده ِحیات بخشِ هدایتگِر به سوی»
«های رشد و کمال انسانی است، که از جانب خدا نازل شده است و ضرورت التزام دارد

(19/ال عمران)« ان الدین عند هللا االسالم»

(104/انعام)« قد جاءکم بصائر من ربکم»

(24/انفال)« ...یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم»

(2-1/جن)« ...انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد ... » 

(91-89/حجر)«و قل انی انا النذیر المبین؛ کما انزلنا علی المقتسمین؛ الذین جعلوا القرآن عضین»

مراتب دین اسالم:

الزامات فقهی حقوقی: (اهل اسالم)دیانت مسلمین •

الزامات اخالقی+ الزامات فقهی حقوقی: (اهل ایمان)دیانت مؤمنین •

الزامات عرفانی+الزامات اخالقی + الزامات فقهی حقوقی: (اهل یقین)دیانت محسنین •



:مدیریت اسالمیمفاهیم اساسی ( 1
«  اسالم»: مبانی عام

«گستره اسالم»:

«همه حقایق ظاهر و باطن عالم خلقت»

(89/نحل)«...شيء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل »

القرآن علی اربعه اشیاء؛ علی العباره و االشاره و اللطائف و الحقائق؛ »

(ع)ادق امام ص، (ع)امام حسین« للعوام؛ و االشاره للخواص؛ و اللطائف لالولیاء؛ و الحقائق لالنبیاءالعباره 

(103، ص 89؛ و ج 278، ص 75همان، همو، ج)،( 20، ص 89مجلسی، بحار االنوار،ج )

عمومی، سطح «عبارت قرآن»

:داردسطوح تخصصی را نظر ، «، لطائف و حقائقاشاره»و 

کریم، از قرآن «استداللی»دریافت های ، «اشاره»

کریم، از قرآن «استداللی شهودی»ترکیبی دریافت های ، «لطائف»

.  از قرآن کریم را تذکر می دهد«شهودی»دریافت های ، «حقائق»و 



:مفاهیم اساسی مدیریت اسالمی( 1
«اسالم»: مبانی عام

:«علوم حصولی»دسترس گستره اسالم در •

(2/یوسف)« انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون»

.کریم اندوقرآن است که اهل تفسیر استداللی « خواص»، از آِن «اشاره قرآن»

.دارد«سطح الهیات و علوم تجربی انسانی»، تمرکز بر «هدایت قرآنی»در این سطح، 

.حاصل می شود«علوم نجربی طبیعی قرآن کریم»و دریافت های کلی و یا جزیی محدودی از 

لنگر بودن کوه ها، و حرکت »، «حرکت منظومه شمسی»، «زوجیت موجودات طبیعی»مانند 
، «همچون ابر

«، حیات و تسبیح تمام مخلوقات عالمعلم»و 

.است«اعجاز علوم طبیعی قرآن کریم»موارد دیگر که از مصادیقو 

.، قابل درک تجربی برای عموم متخصصان و جامعه بشری است«چهار مورد اول»امثال 

از ، درک تجربی اش از عقول عمومی و تخصصی فراتر رفته، نیازمند سهمی«تسبیح موجودات»و امثال 
.ذوق عرفانی و شهودی است



مدیریت اسالمیمفاهیم اساسی ( 1
«اسالم»: مبانی عام

:«علوم شهودی»دسترس اسالم در گستره •

(4/زخرف)« و انه فی ام الکتاب لدینا لعلي حکیم»

(31/رعد)« ...و لو ان قرآنا سیزت به الجبال او قطعت به االرض او کلم به الموتی»

.استدر کار قرآنی، ، تجربه شهودی برخی از حقائق «لطائف قرآن»در سطح 

.  باشندمی «الهیوالیت اهل »آِن مفسرین این سطح، از 

هم این سطح، تجربه حقائق عالم از جمله، علوم تجربی قرآن، دامنه بیشتری را در بر می گیرد؛ که این مرتبه، سدر 
.  علمای ربانی قریب به مقام عصمت، است که از نمونه های بارزش، حضرت سلمان می باشد

.می شود، ارتباط خاص شهودی با حقائق قرآنی بر قرار «حقائق قرآن کریم»در سطح 

.  است«طهارتعصمت و مقام »این سطح از آِن 

.  گیردرا در برمی ( َملکوتو ُملک )خلقت هردو چهره ظاهر و باطن عالم حقائق قرآنی، 

که به مرور زمان تحت سیطره علوم تجربی حقائق اش آشکار می شود و باطنی که از دسترس علوم تجربی ظاهری 
.خارج است

.  است«الهیمنصب معصوم صاحب »توان دست یابی به این مرتبه، از آِن «قدر متیقنِ »

!  نمودطی االرض ؛ !آوردو به حرکت در کند که در این سطح می توان، کوه را از جا «تکوینیوالیت مقام »ای از درجه 
!  نشستو با مردگان به سخن 



:مدیریت اسالمیمفاهیم اساسی ( 1
«علوم بشری»: مبانی عام

«علم»  :

ی و های نظام یافته حاصل از تتبع در منابع تکوینمجموعه معرفت»، «نجما»، در منطق «علم»
« وحیانی، عقلی، تجربی و شهودی است-های نقلیتشریعی با روش

ارکردهای و ک( توصیف، تبیین، تجویز، پیش  بینی و مانند آن)تمامی کارکردهای نظری علم »که 
را « (تغییر، کنترل و ایجاد قدرت و اقتدار، رفاه، سعادت دنیوی و اخروی و مانند آن)عملی علم 

.دربرمی گیرد

«علوم بشری»

« و شهودی را در بر می گیرد( انسانی، و طبیعی)، تجربی (فلسفی و ریاضی)همه علوم عقلی»



مدیریت اسالمیمفاهیم اساسی ( 1
رابطه اسالم و علوم بشری: مبانی عام

 تجربی طبیعیاسالم و علوم رابطه  :

داوران اندیشه ها و عملکرد »، «محکمات قرآن و سنت»در کنار ، «طبیعیمحکمات علوم »
.می باشند«اسالمی

در (مانند نظریه داروین)مرتبط با مسائل انسانی، « تجربی طبیعیظنیات علوم »اجماال،
بررسی و،«ظنیات قرآن و سنت»و، «محکمات دینی»بایستی با محک ، «هرم مراتب اعتبار»

.ارزیابی شوند

«، سقف آن است«موافقت با آن  ها»با داوران مذکور، کف تأیید اسالمی و «عدم مخالفت»

، «طبیعیعلم »به دستاوردهای ظنی «اسالم»ی«نسبت دستاوردها»

« است؛ که یک حوزه مشترک و دو حوزه متمایز دارند« نسبت عموم و خصوص من وجه»

 (علم مدیریت و )تجربی انسانی اسالم ، و علوم رابطه...

، متأثر از ارزش های فرهنگی حاکم بر ذهن و روح پژوهش گران و متخصصان و متأثر از «انسانیعلوم »
. محیط حاکم پژوهشگران و جامعه مربوطه است

م بر حاک...( عقاید، بایدونبایدها و)، همچون علوم انسانی دیگر، علمی متأثر از فرهنگ «علم مدیریت»
.پژوهش گر علم مدیریت، منابع انسانی و جامعه مربوطه است

، نیز،«علم مدیریت»به دستاوردهای «علم مدیریت اسالمی»ی«نسبت دستاوردها»

« است؛ که یک حوزه مشترک و دو حوزه متمایز دارند« نسبت عموم و خصوص من وجه»



اسالمی مدیریت مفاهیم اساسی ( 1
«مدیریت اسالمیعلم »: مبانی خاص

«  ع« »مدیریت معصومین»، «مدیریت خداوند و کارگزاران الهی»اسالمی در سه سطح مدیریت 
.، جریان دارد«مدیریت غیرمعصومین»و 

، «مدیریت خداوند و کارگزاران الهی»

رساندن آن  ها بههستی برای تدبیر والیی امور مجموعه  های منسجم سلسله مراتبی عالم »
.«کمال خویش است

(  50/طه)« ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی»

...  یدبر االمر من السماء الی االرض... ثم استوی علی العرش »

(6-4/سجده)« ذلک عالم الغیب و الشهادة العزیز الرحیم

(5/نازعات)« فالمدبرات امرا»

«علم مدیریت اسالمی»:

علم مدیریت اسالمی، علم تدبیر والیی امور مجموعه  های منسجم سلسله مراتبی، برای»
.«رسیدن به اهداف، مبتنی بر ارزش  های اسالمی است

«موضوع مدیریت اسالمی»:

. «واقع می  شوند« تدبیر»است از آن جهت که تحت « مجموعه  های منسجم سلسله مراتبی»



:«مفاهیم اساسی تعریف مدیریت اسالمی»
:«تدبیر»

، (زیهدف  گذاری و برنامه  ری)«تدوین»وظائف مدیریت، ، در ادبیات اسالمی، ناظر به «تدبیر»

.است« نظارت و کنترل»، و «(سازمان دهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و رهبری)«اجرا»

«تدبر»اعمال : «ویژگی تدبیر»•

.  «والیت الهی»و « نگریاندیشی و عاقبتعاقبت»، «نگریاندیشی و ژرفژرف»: «تدبر»•

چنین تعریف است؛ و در عرصه انسانی، ، «علم، هنر و مهارت»شامل ،«اجزاء تدبیر»•
:  می شود

.است« دانش نظری و کاربردی»ناظر به «علم». الف

.است( وراثتی و شخصیتی)« قابلیت های وجودی»ناظر به «هنر». ب

.است« توانمندی های حاصل از آموزش عملی و حرفه ای»ناظر به «مهارت». ج

مدیریت است ولی هر مدیریتی« تدبیری»در اسالم، هر : «مدیریت»و « تدبیر»رابطه •
. نیست« تدبیر»

. را در برمی گیرد«مدیریت»و هم مفهوم «رهبری»هم مفهوم «گستره تدبیر»•

از اهمیت و نقش « نجما»با توجه به فرهنگ اسالمی و روح حاکم بر «هدف  گذاری»•
.خاصی برخوردار است، لذا به عنوان یکی از وظایف مستقل مدیریتی ذکر شده است



:«مفاهیم اساسی تعریف مدیریت اسالمی»
:«والیی»

.، ناظر به رابطه سرپرستی توأم با دوستی، عشق و محبت است«والیی الهی»

.و نوعی، سرپرستی خاصی است که رابطه پدری و فرزندی معنوی را افاده می  کند

.، ناظر به رابطه سرپرستی توأم با ادعای دوستی، عشق و محبت است«والیی شیطانی»

:در سطح غیرمعصومین در دو مرتبه مطرح است«والیت الهی»

:والیت الهی اهل اسالم به یکدیگر•

:{، حکومتی و روابط بین الملل(سازمان ها، و نهادها)اجتماعی ، خانوادگی}در روابط افقی و عمودی 

(.71/توبه)«المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض»

:ها نسبت به یکدیگرفطری انسان-والیت الهی•

:{و روابط بین المللحکومتی ، (سازمان ها، و نهادها)خانوادگی، اجتماعی )در روابط افقی و عمودی 

... و ما لکم التقاتلون فی سبیل هللا و المستضعفین »

(.75/نساء)« و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا



:«مدیریت اسالمیتعریف مفاهیم اساسی »
:مجموعه  های منسجم سلسله مراتبی

«جامعه»، «خانواده»، «نفس»، ناظر به غیرمعصومینسطح موضوع مدیریت اسالمی در 
.است«نظام روابط بین الملل»و «نظام حاکم بر جامعه»، (سازمان  ها و نهادهای اجتماعی)

نیز، مرتبط با زندگی انسان  ها را« مخلوقات جمادی، نباتی و حیوانیِ »این مجموعه  ها، به طور طبیعی، 
.دربرمی گیرد

ت ، با عنای«روح انسانی»« مجموعه منسجم سلسله مراتبی»به عنوان ( فرد)«نفس»مقصود از •
.  است که عقل آن قوا را مدیریت می  کند« نفسانیقوای »به 

مسائل»در «کالن موضوع»یک ، و «مبانی مدیریت اسالمی»اساسی در یک مولفه «خانواده»•
.است« اسالمیمدیریت 

«خانواده محوری در تدبیر نظامات اسالمی» ،

:اسالمدر مکتب مدیریتی نظریه بنیادین حاکم، 

«محور تدبیر تمامی سازمان  های اجتماعی است« خانواده»اصیل مادی و معنوی اقتضائات »

«و نهادهای حاکم اجتماعی، ابزارهایی در خدمت رشد و تعالی خانواده استسازمان  ها »و 

؛«، بستر شکوفایی و قرب الهی انسان می باشدخانواده»و 

. ، مورد تأکید واقع شده است«سیاست  های کلی خانواده»در سند نظریه پایه، این 

در سطح عالم انسانی و عالم خلقت،« های منسجم سلسله مراتبیمجموعه»فرهنگ قرآنی، در •
:  نامیده شده است«امت»

...(.و 38/انعام):«و ما من دابه فی االرض و ال طائر یطیر بجناحیه اال امم امثالکم»



:  «مدیریت اسالمیتعریف مفاهیم اساسی »

، «اهداف».4

اهداف غایی»هم ، و «(کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت)مادی و معنوی تشکیالتیاهداف »هم 
.  است« (کمال رشد و قرب الهی)

.است« های اسالمیاهداف تشکیالتی سازمان»دهنده و کنترل کننده جهت«اهداف غایی»

.   استاساسی هر سازمان مالکات اساسی سنجش توفیق در اهداف از « وریبهره»

.، قلمرو زندگی آدمی است«دنیا و آخرت»

: وری مطلوب در مدیریت اسالمیبهره

«مادیات در خدمت معنویات»و« وری دنیوی و اخرویبهره»

الفساد فی وابتغ فیما آتیک هللا الدار اآلخرة و التنس نصیبک من الدنیا؛ و احسن کما احسن هللا الیک و التبغ»
(77/قصص)« االرض؛ ان هللا ال یحب المفسدین

ارزش  های اسالمی. 5

.«معنوی استدر راستای رسیدن به اهداف مادی و مطلوبیت های »، «هاارزش»

ن های اسالمی اعم از توصیفی و تجویزی در منطق اسالم، هر یک، سهمی را در رسیدتمامی گزاره
های اسالمی تلقی به اهداف اسالمی دارا می باشد؛ از این رو، همه آنها، مطلوبند و ارزش

.می  شوند

، «گستره ارزش  های اسالمی»

نظری و )مسائل مدیریت اسالمی »های همه حوزهو « مبانی محتوایی و روشی»همه حوزه  های 
. را در بر می گیرد« (الگویی



،«نجما»شناسی پژوهش در مدیریت اسالمی در روش

«شناسی اجتهاد جامعروش»

، «اجتهاد جامع در مدیریت اسالمی»

روش جامع نقلی وحیانی، عقلی، تجربی، و شهودی است»

که با مراجعه به منابع تکوینی و تشریعی و با تکیه بر مبانی مدیریت اسالمی، 

.«های معتبر، برای مسائل مدیریت اسالمی ارائه می  کندپاسخ

ی و تشریعمنابع »، «منابع آن»و « اجتهاد جامع در مدیریت اسالمی، دارای مراتب تشکیکی»
. «تکوینی استمنابع 


