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  قرآن و روايات ديدگاهاز ) ع(بررسي مديريت نظامي حضرت داود 
  1سيد رضا درويشي

  چكيده
 توان يممشكالت و موانع موجود  ترين مهم شايد از .يريت نظامي تحقيقات اندكي صورت گرفته استمد يدرباره

تحقيق را  كمبود منابع مناسبو  توانمند در اين زمينه محققان ننبود ؛ديگرجهان با يك يها ارتشرقابت شديد و سري 
نظامي، ارائه الگوهاي مديريتي مناسب در  هدف از اين پژوهش رسيدن به معنايي جامع از مديريت و مديريت .برشمرد
و همچنين شناسايي ترازهاي مناسب  براي نيروهاي مسلح هاي مديريتي و نظاميگذاري فعاليتسياست راستاي

اين تحقيق بر اساس كنكاش و جستجو در آيات  .استاكتسابي بودن مديريت و فرماندهي  وو تبيين ذاتي مديريتي 
هميشه  ترشايستهشناخت مديريت . انجام شده است )ع(و ائمه اطهار) ص(ل از پيامبر اعظم قرآن كريم و روايات منقو

 هاي ويژگيهايي از و آماري نمونه توصيفيدر اين مقاله كوشش گرديد به صورت  .است مورد توجه جوامع بشري بوده
ديريت نظامي در قرآن و روايات آيا م :تهيه شده است هاييپرسشاين مقاله بر اساس  .دشو مي بررسيمديران الهي 

و  كدامندبرجستة آن نزد خداوند  هاي ويژگيتبيين شده است؟ فرماندة نظامي چه جايگاهي نزد خداوند و مردم دارد و 
مديريتي و فرماندهي چه كساني و با چه  ي هآيا مديريت و فرماندهي امري ذاتي است يا اكتسابي؟ و الگوهاي شايست

گاه مديريت نظامي از ديد هاي ويژگيو مديريت نظامي در حكومتي الهي  مسئلهدر اين تحقيق  .باشند يمي هايويژگي
باشد  مانيكارها يسر لوحه ديبا يمراي ما مسلمانان مديريت نبوي و مديريت علوي ب قرآن و روايات تبيين شده است؛

 ليبه دل ولي ،كنداعصار معرفي مي يهو هم هاحسنه در تمامي زمينه يهرا اسو) ص(با اينكه خداوند پيامبر اسالم و 
يك فرمانده و مدير نظامي برتر به جهانيان  را) ع(گذشته، حضرت داود تبيين بسياري از مسائل حتي مربوط به انبياء 

در قرآن ) ع(و ابعاد فرماندهي و مديريتي داود نبي  ها يژگيومبسوط به  يا گونهاين حال خداوند به ا ب .كندمعرفي مي
كردهاي به كار هيريتي در زمان حال و آيندفرماندهي و مد يها عرصهآن در  اجرا كردنبا  توان يمو است پرداخته 

ناپذيري،  ، خستگيقاطع بودنتوان به اطاعت و تبعيت از فرماندهي،  هاي ايشان مي از جمله ويژگي .مناسبي دست يافت
  .كردو مشورت در كارها اشاره  طلبي داشتن علم و آگاهي، مصمم بودن، پرهيز از رياست

  
 .مديريت نظامي، فرماندهي نظامي، مديريت، )ع(حضرت داود: واژگان كليدي

                                                            
  )ع(امام علي افسري دانشگاه كارشناس ارشد و مدرس  . 1
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  مقدمه
يافت كه  توان يم» مديريت«متفاوتي از  يها فيتعرمختلف  يها كتابو  ها گزارشدر 

ي زمان ياي از يك تعريف واحد هستند، اما در هر دورهعموماً تعابير تغيير شكل يافته
هايي از اين تعاريف بيشتر است و اين روندي است كه همچنان ادامه تأكيد بر بخش
  .خواهد يافت

،  زاده عباس( »مديريت عبارت است از انجام كارها از طريق ديگران«در يك تعريف 
مديريت عبارت است از انجام كار همراه با ديگران و از «و طبق تعريفي ديگر  )1385

در حال حاضر  ).1385: همان( »آن ل به اهداف سازمان و اعضايني طريق آنان به منظور
باشد از مديريت به دست نيامده و در گذر  جامع و مانع كه مورد اجماع علما تعريفي

  .اند شدهزمان اين تعاريف نيز دستخوش تغيير 
داشته تاكنون ) ع(مديريت عمري به بلنداي عمر بشر از زمان خلقت حضرت آدم 

در مسير ادامة زندگي خانوادگي به عنوان يك پدر و به  ديبا يمايشان هم زيرا  ؛است
  .كنندعنوان يك پيامبر و هادي، مديريتي خاص را اعمال 

به بسياري از ) 213: سوره بقره( ،بودند يك امتها در ابتدا با عنايت به اينكه انسان
نيازي  ،مده بودوري به وجود آازندگي و فن يهتوسع يهعلوم امروزي كه در نتيج

كم اختالفات با توسعة جوامع بشري از نظر كمي و كيفي كم ليو ندكرداحساس نمي
. را مديريت كندخود شكل گرفت و بشر مجبور شد براي ادامة حيات جمعي زندگي 

 ؛شد يمواحد اجتماعي بود توسط مديري به نام پدر اداره  نيتر كوچكخانواده كه 
شاغل نمود و با وجود مو  ها سازمانخود اقدام به توسعة سپس بشر براي رفع نيازهاي 

كيل و ساز تششكل گرفت و اين زمينه ها جنگو  ها يريدرگمنافع مشترك اختالفات و 
گروهي براي كسب منافع بيشتر در تعارض با گروهي ديگر . تجهيز مردان جنگي گرديد

 يها كيتكنده و عده و پيروز غالباً گروهي بود كه از لحاظ عو گروه  گرفت يمقرار 
  .مديريت نظامي برتر برخوردار بودند و به عبارتي ازبرتر 
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مكتب  حاكم شدنيكي از پيامدهاي مهم در هم ريخته شدن نظام ارزشي غرب، 
بديهي است در اين مكتب  ؛هاي اقتصادي و توليد است اصالت نفع بر روند فعاليت

در نتيجه زندگي بشر در غرب،  ؛ابسته استوبه ميزان سوددهي آن  ،ميزان درستي نتيجه
در بحث مديريت اسالمي  آنچه. رقابت تمام عيار سودمحوري شده است يصحنه

هاي اسالمي و معيارهاي الهي بر مديريت در كنار  حاكم بودن ارزش ،مطرح است
  )1382 ،رضائيان( .استها و ساختارهاي علمي و مديريتي  مندي از چارچوب بهره
  مسئله بيان

به  هاي مجهزتريو ارتش كردهو دانش پيشرفت  فناوريدر جهان امروز كه علوم،  
الگوي مديريتي مناسب و هماهنگ با آيات  نبودن ،ترين مسئله مهم ،آمده است وجود

هاي عظيم انساني مجموعه يچگونگي اداره مدرن امروز بشري و يها سازمانالهي در 
ديگر  يورود و از سعدالتي پيش ميه سمت بيامروزه از يك سو جهان هر روز ب .است

سالم  فرماندهي و مديريتي ايدبمي از اين رو فرماندهي به فني پيچيده تبديل شده است؛
قابل اهد شد مگر با تمسك به منبعي غيراين مهم ميسر نخومند ارائه شود و و نظام

  . طرف به نام قرآن كريمتحريف و بي
و  است هاي نظامي مغفول مانده ديريت سازمانم ياز موضوعاتي كه در حوزه

هاي مديريتي فرماندهان،  بررسي جايگاه ارزش ،تحقيق در خصوص آن ضرورت دارد
و برتر، تبيين جايگاه فرماندهان نظامي نزد خداوند و  شايستهشناخت مديريت نظامي 

 يدر همههاي نظامي  سازمان يهمه نكهيامردم و در نهايت يافتن الگويي شايسته، تا 
  .از راه سعادت و سالمت و پيشرفت و راه مستقيم گمراه نگردند دوران

سطة فاصله گرفتن دارد و بشر امروز به وا ادامههمچنان  موجود در جهاناختالفات 
ساير . زند يمو مطامع نامشروع دامن  ها جنگالهي به اختالفات و  از تعاليم انبياي

اقدام نظامي  يها سازمانبه تشكيل نهادها و  ،خود نيز براي حفظ منابع و منافع كشورها
خواهند يافت كه تحت مديريت  ارتقاءزماني  ها سازمانو  نهادهاو بالطبع اين  ندينما يم

  .و فرماندهي برتر و اليق قرار گيرند
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كرر و زيبايي به ظهور و سقوط م هايريم، كتاب آسماني مسلمانان اشارهدر قرآن ك
متمسك اهللا  كه به حبل كندميرفي اوند سپاهياني را پيروز معو خد شده استها امت

اين  يو در عين حال ملبس به لباس ايمان، تقوا و تفكر و تعقل باشند و در سايهشوند 
  .زندگي دنيوي و اخروي خود را مديريت كنند ،امور

  ضرورت تحقيق
گوناگون  ياه روش، اعمال پر دامنه و وسيع يها تالشاز  يا مجموعهتحقيق شامل 

و مستدل براي كننده پاسخي قانع يبراي كسب اطالعات هر چه بيشتر و هدف آن تهيه
معمول در علوم يكي روش تحقيق است كه  يها روشاز . هاي مطروحه استپرسش
محقق با استفاده از  ؛سازد يمدر ابرداري از اسرار قق را به كشف و تفسير و پردهمحق

يك فكر، عواملي را كه موجب ظهور و پيدايش ، ح استفنوني كه در اين روش مطر
كشف خواهد  اند شدهگسترش و نشر آن فكر، تقويت و پيشرفت، پذيرش و طرد آن 

  )1368قائمي، ( .كرد
ها تداوم خواهد مشكالت سيستمي در درون سازمان رسد در عصر حاضربه نظر مي 

 .گيردرد چالش قرار ميها مومندي انسانو كارآمدي و رضايت يور بهرهداشت و 
جمعي كه امروزه  دسته هايها و كشتار گذاري بمبها،  ها، قتل و غارت بسياري از جنگ

چنانچه جهان به سوي  ،قوانين الهي و اسالمي است نكردن افتد به دليل رعايت اتفاق مي
اميد است  .مشكالت موجود از بين خواهد رفت ،اجراي مديريت و نظامات الهي برود

ي يك الگوي مديريتي قرآني براي كاهش مشكالت و ابهامات اين تحقيق به ارائه انجام
 :اكنون ما با دو نوع جريان مديريتي مواجه هستيم. شودمديريتي و سازماني منجر 

گذار و جو و خدمتنخست مديريتي به سوي صالح و شايستگي و معنويت، عدالت
و دنيامدار و بشر امروز براي رهايي از محور، مادي، نفساني محور دوم مديريتي طبيعت

انسان امروزي . شقاوت و رسيدن به سعادت راهي جز گام نهادن در راه نخست ندارد
 ي ، هزينهنداشتن الگوي مطلوب و مناسب به بيراهه رفته و براي بازگشت يبه واسطه
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 الگوهاي شايسته مديريتي كه گزاف پرداخت خواهد كرد؛ در حال حاضر ضروري است
   .هر چه بهتر و بيشتر بازشناسايي شوند ،باشندمدنظر خداوند نيز مي

  هدف تحقيق
يين مطلوب با تبنظامي قرآني از مديريت  الگوييك  يهدف از اين تحقيق ارائه: الف

يريتي به شكل فردي در محيط هاي مدتبيين ويژگيبا ) ع(داود نبي الگوي مديريت
  .استلويت بررسي آيات الهي وا با قرآني،

قبل از اينكه ) ع(چرا كه داود نبي  ؛فرمانده نظامي در قرآن كريم هايويژگيتبيين : ب
  .يك سپاهي و نظامي بوده است ،به مقام نبوت برسد

نظامي  يعرصهبه ويژه در زندگي بشري  يها عرصه يبيشتر قرآن در همهتوجه : ج
اي پيشرفته بشري نيز هاي علمي و مدرن و همة دستاوردهدر هر صورت نوآوري .است
  .در ساختار و چارچوبي الهي قرار گيرد بايدمي
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  تحقيق هايپرسش
و حول محور تبيين مديريت  استاين تحقيق متوجه اصل موضوع پژوهش  هايپرسش
اساس ر اين تحقيق ب. پردازد يمبه شرح زير  محور و چگونگي آن در قرآن كريماخالق

  .تدوين گرديده استفرعي  پرسشند اصلي با عنوان موضوع و چ پرسشيك 
نظامي در قرآن كريم و روايات  يبررسي و تبيين جايگاه مدير و فرمانده: اصلي پرسش

  .اعصار يو يافتن الگويي شايسته براي همه
  فرعي هايپرسش

  معناي جامع از مديريت و فرماندهي نظامي چيست؟ -1
هاي مديريتي و گذاري فعاليتتراستاي سياس الگوهاي مناسب مديريتي در ي ارائه -2

  ؟كدامندنظامي 
  مناسب مديريتي چگونه است؟ يترازهاي يشناسا -3
  اكتسابي است؟ آيا فرماندهي امري صرفاً ذاتي يا صرفاً -4
  ؟رمانده نظامي اليق تبيين شده استف يها يژگيوآيا در قرآن كريم  -5
  مشخص شده است؟ هشايستمديران  هاي ويژگيآيا در مذهب شيعه و روايات  -6
  نظامي چه جايگاهي نزد خداوند و مردم دارد؟ يفرمانده -7
  مطابق آيات قرآني چگونه است؟) ع(الگوي مديريتي داود نبي -8
  الگوي مديريتي براي ما مسلمانان باشد؟ تواند يم) ع(آيا داود نبي  -9

تواند شته و ميقابليت اجرا در عصر حاضر را دا) ع(آيا الگوي مديريتي داود نبي -10
  كاربرد داشته باشد؟
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  تحقيق يهفرضي
شده بر اهداف تحقيق تأكيد  از اين رو ،شود يمپژوهش به روش توصيفي انجام  چون
انجام  مسائلات كاربردي كه بيشتر براي حل قو تحقي ها پژوهشزيرا اين نوع  ؛است

 هايين حال فرضيهدر ع )1381اردستاني، ( .نيستند متكي ها هيفرضچندان به  شوند يم
ياري و  شايستهتواند به شكلي ما را در رسيدن به شناخت مديريت و فرماندهي  مي زير

  .كندكمك 
  تعريفي جامع و مانع از مديريت و فرماندهي نظامي  ي عدم ارائه -1
  هاي نظامي به ارائه الگويي شايسته و كارآمد يابي سازمانعدم دست -2
  زهاي شايسته مديريتيموانع انساني شناسايي ترا -3
  فرماندهي الهي يموانع مديريتي بر سر راه توسعه -4
  هاي مديريت با بينش توحيدي و غير توحيدي بررسي تفاوت -5
  .گرايش به امور مادي ي بشري به مستندات الهي به واسطه ي عدم دستيابي جامعه -6

  روش تحقيق
طبيعي و تحقيقات مربوط به روش علمي نخستين بار در علوم  از نقطه نظر تاريخي،

 سنتي علم را صرفاً يا گونهبه  ها مدتتا  مادي به كار رفت؛ در نتيجه يها دهيپد
شناسي علم  روش 19از قرن  .دانستند يمدنياي مادي با استفاده از روش علمي  ي مطالعه

  .گوناگون به كار رفت يها رشتهبراي مطالعه 
پرداختن به مسائل انسان و حل اين مسائل  ، براينو يها پژوهشرا كه در  ييها روش

و شايد بتوان  مينام يم، روش علمي يا روش علمي تحقيق رنديگ يم مورد استفاده قرار
در پاسخ به اين پرسش كه هدف پژوهش  .آن را نوعي نظام ويژه انديشگي تلقي كرد

  :شماريمميبر امكان را  سهچيست؟ 
  پژوهش توصيفي -الف
  يا سهيمقا پژوهش تطبيقي يا -ب
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  زيابيپژوهش ار -ج
توصيف است و متضمن هيچ گونه داوري  اًهدف اين پژوهش صرف: پژوهش توصيفي

  )1381اردستاني، ( .نيست
الگوي مناسب از يك نوع  تبيينزيرا در صدد  ،است توصيفيتحقيق حاضر از نوع  

ند ترازهاي چرا كه خداو ؛ميباش يممديريت عالي و برتر از منظر قرآن كريم و روايات 
به روشني در  اخالقي و بعضاً حكومتي انبياء هايشايسته مديريت را در غالب ويژگي

در آيات قرآن و همچنين تجزيه و  به عبارت ديگر با تحقيق ذكر كرده است؛قرآن 
قدر شيعه و مراجعه به كتب آنان كه به استناد تحليل آيات توسط مفسرين بزرگ و عالي

و از  كرداستفاده عملي و كاربردي  ميتوان يماست،  شدهتبيين ) ع(روايات معصومين 
 .محور داشته باشيمدر آموزش و تربيت مديراني توحيدمدار و اخالق همان ابتدا سعي

كه همان  ،ها دادهآرماني مديريتي، تجزيه و تحليل  يبه طور قطع براي رسيدن به جامعه
  .باشد يماجتناب ناپذير  ،استآيات قرآن كريم 

  ادبيات تحقيق
از ، است با عنايت به اينكه تاكنون بسياري از مكنونات قرآن كريم بر ما پوشيده مانده

است؛  بسياري از علوم و معارف در اين كتاب آسماني براي ما كشف نگرديده اين رو
اميد است با عنايات الهي و سعي و تالش  بنابراين )198ي البالغه، خطبه نهج(

مباحث مديريتي، اصول  يدرباره. به اين معارف دست يابند بيشتر محققانروزافزون، 
ارزشمندي تهيه  يها كتابو  هاار سازماني، مديريت اسالمي مقالهمديريت، مديريت رفت

مديران نظامي  يها يژگيوكه به  ،مديريت نظامي يشده است و در زمينهو تأليف 
ا موضوعات نظامي مستند به قرآن ب ييها پژوهشولي  وجود دارد، كمي آثار ،پردازد يم

كتاب خدا كه  بهلذا استناد . رسدكمياب به نظر مي نگارنده يبه عقيده و روايات حداقل
ا هانسان يگونه نقص و اختالف و ابهام و سراسر نور و هدايت براي همه عاري از هر

  .رسد يممطلوب به نظر  ،استاعصار  يو مديران در همه
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بزرگ  ءاز انبيا ،داود به معناي محبوب ):ع(داود نبي ضرت حخچة زندگي يتار ـ
شده  بياندر كالم اهللا مجيد  بارنام مبارك ايشان شانزده  .استا و فرزند يس اسرائيل بني

در  متأسفانه ،كند يمياد ) ع( قرآن كريم به بهترين شكل از حضرت داودد هرچن. است
در قرآن كريم . اند آوردهزرگ الهي اين پيامبر ب يتورات مطالب ناشايستي درباره

پادشاه و حكمران  از جمله پيامبر صاحب وحي، ؛حضرت داود داراي مناصب مهمي بود
و با اقتدار كامل  نظامي كه توانست با مديريت نظامي برتر يا فرمانده و اسرائيلبني
. بورنام زه داشت ب يا فهيصحبه نقل از قرآن ايشان  .اقتدارش را وسعت دهد يهزحو

 يبه واسطهبسيار شجاع و از لشكريان طالوت بود و در ميدان جنگ  ايشان سربازي
 .شجاعت فراوانش توانست به تنهايي فرمانده دشمن را كه جالوت نام داشت بكشد

  )1349رهنما، (
 اسرائيل يبن ،امروزي يشده حتي تورات و انجيل تحريف قرآن كريم و استناد آياتبه  

طلبي آنها منجر به بعدها راحت. بودندطلب راحت و خواه ادهيز پذير،ستم قومي ترسو،
و نواهي خداوند و  سركش در برابر اوامر جو وو قومي بسيار بهانه طلبي گرديددنيا

خود مسيح عيسي بن ما  :گفتندحتي  اينكه بسياري از انبياء خود را به ناحق كشتند و
ساله تحت  در دوران اسارت چهارصد ).157 :سوره نساء(فرستاده خدا را كشتيم مريم

  :ديفرما يمقومي ترسو و ستم پذير بودند چنانچه خداوند  ،حكومت فرعون
كه شما را به سختي آزار ن نجات داديم كنيد آنگاه كه شما را از فرعونيا ياد و«
 )مصايب( آن در وگذاشتند  زنانتان را زنده مي بريدند و پسرانتان را سرمي دادند، مي
  )49: سوره بقره( ».ردگارتان بودموني بزرگ از سوي پروآز

از  دتمرّ وجانشيني همچنين تمايل آن قوم به يك و شجاعت به عدمخداوند 
آنجا كه در جواب  كند؛مياشاره نفر از فرماندهانشان  دو خود وپيامبر  دستورهاي

آنجا  راي موسي همانا د« :سرزمين مقدس گفتندپيشنهاد ورود به  ردحضرت موسي 
 ،ميشو ينمن نروند ما هرگز داخل آن آنجا بيرو تا آنها از قومي زورمند و ستمگرند و

و  دنديترس يمدو نفر از مرداني كه از خدا . از آنجا بيرون روند ما وارد خواهيم شد اگر
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از آن دروازه بر آنها وارد شويد، : گفتند داده بود )ايمان وعقل (خدايشان به آنها نعمت 
اگر ايمان  ،پيروز خواهيد شد و بر خدا توكل كنيد قطعاًاز آنجا وارد شديد  كه اگر
ما هرگز  ،هستند) سرزمين(اي موسي تا وقتي كه آنها در آن : گفتند اسرائيلبني .داريد

 .»....ميا نشستهپروردگارت برويد و بجنگيد كه ما همين جا  پاي در آن ننهيم، پس تو و
  )21-26: سورة مائده(

 و ،حضرت موسي اولين وصي ،نفر يوشع بن نون آن دو ،اند مفسران نوشته بيشتر
 ).1387مكارم شيرازي، (اند بوده ،جانشين يوشع از فرماندهان نظامي و ،اكاليب بن يوفنّ

و سيزده  سيصد جزء آنها. كندمياين دو تن كه در قرآن خداوند از آنان تمجيد  ضمناً
كه رجعت  باشند يمدر عصر ظهور ) عج(عصرحضرت ولي تن از فرماندهان نظامي 

فرماندهاني سلحشور و شجاع ) ع(با اين اوصاف چند قرن بعد از موسي  .خواهند كرد
  .خاستند و مظهر قدرت خداوند شدندبر اسرائيلمانند داود، سليمان، طالوت از بني

بر اساس تحقيق صورت ): ع(ـ رويكردهاي فرماندهي و مديريتي حضرت داود 
داوري عادالنه، احقاق حق، جهاد  :رويكردهاي مديريتي آن حضرت شامل گرفته

رنج خود و استقالل و شجاعانه در راه خداوند، ساده زيستي و تأمين معاش از دست
شناسي، وعظ و اندرز و فصاحت در كالم خودكفايي، التزام به نظم و نظارت و وقت

  )1386تقوي دامغاني، . (است
امروزه ساختار بسياري از نهادها و : مدرن يها سازمانر مديريتي د يها چالشـ 

از آنجايي كه موضوع مقاله  .هستند سازمان محورو يا  محورفردمدرن  يها سازمان
و همچنين تبيين  چرخد يم) ع( فردي حضرت داود يها يژگيوحول محور تبيين 

حقيقي جداگانه است در ت شايسته ،گنجد ينممحور در اين مقاله سازمان ينهادهاويژگي 
است  سعي گرديده محور پرداخته شود؛ به عبارت ديگرسازمان ينهادهابه تبيين ويژگي 

ن مديريت از به تبيي) فردي به خصوص(مديريتي  يها چالشبرطرف نمودن  به منظور
فراوان  يها چالشبا  ها سازماند، زيرا از گذشته تا امروز منظر قرآن كريم پرداخته شو

هاي اداري، هدف قرار گرفتن توليد و  له بروكراسي اداري، پيچيدگياز جممديريتي 
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برداري از منابع به هر قيمت، نگاه ابزاري به طبيعت و انسان، قرار دادن انسان در بهره
 كردنعد زميني انسان و فراموش رفاه مادي و لحاظ نمودن ب يخدمت توليد، توسعه

استعد آسماني انسان روبرو ب.  
  :شود يمارائه  زيرجدول ) ع(قرآن كريم بر الگوي مديريت داود نبي  يت موضوع و تأكيدبه علت اهم

شمارة  رديف
  سوره

نام
  سوره

  ابعاد مديريت و فرماندهي نظامي شمارة آيه

 مشورت در كارها 38 شوري 42  1
سازي و ارتزاق از دست رنج خويش و درك زره 11-10 سبا 34  2

  زير دستان يها يناراحت
  قدرت تشويق و تنبيه 88-87 كهف 18  3
  انتخاب جانشين و معاونان شايسته 30 ص 38  4
  دادن آزادي بحث و انتقاد به نيروها 247 بقره 2  5
 اجراي عدالت 26 ص 38  6
 قدرتمندي 17 ص 38  7
  آگاهي از عملكرد افراد تحت امر 19-18 ص 38  8
  آواز نيكو و فصاحت در كالم 20 ص 38  9
 مدير شايسته در عين حال پدري شايسته 30 ص 38  10
جهاد شجاعانه در راه خدا، پيشگامي در حفظ مكتب  250-249 بقره 2  11

  رهبري و خويش اطاعت و تبعيت از ولي امر
  علم و درايت و آگاهي 15 نمل 27  12
زيستي و تأمين معاش از دست رنج خود و استقالل و ساده 11-10 سبا 10  13

  خودكفايي
  التزام به نظم و نظارت و وقت شناسي 26 ص 38  14
  توانايي علمي و جسمي 247 بقره 2  15
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و ساير ) ص(ابعاد مديريتي نبي مكرم اسالم  ،خداوند در كتاب كريمش كه سراسر نور و هدايت است
با توجه به محتواي مقاله چند مورد از ابعاد مديريت و مديريت نظامي كه  .انبياء را بر شمرده است

  .گشاي مديران و فرماندهان نظامي باشد تهيه گرديده است هرا تواند يم
شماره  رديف

  سوره
تعداد نام سوره

  آيات
آية مورد
  نظر

  موضوع اشاره شده

  )ع(موضوع قتل جالوت توسط داود  251 286 بقره 2  1

  توسط خداوند)ع(عطا نمودن زبور به داود  163 176 نساء 4  2
به زبان  اسرائيلنفرين شدن كافران بنيلعن و 78 120 مائده 5  3

  )ع(داود 
جزء هدايت شدگان و انبياء و ) ع(داود 84 165 انعام 6  4

  محسنين است
  توسط خداوند)ع(عطا نمودن زبور به داود  55 111 اسراء 17  5
و سليمان دربارة گوسفنداني ) ع(قضاوت داود  78 112 انبياء 21  6

  بودندرا تباه كرده  يا مزرعه كه
و ) ع(عطا نمودن حكم نبوت و علم به داود  79 112 انبياء 21  7

و پرندگان به سخن گفتن  ها كوهمسخّر نمودن 
  با وي توسط خداوند

، حمد وي از )ع(عطا نمودن علم به داود  15 93 نمل 27  8
خداوند و فضيلت وي بر بسياري از بندگان 

  مؤمن خداوند
) ع(رث ملك و پادشاهي داود وا) ع(سليمان  16 93 نمل 27  9

زبان مرغان را  ،شد و خداوند به آ ن دو
  آموخت

و  ها كوهافزود، به ) ع(خداوند بر فضيلت داود  10 54 سبا 34  10
 نوا همدر تسبيح پروردگار با وي كه پرندگان فرمود 

نرم ) ع(شوند و خداوند آهن را در دستان داود 
  .كرد
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  يات، تعداد كلمات و آيات مرتبطشماره و نام سوره، تعداد آ 
آية مورد تعداد آيات نام سوره شماره سوره  رديف

  نظر
  موضوع اشاره شده

اي خاندان داود اينك شكر خداي به  13 54 سبا 34  11
  جا آوريد

نيرومند بود و دائم  اي بنده) ع(داود  17 88 ص 38  12
  .كرد ميبه درگاه خداوند توبه و انابه 

براي  )ع(وارد شدن دو خصم بر داود  22 88 ص 38  13
  قضاوت ميان آن دو

و بازگشت ) ع(طلب آمرزش داود 24 88 ص 38  14
  با تواضع وي به درگاه خداوند

از سوي ) ع(خالفت و حكومت داود  26 88 ص 38  15
  خداوند در زمين

) ع(را به داود )ع(خداوند سليمان  30 88 ص 38  16
  بخشيد

الگوي مناسب براي فرماندهان، مديران نظامي، ) ع(حضرت داود  از ديدگاه قرآن كريم
  .استسربازان و براي حاكمان و پادشاهان و قضات 

 در قرآن و تورات )ع(تعيين جايگاه حضرت داود ـ

 ؛»وراًبز داوا دينَتَءا«ي از پيامبران صاحب كتاب گفته را يك )ع(داودحضرت قرآن كريم 
  )163 :سوره نساء( .عطا كرديم به داود زبور

و كتاب او را از آن جهت  خواندمي اسرائيلخوش آهنگ بني تورات او را مغنيِ
الحان خوش داود از قديم . است شده يمآهنگ با ناي سروده هم كه اندناميده »مزامير«

اسالمي نيز اخباري از آن منعكس و در  يها كتابدر نزد يهود معروف بوده و در 
  )1349رهنما، (. ز اشاراتي به آن شده استادبيات فارسي ني

داود و فرزند او سليمان شايد تنها دو پيامبري باشند كه گلبانگ ناي و آواز و لحن 
و كتاب مقدس او زبور با مزامير و امثال  اند دادهخوش را در بساط پيامبري رواج 

اه داشته آهنگ عشق را همر او لحن خوش داودي و نغمه موسيقي و يها غزلسليمان و 



  1392، سال سيزدهم، پاييز 51پژوهشي مديريت نظامي، شمارة  -فصلنامة علمي/   182

 .»و پرندگان را مسخّر داود ساختيم كه تسبيح گويند ها كوهما « :ديفرما يمخداوند . است
  )79:سوره انبياء (

بر تأثير آواز داود بر پرندگان و غير پرندگان  تعدادي از مفسران منظور آيه را
  .اند دانستهو تأثير صداي خوش  هاو اين تسخير را تسخير نغمه اند گرفته

شرح مفصلي دارد كه فهرست مطالب آن به  Davidدر كلمه  ايتانيبرالمعارف  دايره
  :اين قرار است

 .جودا بوده است) پادشاه(او مؤسس و نخستين حكمران  )1

 .متولد بيت لحم بود )2

 .ترين پسر يسا بودجوان )3

 .حكومت او تقريباً هزار سال پيش از ميالد مسيح بود و چهل سال طول كشيد )4

 .زرگي تشكيل داد كه از حدود خود فراتر رفتاو امپراتوري ب )5

سال در فلسطين حكومت كردند تا وقتي كه  400او و جانشينان او تقريباً  )6
ختر ظهور كرد و شهر را ويران ساختبالنَص. 

اقة خلّ ي فرهنگي و دوره يدوره نيتر درخشندهسلطنت داود  يدوره )7
 .بود اسرائيل بني

 .لوت آغاز كردكار خود را در سپاه طا داود )8

مهمي براي وي بود كه با درايت  يحادثه ،جريان كشتن جالوت با فالخن )9
 .صورت گرفت

ز فرماندهي براي داود به وسايلي توانست آذوقه و سالح به دست آورد و مرك) 10 
بر  آورد تا محروم دردمند و ناراضي را پيرامون خود گرد يطبقهاو . خود درست كند

طنت و ايد و در مبارزه با جالوت فايق آيد و سرانجام سلقدرت و نفوذش بيافز
را به دست گيرد و فلسطين را مركز عمليات و اقدامات برجسته  اسرائيلامپراتوري بني

خود قرار دهد، زبور و مزامير خود را زبانزد همه كرد و رسالت خويش را آشكار 
  .ساخت
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بر  ،ي آناسرائيلد و مردم غيراردن و سوريه رساني داود حدود كشور خود را به) 11 
به  ،نه پيش از آن و نه بعد از آن ،گاه چيه اسرائيلزوني يافت و بنيف ياسرائيلمردم 

 )1349رهنما، ( .دچنين عظمتي نرسي

هاى دعوت او مانند خواندن  از جمله پيامبرانى است كه از شيوه) ع(داودحضرت  
آن و تاريخ ذكرى به ميان نيامده و در قر... مردم به توحيد و ترك پرستش خدايان و 

 )1386پور،  بان( .اند از جمله يهود در نبوت او ترديد كرده ،اى شايد به همين دليل عده
عد عملى زندگى او را دانيم، ب جا كه ما تبليغ را منحصر به دعوت گفتارى نمىاما از آن
  .كنيم مى او را استخراج مديريتت و هاى عملى دعو تبليغ شمرده و شيوهنوعى 
عملى  مستقيم وهاى غير ، از ميان همان شيوهداود تديريم شاخصهن تري مهم

  توان مى داودبا نظرى به آيات و روايات مربوط به حيات و دعوت . شود برداشت مى
كار و تالش و صنعت  ،مديريت نظامي ،فرماندهي داري،حكومت يوى را اسوه

 -نظامي هاى مشحون از فعاليت ،ومتكه زندگى او حتى در زمان حك چرا ؛دانست
 معاش و نيز نظامي حكومتي و فنى، هنرى و صنعتى به منظور رفع نيازهاى ،مديريتي

به  حكومت خود يشيوه ايشان نيز به دليل رعايت عدالت و .خانواده بوده استو  مردم
  .اند گرفتهما مسلمانان قرار  براي اسوه عنوان

حكومت گسترده  فرماندهي سپاهيان و ه بهاولين پيامبرى است ك داودحضرت 
و داستان زندگى و دعوتش را به طور گسترده اجرا كند احكام الهى  موفق شدو  رسيد

رغم  از نكات برجسته شخصيت او آن بود كه على. ه آيه ذكر شده استدر حدود دوازد
منصب نبوت و حكومت، با تواضع تمام چون ساير مردمان از دسترنج خويش زندگى 

و غيره ادوات جنگي  و ابزار ،بافىزره ،هايى چون آهنگرى گذراند و در حرفه مى
  ميپرداز يممديريتي وي  و حكومتي يها يژگيوتخصصى شايان داشت در ادامه به 



  1392، سال سيزدهم، پاييز 51پژوهشي مديريت نظامي، شمارة  -فصلنامة علمي/   184

  از ديدگاه روايات) ع(حضرت داود  يها يژگيوـ 

  داورى عادالنه و احقاق حق - 1
ميان  اختالفاتا فرمود، قضاوت و رفع عط داودهايى كه خداى تعالى به  يكى از مقام
  ؛برآمد صدد احقاق حقوق مظلوماندر و پشتكار وى در اين زمينه با تالش مردم بود و
از  )ع(را امام محمد باقر داودظريف و قابل توجه  يها قضاوتاى از  نمونه
ين مضمون كه روزى جوانى گريان به نزد حضرت آمد و ا اكند؛ ب نقل مى) ع(اميرمؤمنان
زيرا پدر او  ؛همسفران پدرش شكايت داشت ي ريح قاضى در خصوص تبرئهاز حكم شُ

در  به خدا سوگند: فرمود) ع(على. از سفر بازنگشته و هيچ ارثى بر جاى نگذاشته بود
و با تدبيرى ا، پيش از من نكرده باشد، داوداين واقعه حكمى كنم كه كسى جز حضرت 

و هر يك را چشم بسته در جايى نشاند و باالى  سنجيده همسفران مقتول را فرا خواند
سر هر يك، كسى را شمشير به دست گماشت و از هر كدام، جداگانه بازجويى فرمود 

ريح از اميرمؤمنان گاه شُ آن. شد گرفته سپس حق مقتول از آنان .گفتند راو آنان حقيقت 
م گذشت كه سرگر بر گروهى از كودكان مى داودروزى : فرمود. را جويا شد داودحكم 

چه كسى تو را : فرمودو بد. زدند صدا مى» مات الدين«بازى بودند و يكى از ايشان را 
: او را نزد مادرش برد و علت را پرسيد، گفت داود. مادرم: ؟ گفتاست اين نام نهاده

پدرش با جماعتى به سفر رفت و : چگونه؟ گفت: فرمود. است پدرش چنين نام نهاده
گفتم . مرد: پرسيدم چه شد؟ گفتند. نبود يچون بازگشتند از او خبر. من حامله بودم

 كرديت آيا وصيتى كرد؟ گفتند آرى وص: گفتم. مالى نگذاشت: شد؟ گفتند  اموالش چه
اند يا مرده؟  آيا اين جماعت زنده: فرمود داود. بگذارى» الدين مات«كه نام فرزندش را 

سرانجام به همان شكل ميان آنها . من بنمايانپس ايشان را به : فرمود. اند زنده :گفت
سپس به آن زن . اقرار به جنايت كردند و مال و خون بر ايشان ثابت كردا داورى كرد ت

  )1375موحدي، ( .نام فرزندت را عاش الدين بگذار: فرمود
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  جهاد شجاعانه در راه خدا - 2
آموخت  ها مى و به انسانهاى زندگى بود  پيامبرى قدرتمند و توانا در تمام عرصه داود
از  ؛فنى چشمگير برخوردار شوند هاى از مهارت ،به همراه دانش فراوانچگونه كه 

اين صفت و . سبيل اهللا بود و شجاعت در ميدان جهاد فى جنگيدنآنها مهارت در جمله 
  .هاى دعوت آن حضرت شمرد توان يكى از شيوه ويژگى را قطعاً مى

بود كه  ،ار زمانازان سپاه طالوت در نبرد با جالوت، جبيكى از سرب نوجواني در داود
جالوت به دست او هالكت  ،خوبى جنگيد و سرانجام با درخشش اين سرباز گمنام به
   .شد

خداوند از ميان انبيا چهار « :فرمود) ص( خدا  در روايات نيز آمده است كه رسول
رسولي محالتي، ( ».من و  ، موسىداودحضرت ابراهيم، : تن را به شمشير برگزيده است

1374(  
از « :خوانيم چنين مىهاي جنگ در ميدان داودشجاعت  يدر قصص االنبياء درباره

 ي هرگز از صحنه ؛كه جنگجويى شجاع و با صالبت بود اين بود) ع(داودهاى  ويژگى
  )1374رسولي محالتي، ( .»نبرد نگريخت و با دشمن سازش نكرد

در آن زمان نوجوانى  داود« :گويد طالوت و جالوت مىسيد قطب با اشاره به نبرد 
اما خدا خواست كه كار بر مجراى . بيش نبود و جالوت پادشاهى نيرومند و گردنكش

بر اين اساس، . بلكه حقيقت امور آشكار شود ؛ظواهر قدرت و حشمت دنيوى نچرخد
تحقق  ،كندخود عمل كند اما آنچه خداى تعالى اراده  ي هر كس موظف است به وظيفه

  )1374رسولي محالتي، ( .»خواهد يافت
  و استقالل و خودكفايي زيستى و تأمين معاش از دسترنج خود ساده - 3

و قادر به تصرفاتى  ايجاد كردهها  انسان ايدر حالى كه حكومتى نيرومند بر داود
العاده نيز در طبيعت بود، هرگز حاضر نشد از دسترنج ديگران و يا از اموال  خارق

آمد حاصل از كارهاى دستى و صنعتى خود در بلكه در هر حال از. مومى مصرف كندع
مديريت آن  .جنگى و ادوات برد كه بيشتر عبارت بود از ساخت جامه و لوازم بهره مى
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اتكايي و  صنايع دفاعي، خود خصوصبه  ،حضرت در ساخت و توليد تجهيزات نظامي
و  ظ جان سپاهيان و نيروهاي خود بودحفكه هدف آن  ،خود ايجاد سپاهي با توليدهاي

  .آورد يمت را از اعمال صالح به حساب يخداوند اين نوع مدير
بود و پيش از او ) ع( داوداول كسى كه زره ساخت « :در حديثي آمده است

پس . توانستند كرد بستند كه از گرانى آن جنگ نمى هاى آهن را بر خود مى صفحه
 داود .انند خمير نرم كرد كه به دست خود زره بسازدتعالى آهن را در دست او م حق

زره ساخت و  360فروخت، بدين ترتيب  ساخت و به هزار درهم مى روزى يك زره مى
وسايل ديگرى نيز  او ).همان( »نياز شدبى المال تيبهزار درهم فروخت و از  360به 
به جا جهى ساخت و از اين راه، ضمن خدمت به جامعه، آثار تبليغى قابل تو مى
  .گذاشت مى

از چهار پيامبر  پيرويرا به ) ع(فرزندش امام حسن  البالغه نهجدر ) ع(علىامام 
) ع(حضرت مسيح  ،)ع(، حضرت موسي )ص(رسول اكرم : كند يمبزرگ الهي سفارش 

، )ع(سومي را، حضرت داود  يخواه يمو اگر « :ديفرما يمآنجا كه ) ع(و حضرت داود 
نشينان  و از هم بافت يمدستان خود از ليف خرما زنبيل  كه با هنرِ الگوي خويش قرار ده

و با بهاي آن به خوردن نان  فروشد يمچه كسي از شما اين زنبيل را  :ديپرس يمخود 
  )18/160خطبه : البالغه نهج( ».كرد يمجوي قناعت 
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  شناسى التزام به نظم و نظارت و وقت - 4
داشت و از پيامبرى كه با فرمان  يمهم ياربس ، نظم و انضباط جايگاهداوددر حكومت 

جز اين انتظار ) فَاحكُم بين النّاسِ بالحقِّ(استصريح الهى مأمور اجراى احكام شده 
  :آمده استدر قصص االنبياء . رود نمى
اش، روزى  براى خانوادهرا روزى  :روزهاى خود را چهار قسم كرده بود) ع(داود«

 سپاهيان دگى به امور مسلمانان و يك روز براىبراى عبادت، روزى براى رسي
 كرد و گفتگو مى) براى حل مسائل آنها(ان اسرائيل اختصاص داده بود كه با آن بنى

آموزشي و انضباطي سپاهيان نظارتي  -و بر كليه امور نظامي پرسش و پاسخ داشت
   .»روزانه و مستقيم داشت

 ؛پرداخت به نظارت كارها مى م امورهمچنين براى حفظ نظم و هماهنگى و انسجا
او پيامبر و در عين حال پادشاه بود و به صورت ناشناس در كشور « :ديگو يمكه  چنان
به اين ديگر روايتي در  .»كرد گشت و بر امور كارگزاران و احوال مردم نظارت مى مى

و اش تقسيم كرده بود  ساعات شبانه روز را بر خانواده) ع(داود: مضمون نقل شده است
 يعني در قلب و زبان و عمل متوجه .يكى از فرزندان او در حال نماز بود يهر ساعتدر 
  )1374رسولي محالتي، (. ش را به جا آوريدو لطف او باشيد و دستورهاي خدا

  وعظ و اندرز - 5
هاى فراوانى برخوردار بود و همواره در معاشرت و  عنايت خداوندى از حكمت اب داود

داد؛  بست و مخاطبان را به آن توجه مى ها را به كار مى ن حكمتبرخورد با مردم، آ
خواند و گاهى خود به ارشاد و نصيحت سرگرم  هايى از زبور را بر آنان مى گاهى بخش

  )1349رهنما، (: كنيمبيان ميحكيمانه او را  هايى از اندرزهاى نمونه. شد مى
بر عاقل و  ):ع(داود است در حكمت حضرت شده روايت ) ع(از امام حسين ) الف

انديشمند است كه روزگار خويش را نيك بشناسد، با آمادگى به سوى امور خويش رود 
  .و نگهبان زبان خود باشد
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ها، بدان كه تو تنها خار و  كننده گناهان و بدىاى كشت :در سخنى حكيمانه فرمود) ب
ترين  به فرزندش سليمان نيز از عالى داودهاى  نصيحت .خاشاك درو خواهى كرد

  ساز است؛ هاى حكمت انسان نمونه
اى پسرم، از بيهودگى « :فرزندش سليمان را جانشين خود قرار داد فرمود داودچون ) ج

از خشم بپرهيز . ندافشا بر حذر باش كه سودش اندك است و ميان برادران دشمنى مى
كه اين دو از هر  واى الهى و طاعت پروردگارباد تق د و بر توكن ارزش مىكه آدمى را بى

گمانى به بار خانواده و اهل خود بپرهيز كه بد چيزى باالترند و از غيرت بيش از حد بر
نيازى همين يطمع خويش از مردم قطع كن كه ب. چند گناهى در كار نباشد هر. آورد
نشين و سخن عالم را رد با جاهالن م .جا آر ا به نيت آخرين نماز بهو هر نماز ر ... است

  .»جهت جدال مكن مكن و با او در دين بى
اى پسرم، از « :فرمود) ع(به سليمان داودكند كه  از پدرش روايت مى) ع(امام صادق) د

د فرزندم، بر تو با  اى. گرداند خنده بسيار بپرهيز، زيرا بنده را در روز قيامت حقير مى
ه يك بار پشيمانى بر سكوت طوالنى بهتر از چرا ك ؛سكوت طوالنى مگر بر گفتار نيكو
اى پسرم، اگر سخن گفتن نقره باشد، سكوت از . بارها پشيمانى بر سخن بسيار است

   .»طالست
طابه بوده است، در قالب سخنرانى و خ داودهاى حضرت  گاهى نيز بيان حكمت 
پس بر . »مخواهم برايتان دو سخن بگوي اجتماع كنيد كه مى« :فتگ فرزندان يعقوب به

جز پاكيزه وارد « :به نزدشان آمد و ضمن سخنانى گفت داود. اش گردآمدند آستان خانه
  ».هايتان نشود و جز سخن پاكيزه و طيب از دهانتان خارج نگردد دل

» فصل الخطاب«اى از  توان جلوه را مى داودشايان ذكر است كه خطابه و سخنرانى 
 يها يژگيوداوري عادالنه كه از  هم قدرت و به عبارتي به ايشان هم دانش؛ دانست

  .توسط خداوند ارزاني شده بود استمهم يك مديريت نظامي و فرمانده سپاه 
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  و فصاحت در كالم آواز نيكو - 6
، صوت زيبا و جذاب و آواز نيكويى بود كه به وسيله آن داودهاى خداداد  يكى از نعمت

 داود) ع(امير مؤمنان. خواند بر مخاطبان مىها را  هاى آسمانى زبور، مزامير و حكمت پيام
سومي را، حضرت  يخواه يمو اگر « :شمرده است» قارى اهل بهشت«را بدين مناسبت 

، البالغه نهج( .»هاي نوازنده و خواننده بهشتيان را الگوي خويش سازصاحب ني) ع(داود
  )18/160خطبه 

بخش بود كه چون و اثر ازنو گوشاند كه آواز و نواى او چندان  همچنين نقل كرده
آوردند  ردش هجوم مىهوا بر گ مرغانِ ،شد در محراب عبادتش سرگرم خواندن زبور مى

تابانه از پى آواز او به ميان مردم در شنيدند بى صحرا كه صداى او را مىو وحشيان 
  )1349رهنما، ( .شد پذير مى اى كه گرفتن آنها به دست امكان گونه آمدند، به مى

 ؛فصاحت و بالغت در كالم و گفتار است ،برتر يك مديرِ يها يژگيويگر از يكي د
ي پايين كه قدرت درك ييها انسانحتي  را، افراد تحت امر خود ي كه كليه يا گونهبه 

از كلمات  ؛كندنيرومند ايجاد  ي و جاذبه دنشوگفتار و كلمات وي  جذبِ ،دارند
  . ت در گفتار داشته باشدو در يك كالم صالب كندسخيف و سبك پرهيز 

   از ديدگاه قرآن )ع( داودحضرت  ي و مديريتيحكومت يها يژگيو ـ
 ةو نمون شود يمتلقي  نظيري از پيوستگي دين و دولتبي ةنمون) ع( داودحكومت 

بدان گونه كه  مردمي است؛ بودن هي مشروعيت الهي همراه با مقبولمهمي از همرا
، نبوت و حاكميت يها مقامو  شودميلهي تقويت مردم با مشروعيت ا يها تيمقبول

  .است شده واگذار )ع( داود به طور تشريعي و نه تكويني، به خالفت خداوند
است كه توسعه را به وجود  يا هيسرما، عدالت مانند اين بزرگواردر حكومت 

 خود داراي صفات عالي زيرمديريتي  قلمروِ يهر فرماندهي بايد براي اداره .آورد يم
به طور آشكارا ) ع(در حضرت داود به استناد آيات و روايات  هايويژگياين  باشد كه

  )1386تقوي دامغاني، ( :پديدار بود
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ن اشاره آ نمونه از 16 كه به دبارزي بو مديريتي هايويژگيداراي  داودحضرت 
  .شود يم
   فرماندهي از و تبعيت اطاعت - 1

خدا را و  كنيد اطاعت ،ديا آوردهاي كساني كه ايمان «: ديفرما يم قرآن كريمخداوند در 
هرگاه در  كه از شما هستند ورا ) اوصياي پيامبر(المر ولوا اطاعت كنيد پيامبر خدا و

اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان  ؛يدچيزي نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردان
اين آيه و چند آيه  ).59: سوره نساء( »، كه اين بهترين و نيكوترين رجوع استداريد
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رهبري بحث  يمسئلهيعني  ؛ترين مسائل اسالمي يكي از مهم يدرباره ،بعد اين سوره
  .كند يمو مراجع واقعي مسلمين را در مسايل مختلف ديني و اجتماعي مشخص  كند يم

بديهي است براي  .از خداوند اطاعت كنند دهد يمنخست به مردم با ايمان دستور 
رهبري بايد  زيرا ؛ه اطاعت پروردگار منتهي شودبايد ب ها اطاعتهمه  ،يك فرد با ايمان

اكم و مالك تكويني جهان هستي ح و، سرچشمه گيرد و طبق فرمان او باشداز ذات او 
همچنين اطاعت از ولي امر  .الكيت بايد به فرمان او باشدهر گونه حاكميت و م .اوست

  .باشد يماطاعت از خدا و رسولش نيز 
 .اهميتي حياتي دارد ي نظامي، به خصوص هنگام جنگ،اطاعت و تبعيت از فرمانده

، مگر اينكه از هيچ سربازي يا هيچ يك از لشكريان به پيروزي نهايي نخواهند رسيد
اهميتش در قرآن نيز به  ياين موضوع به واسطه. اعت كندش اطفرمانده و صاحب امر
خداوند در قرآن كريم در خصوص لشكركشي طالوت به سوي . آن تأكيد شده است

خدا شما را به : پس همين كه طالوت با سپاهيان به راه افتاد گفت« :ديفرما يمجالوت 
كه از آن نخورد از  پس هر كه از آن بنوشد از من نيست و هر ،كند يمنهر آبي امتحان 

كف دستي بياشامد باري همه از آن نوشيدند جز  يمن است، مگر كسي كه به اندازه
  )249: سوره بقره( .»شمار اندكي از ايشان

مواضع اشراف كامل داشته باشد،  ي به كليهد يبا يمنظامي به طور قطع  ييك فرمانده
 يآب نهر به واسطه آلودگياز  ؤمنانمسپاهيان  ياز قرار معلوم طالوت به عنوان فرمانده

علم و درايتي كه داشت آگاه بود و لشكريان را به صورت كامل و قاطعانه از خوردن 
پيروي ردن آب را از خود و خو پيرويكه نخوردن آب را  يا گونهبه  ؛آب نهر منع كرد

مان از ضعف اي تعداد زيادي از سپاهيان به دليل ولي متأسفانه دانداز خود مي نكردن
كه آن ) ع(ليكن داود  ؛آب نهر خوردند و بيمار شدند و توانايي جنگ را از دست دادند

  .خود به پيروزي رسيد يزمان سرباز سپاه بود در اطاعت و تبعيت كامل فرمانده
مقاومت  يدر اينجا لشكريان طالوت در برابر آزمون بزرگي قرار گرفتند و آن، مسئله

با سابقه بدي كه  به خصوص ،نين آزموني براي اين لشكردر برابر تشنگي بود و چ
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به  اشت؛ زيرا پيروزي هر جمعيتيداشتند، ضرورت د ها جنگدر بعضي از  اسرائيل بني
اعت از دستور رهبر و مقدار انضباط و قدرت ايمان و استقامت در مقابل دشمن و اط

مكارم ( .رون نيامدندبي سربلنداز اين آزمايش  هاآنولي بيشتر  فرمانده وابسته است
   )1387، شيرازي

  قاطع بودن - 2
 سياست قاطع بودنكه با  ديفرما يم) ص(به رسول خاتمش قرآن كريمخداوند در 

 :با سران كفر و شرك را تعيين و به آنان بگونكردن سازش خارجي خود در خصوص 
كه من  آنچه را ديپرست ينمو شما هم *  ديپرست يمآنچه را كه شما  پرستم ينممن «
سوره ( .»و براي من است دين و آيين خودم تانن و آيينباشد براي شما دي* پرستم يم

  )5تا  1: كافرون
ني كه با او خداست و كسا يفرستاده) ص(محمد « :ديفرما يمو نيز در جاي ديگر 

  )29:سوره حجرات ( .»همديگر مهربانندا گير و بهستند بر كافران سخت
) ص(برخورد رسول اكرم  يدر نحوه قاطع بودناشاره به  تدر آيات باال، به صراح
هر دو گروه  برخورد و يك نوع مديريت خاص و روشن با يبا افراد معارض و نحوه

توسط خداوند باري تعالي تبيين و  ،كه در جنگ و ستيز با ايشان بودند مؤمنان و كافران،
  .روشن گرديده است

 »به كار راوما داود قدرتمند و ت يياد كن بندهو « :ديفرما يمخداوند در قرآن كريم 
  )17: سوره ص(

عبوديت و بندگي، صاحب  :اشاره شده است) ع(در اين آيه به سه ويژگي مهم داود 
عبوديت و بندگي و هدايت الهي در  يايشان نيز در پرتو. قدرت و بسيار بازگشت كننده

 .گير و قاطع بودند كين بسيار سخترئوف و مهربان و در مقابل كفّار و مشر مؤمنانبرابر 
 اسرائيل ر بنيمدت چهل سال در مقام پادشاهي ب ندايشان صد سال عمر كردند و توانست

  )1374رسولي محالتي، ( .حكومت كنند
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  خستگي ناپذيري - 3
پايداري و داشتن صبر در  ،فرمانده و مدير نظامي ييكي ديگر از صفات برجسته
از زبان آن پيامبر ) ع(نوح  يخداوند در آياتي از سوره .رسيدن به اهداف متعالي است

* را شب و روز دعوت كردمپروردگارا من قوم خود : گفت نوح« :ديفرما يمبزرگ الهي 
و آنگاه باز من به آنها علني گفتم و در * سپس من آنها را به آواز بلند دعوت كردم 

  )9و  8و  5سوره نوح، آيات ( »خلوت و خصوصي نيز به ايشان گفتم
در مكاني پر از مظاهر  اش ساله 950ناپذيري پيامبري است در رسالت و اين خستگي

پس همان گونه « :ديفرما يم )ص( به رسول خاتمش قرآن كريمكفر و شرك خداوند در 
پايداري كن و نيز هر كه با تو رو به سوي خدا آورده است و  ،يا افتهيكه فرمان 

 )112: سوره هود( .»بيناست ديكن يم سركشي نكنيد كه او به آنچه

جهاد اصغر و جهاد اكبر رمز موفقيت خود را در پايداري و صبر،  نظامي يفرمانده
 ي همهبراي  و اين درسي است ديمايپ يمو مدارج عالي ايمان و تقوا را  ديجو يم

رهبران راستين و پيشوايان راه حق كه هرگز از كار خود احساس خستگي و نگراني 
  .هر چند كه اين پايداري به درازا كشيده شود ؛ندنكن

كه در برابر مخالفان و  كردش سفار )ص( خداوند در قرآن كريم به پيامبر اسالم
  .صبر و مقاومت داشته باشد) ع(داود  همانند ،خواهانبد

ما  ي بندهشكيبا باش و به خاطر بياور  نديگو يماي پيامبر در برابر آنچه مخالفان «
  )17: سوره ص. (»را كه صاحب قدرت و بسيار بازگشت كننده به خدا بود) ع(داود 

   علم و آگاهي - 4
، و آنها گفتند حمد از آن بخشيديم يا مالحظهو سليمان علم قابل  داودما به  و«

  )15: نمل( ».است دادهخداوندي است كه ما را بر بسياري از بندگان مؤمنش برتري 
در اينجا معني گسترده و وسيعي كه علم » علم« روشن است كه ي ياد شدههدر آي 

توحيد و اعتقادات مذهبي و قوانين ديني و همچنين علم قضاوت و تمامي علومي را كه 
زيرا  ؛رديگ يمبراي تشكيل چنان حكومت وسيع و نيرومندي الزم بوده است در بر 
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م سرشار گيري از يك علعدل و داد، حكومتي آباد و آزاد بدون بهرهحكومت تأسيس 
انساني و در تشكيل  عةترتيب قرآن مقام علم را در جام به اين .پذير نيستامكان

بالفاصله بعد از بيان  .است كرده مشخص ،زيربناسنگ نخستين  به عنوانحكومت 
هر نعمتي را شكري الزم  شود موهبت بزرگ علم سخن از شكر به ميان آمده تا روشن

مان جزئي از تعهد، هيچ مديري بدون دو بال علم به معناي تخصص است و اي .است
  )1386تقوي دامغاني، ( .علم و ايمان و يا يكي به تنهايي موفق نخواهد بود

   مصمم بودن - 5
خود در عين تشنگي و  ياز سپاهيان طالوت كه تحت فرمان فرمانده گروه اندكي

ا مالقات خواهند كه خدا ر دانستند يماما آنها كه « :خستگي كامل آبي ننوشيدند گفتند
چه بسا گروهي اندك به خواست خدا بر گروهي بسيار غلبه يافته و خدا با : كرد گفتند

  )249: سوره بقره( ».صابران است
به  شهادت و وجود سربازي شجاعايمان راسخ و اعتقاد به  يو گروه اندك به واسطه

ار كه از نظر تعداد با بر سپاه كف ،نام داود و فرماندهي مصمم و نيرومند به نام طالوت
  .يكديگر قابل مقايسه نبودند پيروز شدند
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  پرهيز از رياست طلبي - 6
، در حقيقت همين شود يمانسان از مواهب سراي آخرت  آنچه سبب محروم شدن

هر  .گناهان در آن جمع است جويي و استكبار و فساد در زمين است كه همهبرتري
خالف نظام آفرينش انسان و تكامل وجود او ماً برحت كند يمآنچه كه خداوند از آن نهي 

فساد در زمين  يو مايه زند يمبنابراين ارتكاب آن، نظام زندگي او را بر هم  ؛بوده است
بدبختي و هالكت و نابودي  يشرح حال و سرنوشت فرعون آنچه مايهدر . خواهد بود

  .جويي وي بود، همان استكبار و برترياو شد
   مكتب خويش فظحر پيشگامي د - 7

و چون با جالوت و « :ديفرما يمرويارويي سپاه طالوت با سپاه جالوت  يخداوند درباره
را استوار ساز  مانيها قدمبر ما شكيبايي ببار و  پروردگارا :گفتند ،سپاه او روياروي شدند

ذن خدا آنها را شكست دادند و داود جالوت پس به ا* و بر قوم كافر پيروزمان گردان 
  )251و  250: سوره بقره(. »بكشت را

هايي براي ترساندن گروه اندك خداپرستان خودش به تن ؛قدرتمند بودجالوت فردي 
كه  پنداشت يمشايد  .خواني درخواست مبارز كردبه ميدان رزم آمد و ضمن رجز

داود كه يك نوجوان . لشكر طالوت را كشته و فراري دهد ي يك تنه همه تواند يم
سپاه حق  يدر حالي كه فرمانده ؛داوطلبانه جلو آمد ،هارده ساله بودچيا سيزده 

به سرباز نوجوانش اعتماد كرد، چشم جالوت به داود افتاد كه سالح و لباس  )طالوت(
جنگي نداشت و خنديد، داود سنگي برداشت و در فالخن گذاشت و به سوي جالوت 

  )1386پور،  بان(. سنگ به پيشاني جالوت خورد و كشته شد ؛پرتاب كرد
اين عملكرد داود در حقيقت اشاره به يك مطلب مهم تربيتي نيز دارد كه هر 

افراد پيش  يفرماندهي و يا رهبري بايد در حفظ و صيانت از تعاليم مكتب خود از همه
كوشاترين فرد و فداكارترين شخص در برابر  ،او بايد نخستين عمل كننده ؛تر باشد قدم

  .مكتب خويش باشد
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   مشورت در كارها - 8
و كساني كه امر پروردگارشان را اجابت « :ديفرما يمخداوند در مورد مشورت در كارها 

مشورت است و از آنچه روزيشان كرديم  ي رپا داشتند و كارشان بر پايهكردند و نماز ب
  )38: سوره شوري( .»كنند يمانفاق 

و است ن برشمرده مشخصات مؤمنانفاق را از نماز، مشورت و ا يخداوند ايمان، اقامه
پيامبر اسالم  يها جنگبا عنايت به شأن نزول آيات مربوط به موضوع شورا كه مرتبط با 

  .شود يمامور بيش از پيش نمايان اين بوده است، اهميت مشورت در ) ص(
حدود يك هزار سال پيش از ميالد با مشورت را المقدس بيت) ع(حضرت داود 

ارائه  يجالب اينكه طرح و نقشه ساخت؛راحان و فرزندان خود معماران و ط ي كليه
  .ترش يعني سليمان پذيرفته شدشده توسط فرزند كوچك

قرار گرفته و شامل  ،ر وسعت داردهزار مت 20المقدس در ميداني كه حدود بيت«
در است كه آنها را باب نبي، باب صهيون، باب محراب مريم، باب هاشمي، باب هشت 
قبور پيامبراني چون سليمان و  ؛نامند يم ب ابراهيم، باب ام خالد و باب احمدوليد، با

پور،  بان( ».يوسف در آنجا قرار دارد و پيامبر بزرگ اسالم نيز از آنجا به معراج رفتند
1386(  

  هاي زير دستان درك ناراحتي - 9
ارتزاق  لالما تيبجز اينكه از  ،خوبي هستي يتو بنده«: خداوند به داود وحي كرد

سازي د آهن را براي او نرم ساخت و زرهروز گريه كرد و خداون ، داود چهليكن يم
از من زنبيل  گفت يمو به نزديكانش  بافت يمضمناً با ليف خرما زنبيل  ؛دآغاز كر

زير دستان شيوه ارتزاق خود  يها يكاستاين پادشاه بزرگ الهي با درك . خريداري كنيد
  )1386پور،  بان( .»ويش قرار داده بودرا مانند فقراي امت خ

  قدرت تشويق و تنبيه - 10
ذوالقرنين يكي ديگر از فرماندهاني است كه خداوند در قرآن كريم از او به نيكي ياد 

: فتگ) ذوالقرنين(« :ديفرما يمآنجا كه به نقل از وي در مقابله با دشمنش  ؛كرده است



197/  از ديدگاه قرآن و روايات) ع(بررسي مديريت نظامي حضرت داود   

 
 

رد، سپس به سوي پروردگارش باز ابش خواهيم كاما هر كه ستم كند به زودي عذ
و اما هر كه ايمان بياورد و كار * آنگاه او را عذابي سخت خواهد كرد  ،شود يمگردانده 

مان خود تكليفي آسان شايسته كند پاداشي هر چه نيكوتر خواهد داشت و به او از فر
  )88 - 87: سوره كهف. (»خواهيم گفت

و انذار و بيم از مصاديق تنبيه است، در قرآن كريم بشارت و مژده مصداق تشويق 
به عبارتي خداوند  است؛ بشارت پيش از انذار در قرآن آمده يجالب اينكه غالباً واژه

و يك رهبر الهي و  شده استه قائل يبراي تشويق اهميت بيشتري نسبت به تنب
عادالنه و  كامالًقدرت تشويق و تنبيه را همواره به صورتي  ديبا يمشايسته نيز  ي فرمانده

  . سازنده داشته باشد
و به آنان بشارت  هكردسفارش را به صبر  در قرآن كريم مؤمنانخداوند بارها 

هر چند از نظر تعداد كمتر از سپاه كفر ) ع(پيروزي داده است، سپاهيان طالوت و داود 
ه مشمول اين مژد ،صبر و مقاومتي كه از خود نشان دادند يبه واسطه از اين رو ،بودند

  )251-250: سوره بقره( .و بشارت الهي قرار گرفته و بر سپاه كفر پيروز شدند
  معاونان شايستهجانشين و انتخاب  -11

مثال شهامت و شجاعت بي يپس از پيروزي سپاه طالوت بر لشكريان جالوت به واسطه
عنوان سربلند به ديار خود برگشتند و مدتي بعد طالوت، داود را به  اسرائيلداود، بني

جانشين خود در سپاه خدا پرستان تعيين و داود با دختر طالوت ازدواج كرد و شمشير 
سپاه به نبرد كنعانيان  ياو در راه گسترش دين خدا به كار افتاد، داود به عنوان فرمانده

  )1386پور،  بان( .رفت و در كمال ناباوري پيروزمندانه برگشت
  روهادادن آزادي بحث و انتقاد به ني -12

او را فاقد صالحيت الزم  يا عده ،داوطلب مبارزه با جالوت گرديد) ع(هنگامي كه داود 
جثه و اندام . كند يمداود نوجواني بيش نيست و چوپاني  :براي مبارزه دانستند و گفتند

، طالوت به همه انتقادها گوش داد و از داندضعيفي دارد و علوم و فنون رزمي را نمي
به توصية سموئيل  از اين رو استفرمانده سپاه  يم نهايي به عهدهآنجايي كه تصمي
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آورده بود و همچنين  به دستو با درك و شناختي كه از داود ) پيامبر آن عصر(
با درخواست  ،كه قبالً به آن اشاره گرديد ،)عبور از نهر(سربلندي داود از آزمون الهي 

طالوت بيشتر پي روها به علم و كارداني ير نيو سا كردداود با جالوت موافقت  يمبارزه
  .بردند

  عدالت -13
حق در لغت عبارت است از راست و درست، ضد باطل، ثابت و واجب، يقين، عدل و 

در زمين ) ع(خداوند در مورد خالفت و حكومت داود . خداوند است يها ناميكي از 
پس در ميان  ؛رار داديمخود در زمين ق) نماينده(اي داود ما تو را جانشين « :ديفرما يم

مردم به حق داوري كن و از هواي نفس پيروي نكن كه تو را از راه خدا منحرف 
  )26 :سوره ص( .»سازد يم

كه  دهد يمدستور  آشكاراحق در اين آيه به معناي عدل و عدالت است و خداوند 
چرا كه علت انحراف از  ؛بر اساس حق و عدل باشد يدبا يمحكومت و قضاوت تو 

. شود يمپيروي از هواي نفس خواهد بود و باعث ضاللت و گمراهي و سقوط  ،دالتع
عادالنه وي در قرآن  يها قضاوتاز  ييها نمونهو  بودداراي علم قضاوت ) ع(داود 

  .كريم آمده است
  آگاهي از عملكرد افراد قدرتمندي و - 15-14

ر تسخير خود داشت و و پرندگان را د ها كوهداود به واسطه عظمت و قدرتي خدادادي 
چه رسد به فرماندهان و سپاهيان  ،به عملكرد پرندگان نيز آگاهي و اشراف داشت حتي

  : ديفرما يمدر اين زمينه  ، خداوندتحت امر خود
را مسخرّ او ساختيم كه  ها كوهما * ما داود قدرتمند و توبه كار را  يو ياد كن بنده«

پرندگان را نيز دسته جمعي مسخّر او *  فتندگ يمهر شامگاه و صبحگاه با او تسبيح 
  )17، 18، 19: سوره ص. (»گشتندمي اينها به سوي او بر يكرديم و همه

به معناي دست است، سپس به اين مناسبت كه دست مظهر قدرت » دي«جمع » يداَ«
 .ي اين معاني به كار رفته استدر همه ،و بخشيدن نعمت و سلطه و مالكيت است
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ا يك ضربه نيرومند جالوت را ب ،اني داود در حدي بود كه در ميدان جنگنيروي جسم
از نظر سياسي هم حكومتي نيرومند داشت كه با قدرت تمام در برابر  .از پا در آورد

كه در اطراف محراب عبادت او هزاران تن شب تا به  اند گفتهحتي  ؛ستاديا يمدشمنان 
در  ،ها جنگدر  ؛بودنيرومند يب داود مردي به اين ترت .صبح به حال آماده باش بودند

تسبيح . ين حال صاحب نعمت فراوانعدر علم و دانش و در حكومت و در  ،عبادت
صداي ظاهري و نوعي درك و شعور بوده كه در باطن ذرات ا و پرندگان همراه ب ها كوه

شعور برخوردارند و هنگامي  و عالم است و تمامي موجودات جهان از يك نوع عقل
با او يك صدا  ،دنديشن يمانگيز آن پيامبر بزرگ را به وقت مناجات صداي دل هك
  )1387مكارم شيرازي، ( .ختيآم يمو غلغلة تسبيح آنها در هم  شدند يم

قدرت و  تنها قدرت جسماني نيست، بلكه منظور ،منظور از قدرتاست بديهي 
ي مأموريت كه حوزه نظامي قوي كسي است يفرمانده .قوت بر انجام مسئوليت است

ريزي مسلط و از ابتكار سهم باشد؛ در برنامه باخبر ها زهيانگاز  خود را به خوبي بشناسد؛
را روشن  ها هدف الزم را داشته باشد؛ كافي و در تنظيم كارها و نظارت بر افراد مهارت

 در عين حال دلسوز و خير خواه و ؛كندكند و نيروها را براي رسيدن به هدف بسيج 
  . باشدنيز درستكار 

  داود پدري شايسته -16
در خانواده و تربيت  بهترين شكلكسي است كه به  ي شايستهفرمانده يا مدير نظامي 

 ؛»سليمان«توفيق يافت فرزندي تربيت كند به نام ) ع(فرزندان نيز موفق باشد و داود 
اين  .خوانده است) يا هبندچه خوب (» نعم العبد«زيرا خداوند سليمان را در قرآن كريم 

سليمان وارث . عبارت در قرآن تنها براي حضرت سليمان و حضرت ايوب آمده است
بلكه  ،شوند يماين عصر وارث پادشاهان  يعهدهايولكه  يا گونهالبته نه به  ؛داود شد

 ش منصوب گرديد خداوند در اين بارهايشان به فرمان خداوند به جانشيني پدر
خوبي چرا كه او همواره به سوي  يچه بنده ،يمان را به داود بخشيديمما سل« :ديفرما يم

  )30: سوره ص( »كرد يمخدا بازگشت 
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  تجزيه و تحليل محيط تحقيق
نهايي در قرآن  ؛ با اينكه هدفنگارنده در اين تحقيق به دنبال تبيين هدف نبوده است

ي در پيش رو راهي بس طوالن تا شناخت و تبيين هدف است، كريم ترسيم گرديده
 يدر زمينههم  ،در حال حاضر ما در بحث مديريتي با مشكالت و معضالتي .داريم

 يها يژگيومواجه هستيم و سعي گرديد با بررسي  ،ساختاري يفردي و هم در زمينه
فردي را از پيش رو  بسياري از معضالت مديريت ،فردي يكي از انبياء الهي در قرآن

دن ابهامات و مشكالت ساختاري به فرصتي ديگر و برطرف نمو برداريم و براي
در اين مقاله به تبيين الگوي مديريت مطلوب بر اساس آيات . پژوهشي ديگر واگذاريم

محور در  براي پاسخ به معضالت مديريت فرد) ع(قرآني و مصداق داود نبي 
  .ه استگرديد امروزي نوينهاي  سازمان

اساس آيات قرآن كريم و روايات تهيه ر ببا عنايت به اينكه پژوهش صورت گرفته 
، داراي نظم و ترتيب، معتبر، ، صريحمطلب ياد شده مستند از اين رو ،است شده

محيط تحقيق را به  توان يمو  استجانبه، داراي نكات حساس و كليدي مستدل، همه
  .زير مورد تجزيه و تحليل قرار دادشرح 

غربي  اًاز دانشمندان آن را علمي صرفدارد و بعضي  ي طوالني پيشينهمديريت  -1
در حال حاضر تعريفي جامع و مانع كه مورد اجماع  محققان و به نظر بيشتر دانند يم

نيز عاريف و در گذر زمان اين تاست علما باشد از مديريت به دست نيامده 
امور و  ياداره فنونمديريت را  محققانولي گروهي از  .اند شدهخوش تغيير  دست
امور يك گروه انساني و هماهنگ نمودن  ي ادارهمختلف براي  هاي روشدهاي كاربر
يك سازمان براي نيل به هدف معين و مشخصي و راهنمايي و راهبري  يها تيفعالكليه 

  )1379نبوي، ( .اند دانسته، نامند يمرا مديران و سرپرستان  هاآنرهبران سازمان كه 
خصوص فرماندهي به مديريتي و  يالگوها هر فرهنگ و تمدني در نزد خود داراي -2
سوره ( .باشند يمحسنه  ي اسوهالگو و ) ص(در نزد مسلمانان رسول اكرم ،باشند يم

  )21: احزاب
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، نزد ايرانيان كوروش هخامنشي و در نزد يهوديان داود در نزد روميان اسكندر مقدوني
 ي كارنامهئون، هيتلر كه سفانه افرادي همچون چنگيز، ناپلأو مت باشند يمالگو  )ع(ي نب

خشن و  يها گروهبراي بعضي از  ،اند گذاشتهسياهي در تاريخ بشريت از خود به جاي 
نيز  ها تمدنو  ها فرهنگبه عبارتي در سطح جهان و ساير  ؛باشند يمريز الگو خون

  .جود نداردو الگوي واحد كه مورد پذيرش همه باشد
آفريده  ،، آن هم فطرت الهياساس يك فطرت رب ها انسانبا عنايت به اينكه همه  -3

بشر را  ،مختلف يها فرهنگنژادي، تعصبات، عرفيات و  اختالفات قومي، ؛ ولياند شده
 ه است،كردابت ثو تاريخ  است مناسب مديريتي به دور داشته يترازهااز شناسايي 

  .اند نمودههاي معاند اقدام به حذف مديران اليق هگرو
به ي ذاتي يا اكتسابي بودن هنر مديريت دربارهندان تاكنون حقيقت دانشمدر  -4

 و اين موضوع نيز جزء انددر آن اجماع داشته باشند نرسيده كه مشخصي ي نتيجه
توان  ميو آيات قرآن  اساس تحقيق صورت گرفتهر ولي ب. موضوعات اختالفي است

ابي و اين دو در عين حال اكتس ،و ذاتيفرماندهي هنري است دروني  ،كردتصريح 
  )247: سوره بقره( .نسبت در بعضي موارد مساوي نيستند

تراعات و مثل ساير اخ ؛دانند يمبشري  بعضي از دانشمندان مديريت را علمي كامالً -5
اعتقادي به تبيين آن در  اًو طبع... خودور و رايانه، برق، :دست آوردهاي بشري مانند

ولي  ،همين طرز تفكر باشد ها تيريمدسوء  شايد يكي از داليل .كتب آسماني ندارند
قرن  14بحث مديريت و مديريت اسالمي از  ،علماي دين نظر نگارنده و عقيده بيشتره ب

مكرم يعني نبي ،انسان كاملكه محال است  است و از نظر عقلي شدهپيش تبيين 
   .بهره بوده باشنداز اين علم بي) ص(اسالم

توجه و  داردير مذاهب اسالمي عقالنيت بيشتري در مذهب شيعه كه نسبت به سا -6
علم مديريت جايگاه  به يقين ،مندي از عقل و انديشه داردويژه و اهتمام خاصي به بهره

ادامه و امتداد مديريت نبوي  معتقد به مديريت علوي هستند كه در محققان .ويژه دارد
 يها دگاهيدكريم از قرآن  در مديريت خود عالوه بر دستورهاي) ع(امام علي  .است
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؛ يكي از منابع سرشار از مباحث مديريتي، بردند يمهم بهره ) ص(پيامبر اسالم 
  .شود يمكه بررسي و مطالعه آن به مديران توصيه  است البالغه نهج

سرباز و فرماندهي سلحشور در ميان  ،پيش از آنكه به مقام نبوت برسد) ع(داود نبي  -7
سپس به  ،يافت مؤمنانان ابتدا جايگاه ويژه در نزد مردم و به عبارتي ايش ؛بود مؤمنان

  .مقام نبوت و پادشاهي كه منصبي الهي بود دست يافت
تنها پيامبري كه خداوند به طور ويژه به ابعاد مديريتي و  :گفت توان يمبه جرأت  -8

الم با اينكه خداوند پيامبر اس ؛است) ع(حضرت داود  ،نظامي وي در قرآن كريم پرداخته
به دليل تبيين  ولي ،كند يمو اعصار معرفي  ها نهيزمحسنه در تمامي  ي هرا اسو) ص(

و مدير  بسياري از مسائل حتي مربوط به انبياء گذشته، داود نبي را به عنوان فرمانده
  . كند يمنظامي شايسته به مردم معرفي 

شتگان ايمان دارند و فرمؤمنان كساني هستند كه به خداوند، همه انبياء، كتب الهي و  -9
؛ از ظواهر قرآن و اوامر الهي براي همه مردم حجت است خردمندان، ي هبر اساس سير

گذشته از بحث ايمان به موارد اشاره شده، عقل به پذيرش اوامر و نواهي الهي  اين رو
و پذيرش داود نبي به عنوان سربازي شجاع، فرماندهي سلحشور،  دينما يمحكم 

  .ر و پيامبر صاحب وحي مانعي نداردپادشاهي مقتد
خواهد  قطعاً به قهقرا ،چنانچه بشر صرفاً به تبعيت از انديشه و عقل خود بپردازد -10

و در گذشته نيز  كرداخير بشر دو جنگ جهاني را تجربه  يهمچنان كه در صده ،رفت
مند اتصال به همه داراي عقل بودند ولي قطعاً بشر نياز ،بسياري از اقوام كه نابود شدند

و از آنجايي كه قرآن كريم وحي الهي است تمام مفاد آن براي  است) وحي(عقل مطلق 
ادت رساندن جوامع در به سع گشا راهبشريت حجت است و داراي كاركرد مؤثر و 

   .بشري خواهد بود
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  بحث و بررسي
 نظري يها نهيزمبا پيروزي انقالب اسالمي ايران و حضور يك حكومت مذهبي كه 

 يها ارزش ي هيپابر ... امور حكومتي، نظامي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و  ياداره
و اعمال حكومت تحت تأثير نگرش الهي انسان قرار گرفته  استديني و مذهبي استوار 

است، مديريت و فرماندهي نظامي نيز به عنوان يكي از وجوه اداره حكومت و فرآيندي 
 ،و جديد ارزشي حاكم بر كل جامعه قرار داشته باشدكه بايد تحت تأثير نگرش تازه 

 بعاً براي دستيابي به اهداف مقدسبيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است و ط
تعريف شده نياز به الگوهاي مديريتي و فرماندهي براي نيروهاي مسلح در اين مقطع و 

 كردبضاعت سعي و نگارنده در اين تحقيق در حد  رسد يمزمان الزم و ضروري به نظر 
الگوي مناسب فرماندهي و مديريت نظامي با استناد به آيات قرآن كريم و  ي به ارائه

  .روايات بپردازد
ها تا حد زيادي به ها و سازماناكنون عصر مديريت و رهبري است و موفقيت نهاد

مختلف در اصول يكسان  يها تيريمداگرچه  وابسته است؛بخشي مديريت و اثر ييكارا
ان نظامي نيز از اين مدير .فني و علمي با هم تفاوت زيادي دارند يها جنبهاز  ند،هست

ريزي، طرح كار روزانه، سازماندهي، برنامه از اصولي چون ديبا يمنبوده و  قاعده مستثنا
ه و داراي فضايل كردهدايت و رهبري، نظارت و كنترل و هماهنگي و ارتباطات پيروي 

داري، خلق، دلسوزي، تقوا، تواضع و فروتني، امانت القي همچون حسنو صفات اخ
در . دنباش بر و شكيبايي، صداقت و شرح صدراعتنايي به ماديات، بصيرت، صبي

به اين معنا  ؛و برتر برگزيده شود هان و مديران نظامي بايد فرد شايستهانتصاب فرماند
تالش شود تا  ها آزمونري وجود دارند، با برگزا اي ستهيشاكه اگر بين فرماندهان افراد 

از اين رو خداوند در بيان شرايط مديريتي به  ترين آنان در مديريت انتخاب شوند؛بر
و گزينش فضايل اكتسابي و اعطايي خداوند توجه داده و خواسته تا در انتخاب  مسئله

  )34 :سوره نساء. (توجه كنند مديران به شرط برتري
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 يپرداختيم و ما به دنبال ارائه) ع(يت داود نبي به تبيين الگوي مديردر اين مقاله 
 يبرجسته هايويژگيمورد از  16سعي گرديد  .هستيم يك الگوي مديريت مطلوب

از آنجايي كه قرآن براي  ه گنجانده شود؛مديريتي آن پيامبر بزرگ الهي در اين مقال
. ر آن بهره برداز آيات روشنگ ها نهيزمدر تمامي  توان يم ،بشريت در حكم ميزان است

يك الگوي مناسب براي فرماندهان و ) ع(از ديدگاه قرآن و روايات حضرت داود 
در محاكم  تمديران نظامي، سربازان و براي حاكمان و پادشاهان و همچنين براي قضا

  .استدادرسي 
از منظر قرآن و روايات مدير نظامي يا حتي غير نظامي بايد كسي باشد كه از متن 

حترام بگذارد و خود سته و در تمام امور به حقوق و شخصيت ديگران اجامعه برخا
پس يك مديريت  به زيرمجموعه خود بگويد؛ خواهد يمباشد كه  عامل دستورهايي

آموزش، تربيت و در اختيار گرفتن  :شود يمعلمي تعريف  ي هنظامي نمونه با توسع
آن به سمت  يراهبردهاو امكانات مادي و معنوي همگي از اركان اين مديريت  يهمه

توسعة روز افزون هستند، توسعة روابط سياسي و نظامي با محوريت گسترش توحيد و 
ايجاد ارتباط و دعوت به آيين  .آن است يها مؤلفهاز ديگر  نه با محوريت منافع مادي

مهم و موفق در  يراهبردهاتوحيد و نشان دادن قدرت و عظمت حكومت الهي 
   .و ارتباط فرهنگي در حكومت الهي و ديني استشناخت مواضع سياسي 



205/  از ديدگاه قرآن و روايات) ع(بررسي مديريت نظامي حضرت داود   

 
 

  هاپيشنهاد
همچنين به نظر قرآن، قدرت رهبري و فرماندهي امري است خدادادي و دروني و 

به  ؛ از اين روابدي يمالزم پرورش  يها آموزشكه به وسيله ايمان، تقوا و  اكتسابي
شود با د پيشنهاد ميسر و كار دارن كه با پرورش مديران و فرماندهان ييها سازمان

و ه كردسازوكارهاي الزم استعداد، توان و قدرت مديريتي و فرماندهي را در افراد پيدا 
چرا كه مديريت و فرماندهي هم مانند بسياري از صفات  ؛دنسپس به پرورش آن بكوش

 ديبا يمكه  نفساني مثل شجاعت، جود، سخاوت و بخشندگي امري ذاتي و دروني است
  .شودالزم از قوه به فعل درآمده و شكوفا  ياه آموزشتحت 

به خود نسبت داده  اسرائيلگزينش طالوت را بر سپاهيان بنيقرآن كريم خداوند در 
خداوند طالوت را بر شما انتخاب و او را از لحاظ علمي و جسمي « :فرمايد و مي

  )247: سوره بقره( ».توانايي و برتري بخشيده است
وت از جانب خود، دو دليل برتري طالوت را بر ديگران خداوند ضمن انتصاب طال

دو ركن  تواند يماين دو ويژگي  .توانايي جسماني -2؛ ويژگي علمي -1 :كند يممطرح 
 يفرماندهان و مديران نظامي در عصر حاضر و در همهبراي انتخاب و گزينش اساسي 

  .رداعصار مالك عمل قرار گي
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