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یه علمی تمدن اسالمی و دین                                                              پژوهی نشر
 

                              9911پنجم/ پاییز شماره  /دومسال   

    
یم یت بحران حضرت موسی علیه السالم در آیات قرآن کر  الگوی مدیر
 1علی نجات بخش اصفهانی

  (93 - 55 ) 

 چکیده 

لزوم هدایت و رهبری جامعه انسانی در شرایط بحرانی، ضرورت استفاده از  یک تفکر اصیل ریشه دار در 
در  ای خاص وکه فلسفه نزول آیات وحی براي جامعهاز آنجا . حاکمیت الهی را اجتناب ناپذیر کرده است

هاي قرآنی استخراج و از آن در راستاي ترین راه هدایت جامعه را از آموزهتوان سالممی باشد،زمانی معین نمی
را  با  (ع)این پژوهش بحران گوساله پرستی قوم حضرت موسی. سازی کردسازی در عصر کنونی زمینهعملیاتی

مدیریت بحران  :است، نتیجه این کهآیات قرآن کریم به شیوه تحلیل محتوا، مورد مطالعه قرار داده  گیري ازبهره
های خاص برخوردار بوده که به آن، جامعیتی معنادار از دیدگاه قرآن از ویژگی( ع)در سیره حضرت موسی

و توانمندی مدیریتی  توانست با تکیه و توکل بر ذات اقدس الهی (ع)بخشیده است،در واقع، حضرت موسی
گیری از شانزده اقدام چون هدایت و تربیت، موعظه حسنه، بیدار کردن وجدان، ارائه برهان خویش با بهره

حین و بعد از بحران، بر بحران به وجود آمده فائق آید و  قبل، در سه قالب... منطقی، یادآوری الطاف الهی و 
 . دهدماموریت الهی خویش را به صورت کامل انجام 

 .و بحران (ع)قرآن، رهبری و مدیریت حضرت موسی :واژگان کلیدی

 

 

 

                                                                 
  -یریت در اسالم مرکز پژوهشی تمدن اسالمی و دین پژوهی پیامبر اعظم)ص(. دانشیار گروه تمدن و مد 4

hany.orveh@gmail.com 
 ی            پژوهشنوع مقاله:                         8933/ 73/ 87تاریخ پذیرش:                        8933/ 70/ 6تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

تغییر  هاي جمعیت شناختي،تغییرات چشمگیر در ویژگي جهاني شدن، هاي تکنولوژي،پیشرفت
نفوذهاي فرهنگي، باعث تغییرات وسیع  رویکرد سازمان از شکل بورکراتیک به سمت پویایي بیشتر و 

-جوامع شده است بر همین اساس، جوامع با بحران... اقتصادي و  اجتماعي، گي،هاي فرهندر حوزه

به همین دلیل، امروزه مدیریت اثربخش بحران به عامل قابل توجه و  هاي متعددي رو به برو هستند،
نظران به طوري که صاحب مبدل گشته است،(400:4113کینگ،)ها و دولت مهمي برای سازمان

 ربیعی و همکاران،) .لفي را در زمینه مدیریت بحران، طرح و بسط داده اندالگوهاي مخت مختلف،
هاي جوامع سرمایه داري و گرایش توان به دلیل آمیخته بودن بهاما این الگوها را نمی( 413:4114

در واقع، امروزه فقدان یک تفکر ناب . در کشورهاي اسالمي مورد استفاده قرار داد فقدان پشتوانه قوي،
هاي به وجود آمده به ناسب با فرهنگ و بینش ممالک اسالمي که بتواند در صحنه عمل در بحرانو مت

کند،  بینيها پیشصورت صحیح، جامعه انساني را هدایت و رهبري نماید و راه نجاتي را براي انسان
 بکائی و همکاران،ناظم). قرآن بزرگترین هدیه الهي است. گرددبیش از پیش احساس مي

های سیاسی و برای حل بحران باشداي خاص و در زماني معین نميکه براي جامعه(84:4181
 .دهدای را ارائه میهای بشر راهکارها و نظام مدیریتی ویژهاجتماعی همانند تمام نیازها و پرسش

هاي انساني باید کاًل به سمت در حقیقت، طبق فلسفه قرآن، فعالیت(38:4181 کوشکک،خطیبی)
بي به رستگاري جامع مبني بر رفاه همه جانبه در زندگي این دنیا و همچنین رفاه آخرت هدایت دستیا
هاي ترین راه هدایت جامعه را از آموزهتوان سالماز این رو، مي(31:4111خیرالهی و ندری،.)شوند

نگاه  دیگر،به عبارت . قرآني استخراج و در راستاي عملیاتي سازي آن در عصر کنوني، زمینه سازي کرد
ها و طرح موضوعاتي هاي قرآني سرشاراز سرگذشتاجمالي به قرآن مبین آن است که سراسر آیه

در عصر )هاکه با بررسي و کاوش و عملیاتي سازي آن (80:4181بکائی و همکاران،ناظم)است
ز یکي ا .اش هدایت نمودتوان جامعه انساني را به بهترین نحو به سوي کمال حقیقيمي(حاضر

 .باشدمي(ع)سرگذشت قوم حضرت موسي ها در قرآن،بارزترین سرگذشت

نامش در صد  -اندبه طوري که شمرده -نام آن جناب از هر پیغمبري دیگر در قرآن کریم بیشتر آمده، و
هایي از هاي قرآن به گوشهو شصت و شش جاي قرآن کریم ذکر شده، و در سي و شش سوره از سوره
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به کثرت معجزه شهرت (ع)ه طور اجمال و یا به تفصیل اشاره شده و در بین انبیاءهایش، یا بداستان
یافته، که قرآن کریم بسیاري از معجزات باهره وي را ذکر کرده، مانند اژدها شدن عصاي او، نور دادن 
دستش، ایجاد طوفان، مسلط کردن ملخ، شپش و قورباغه بر مردم، شکافتن دریا، جوشاندن دوازده 

از یك سنگ با زدن عصا، زنده کردن مردگان، و بلند کردن کوه طور باالي سر مردم، و غیر چشمه 
هاي آن جناب آمده، و هایي از داستاندر کالم خداي تعالي گوشه(38: 41، ج4131طباطبایی،.)اینها

ایت، و ها که ذکرش در هدلیکن، تمامي جزئیات و دقائق آنها را ذکر نفرموده، بلکه به چند فصل از آن
هاي همه انبیاء و ارشاد خلق اهمیت داشته، اکتفاء کرده، و این روش قرآن کریم در اشاره به داستان

. کندها است که از هر داستان، آنچه که ذکرش مایه عبرت و هدایت خلق است، ذکر ميامت
-ها در ميرهبا اندک تأملي در آیات این سو: از این رو، می توان گفت( 31: 41، ج4131طباطبایی،)

اي به تناسب پیام آن به داستان حضرت بلکه در هر سوره جنبه لغوي نداشته،(تنها)یابیم که این تکرار
در واقع در هر (410-414: 4111چابکی و همکاران،.)شودبه عنوان شاهد و نمونه اشاره مي(ع)موسي

د این رجل الهي بیان شده ها یک یا چند بعد از ابعاد مدیریتي آن حضرت و عملکریک از این سوره
بررسي و کاوش این مفاهیم تبیین کننده نکات ارزشمند در ارتباط با مدیریت و رهبري به طور . است

هاي قرآن و استفاده در حقیقت با محور قرار دادن آموزه .باشدعام و مدیریت بحران به طور خاص مي
دریافت که در زمان بحران های مبتالبه جامعه توان به عنوان منابع الهام بخش مي(ع)سنت وسیره انبیاء

 .بایست براي خاموش سازي بحران انجام دادروي چه نکاتي باید تاکید نمود، و چه اقداماتي را مي
با اقداماتي )مشهود است ایشان با کمک خداوند توانستند(ع)همانطور که در داستان حضرت موسي

را از خواب غفلت (گوساله پرستان)هم گمراهان...(وموعظه حسنه  ارائه برهان، چون پرسش و پاسخ،
 هاي آتي، اقدام به مجازات گمراهان و اخراج سامري کردند،بیدار نمایند و هم براي جلوگیري از بحران

ترین اهداف این پژوهش تجزیه و تحلیل و بررسي مدیریت بحران در سیره از اساسي برهمین اساس،
 ای مدیریت بحراناست که در این راستا از الگوی سه مرحلهاز منظر قرآن کریم (ع)حضرت موسي

 .استفاده شده است( حین و بعد از بحران قبل،)
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 مفهوم شناسی 

ها، نقش بدون تردید در جهان امروز هیچ عاملی به اندازه مدیریت در توسعه و رفاه ملل و سازمان. 8
جهت فائق شدن بر موانع و مشکالت و برطرف بردند که ها پیاز زمانی که انسان. تعیین کننده ندارد

ها را ها و سازمانکردن نیازها و احتیاجاتشان، نیازمند همکاري و مساعدت با یکدیگر هستند و گروه
نژاد و شعبانی.)تر شدتر و برجستهبه روز افزون تشکیل دادند، نقش و اهمیت مدیریت روز

شترک است آن است که مدیریت، یک فرایند نظام آنچه بین تمامی نویسندگان، م(29:8931همکاران،
ای است که سازمان به طور خاص و جوامع را به طور عام و گسترده به اهداف خود از طریق برنامه یافته

 فرهنگی،)رساند و باعث رشد و توسعه کشورها در تمامی ابعادرهبری و کنترل می سازماندهی، ریزی،
 .گرددمی...(اقتصادی و  اجتماعی،

رهبري از دیرزمان مورد توجه اندیشمندان و .باشدها رهبری مییکی دیگر از عوامل مهم در سازمان. 2
محققان مدیریت بوده و آنان همواره دربارة رهبري و زوایای گوناگون آن، از جمله عواملی که سازندة 

رهبري آن است  علت اصلی توجه محققان به مسئله. اندیک رهبر اثربخش و موفق است، تحقیق کرده
ها به کند و موفقیت بسیاري از سازمانکه رهبري نقشی حیاتی در پویایی و بالندگی سازمان ایفا می

 از سوي دیگر، شاید بتوان ادعا کرد که جوهرة مدیریت. سبب وجود رهبران قوي و اثربخش بوده است
طریق نوع  ، در واقع ازکه در تعریف مدیریت لحاظ شده«به کارگیري منابع انسانی»رهبري است و

-براي اهمیت رهبري از شیوة دیگري نیز می. شودمحقق می و رئیس و کارمند تعامل میان رهبر و پیرو،

ترین این مهم. فنی و انسانی باشند هاي تحلیلی، طّراحی، مدیران باید داراي مهارت: توان استفاده کرد
نندة نوع تعامل با کارکنان به منظور نیل به مهارت انسانی تعیین ک. ها، مهارت انسانی استمهارت

این موضوع، . در حقیقت، وظیفه رهبري در مدیریت، تجّلی مهارت انسانی مدیران است. اهداف است
توان گفت که رهبري از پس به طور کلی می(36:8937پیروز،.)گردانداهمیت رهبري را دو چندان می

اعی، مالزم است؛ زیرا بنیان نظم و اداره هر جامعه و مفاهیم بنیادین اداره جامعه و با تحول اجتم
سازمان بر آن نهاده شده است و بدون رهبري و مدیریت، پیشبرد اهداف اجتماعی و رسیدن به 

بی تردید نیاز به رهبري، واقعیتی عینی و خارجی است که حتی . هاي آن ممکن نخواهد بودمطلوب
مروری به (867-868و  813: 8932آبادی،نجفو کاظمی باقری.)ها هم در گرو آن استتعالی انسان
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کند که بسیاری از نویسندگان مدیریت توافق دارند که رهبری های دیگر نویسندگان روشن مینوشته
های فرد یا گروه به منظور کوشش برای رسیدن به هدفی در فرآیند نفوذ در فعالیت: عبارت است از

فرآیند رهبری تابعی از این  رسیم کهبه این نتیجه می از این تعریف رهبری. موقعیتی مشخص
 (868:8911خانی و محمدنیا،موسی.)رهبر، پیرو، موقعیت: متغیرهاست

 .باشدمي «crisis» واژه آن، انگلیسي معادل و «krisis» واژه آن، التین معادل که«بحران».9
 هاي توسعه و آینده نگري،پژوهش مرکز آموزش و) بیش از پنج قرن پیش (13:8932پوررستمی،)

 و آشفتگي تصور به بحران (8937:60 مقدم،بخشائی) .شد گیريتصمیم حوزه دوار (0:8931
شود و امري که باعث به هم خوردن تعادل مي و به عبارتي دیگر، (282:8913 عمید،")حالتتغییر

 :توان گفتبر این اساس، مي (198:8937انوری،. )کندموقعیتي غیر عادي و حساس ایجاد مي
که در ( 836:8918افشاری و همکاران،صدر)بحران، اشاره به باالترین مرحله یک جریان ناگوار است 

 (86:8938مجتهدزاده،)آید،اثر رخدادها و عملکردهاي طبیعي و انساني و به طور ناگهاني به وجود مي
-گیري واقع ميهاي تصمیمها و فوریتر اولویتدهند، دآنها، منافع راهبردي را مورد تهدید قرار مي

مرز بین واقعیت و غیر واقعیت را  سازند،ها برقرار ميپذیريها و آسیبشوند ارتباطي متقابل با ناامني
اما با ( 888:8910اربطانی،روشندل)اندازند،کنند و اذهان و افکار عمومي را به تشویش ميکدر مي

 اعم از سیاسي،)و بررسي بحران از سوي طیف گوناگوني از اندیشمنداناین حال و با عنایت به بحث 
تاکنون گفتمان و ادبیات واحدی (99-98: 8910افتخاری،) ...(فرهنگي و  اقتصادي، اجتماعي،

دلیل این امر نیز، به دامنه گسترده و (20:8938سیرت،محمدی.)پیرامون آن شکل نگرفته است
در واقع، مفهوم بحران،  (888:8910اربطانی،روشندل)گرددهمچنین سطوح مختلف بحران بر مي

گیرد، معني و یک اشتراک لفظي است و بر حسب اینکه در چه رشته و موضوعي مورد استفاده قرار مي
هاي افراد بر درک و برداشت از آن، تاثیر بسزایي دارد، ها و بینشیابد و چون گرایشویژگي متفاوتي مي

به (878:8913محمدی و همکاران،خان.)ف جامع و مورد قبول همگان ارائه دادتوان یک تعریلذا نمي
قدرت  شود،داند که موجب سردرگمي و حیرت افراد مياي ميبحران را حادثه 4طور مثال هرمان

-روشندل)اندازد،شان را به خطر ميکند و تحقق اهدافواکنش منطقي و مؤثر را از آنان سلب مي

                                                                 
1. Herman. 
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حادثه را اختالل در  شود،میان حادثه و بحران تفاوت قائل مي 4ر حالي که پرود(888:8910اربطانی،
کند اما بحران را اختاللي داند که کارکرد کل نظام را تهدید نميجزء یا واحدي از یک نظام بزرگ مي

را  سازد و حیاتشدارد و آن را با اشکاالت عمده مواجه ميشمرد که کل نظام را از کار باز ميعمده مي
-ولی آنچه فصل مشترک تمامي نویسندگان مي (888:8910اربطانی،روشندل)اندازد،به مخاطره مي

آن است که بحران، چیزي جز تجلي برخورد تمام عواملي که یک مرتبه از حالت نظم به حالت  باشد،
ن یک بحرا به زبان دیگر،(871:8913ملکی و جوادیان،زادهحبیب)نیست، نظمي درآمده است،بي

کند که باعث از هم شود را ایجاد ميوضعیتي در سطح جامعه که بر اساس نظم و قانون اداره مي
شود و با ایجاد ناآرامي و مي... جنگ، تفرقه و  تغییر ناگهاني و هرج و مرج، ایجاد فتنه، پاشیدگي،

سیاسي،  اجتماعي،مردم را از ابعاد ( اتحاد و انسجام) هاي روحي و رواني مناسبات اجتماعيگرفتاري
 .خواه این وضعیت در بخشي از جامعه یا کل جامعه باشد شکند،درهم می... امنیتي و 

یت بحران و فرایند آن  مدیر

هایي است که به ها و روشفرضیه ها، مکانیزم مدل ها، ادبیات مدیریت بحران سرشار از تئوري ها،
به دیگر بیان، مدیریت  (81:8919پور،قلی)،چگونه با بحران مقابله کنند آموزد؛مدیران بحران مي

ها در جهت کاهش ها و ارگانهماهنگي و کاربرد تمامي منابع سازمان توان راهنمایي،بحران را مي
 برحقی و همکاران،ستایش)خسارات مالي و جاني ناشي از حوادث طبیعي و غیر طبیعي تعریف نمود،

 بیگلو و همکاران،رهبرهادی) رایندي نظام یافتهدر واقع، مدیریت بحران به عنوان ف (80:8916
حین و  های قبل،ها و فعالیتریزي، سازماندهي، رهبري و کنترل دارایيدر برگیرنده برنامه(1:8938

و اتخاذ تصمیمات مؤثر بر (12:8931عموزاده و مرادی،) بعد از مواجهه با رویدادهاي غیرمترقبه
 .در جهت به حداقل رساندن آثار تخریبي آن است(18:8918پناه،یزدان) اساس اطالعات صحیح

توان گفت که مدیریت بحران تالش دارد که اوال از وقوع حوادث بر این اساس، مي(89:8937دارابی،)
ثانیا در صورت وقوع به مقابله با آن برود و ثالثا پس از فروکش بحران براي بازسازي آن  پیشگیري کند،

اي بحران را به عنوان یک مدل توان مدل سه مرحلهلذا مي (16:8938ده،تقوایی و علی زا.)تالش کند
حین بحران و بعد از بحران تشکیل شده  قبل از بحران، این مدل از سه مرحله،. جامع معرفی کرد

                                                                 
1. Perrow. 
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 رود،مرحله قبل از بحران شامل تمامي اقداماتی است که براي جلوگیري از بحران به کار می. است
هایي براي پاسخ و مقابله با بحران و مرحله پس از بحران شامل ربوط به گاممرحله حین بحران م

اطمینان از رفع بحران و امنیت سازمان و یادگیري از رویداد به منظور جلوگیري از رخداد مجدد آن، 
 (13:8913ودادی و همکاران،.)کاربرد دارد

انجام شده است که در زیر به  تحقیقاتی(ع)در راستای الگوبرداری از سیره مدیریتی حضرت موسی
 :شودها اشاره میبرخی از آن

شناسی تهدید در در پژوهشی تحت عنوان تهدید نرم و گونه(8939)افتخاری و برزگرلداری-الف
شناسی شناسی و ماهیتبه گونه(مطالعه موردی داستان حضرت موسی و فرعون )گفتمان قرآن کریم

و از بررسی آیات و میزان فراوانی آنها و  ی پرداخته استتهدید علیه حضرت موسی در نظام فرعون
دهد، ماهیت تهدیدی که از ناحیه نظام فرعونی علیه حضرت اعمال های معنایی نشان میاستنباط بسته

تقدم و فراوانی بسیار باالتری نسبت به تهدید سخت  تر و ازهای متنوعشد، اغلب نرم و دارای گونهمی
حاضر تالش کرده تا مسائل و موضوعات مربوط به حضرت موسی را از منظر پژوهش .برخوردار بود

تهدیدات و گونه شناسی بررسی کند و از این جهت، کار با ارزشی است لکن مسائل و شرایط زمان 
حضرت موسی که اغلب با ابزار سخت و خصوصا استفاده از سحر و جادو و نماد گوساله بوده است، 

 .فته استکمتر مورد توجه قرار گر

های مدیریتی در قرآن با الگوگیری از سیره به مطالعه شایستگی (8939)پورفربانویی و نقیماه-ب
مهارت ارتباطی، : ها، هشت شایستگی مدیریتی شاملپرداخته و در تحلیل داده(ع)حضرت موسی

ران و قدرت تصمیم گیری، هوش معنوی، مدیریت استعداد، قدرت تنبیه، قدرت رهبری، مدیریت بح
آثار این استاد پژوهشگر در کشور از معروفیت خاصی .های شخصیتی به دست آورده استویژگی

شود منابع استفاده شده آن اغلب از گونه که در متن مقاله، مالحظه می برخوردار است لکن همان
و برطرف مدیریت رایج و خارجی است و صبغه قرآنی ندارد لذا، این تحقیق، نارسایی فوق را پیشبینی 

 .نموده است
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از زبان قرآن (ع)به بنی اسرائیل زمان حضرت موسی نامه کارشناسی ارشددر پایان(8916)محسنی-ج
اش به نتایج رفتار و اخالق ناپسند بنی اسرائیل یعنی مجازات گوناگون پرداخته و در فصل پنجم رساله

ر، تحریم بعضی طیبات، مسخ، ، دستور کشتار یکدیگ«صاعقه و رجفه»خداوند در حق آنان، مانند 
و در ماندگی در زندگی « المساس»خسف قارون و دارایی او، مبتالشدن سامری به مرض بی درمان 

این پژوهش از جهت مقایسه ایی و مرور بر ادبیات با تحقیق .دنیوی همراه با ذلت پرداخته است
 .استحاضر، خیلی هم پوشانی دارد لکن به مسائل مدیریتی کالن نپرداخته 

اسرائیل به دست حضرت به تبیین الگوی رهبری قوم بنی(8932)آبادینجفباقری و کاظمی-د
-آیه از قرآن کریم، عالوه بر شناخت رفتارها و ویژگی 8897؛ پرداخته و پژوهشگر با بررسی (ع)موسی

مده، تبیین های این قوم، الگوی رهبری حضرت موسی در مواجهه با این قوم را که در بیان مبین قرآن آ
تعامل »را بر مبنای چهار اصل (ع)در نهایت، محقق، الگوی رهبری حضرت موسی. نموده است

در .شناخته و عرضه کرده است« صبر»و « دعوت به وحدت کلمه»، «تذکر مستمر»، «مستقیم با قوم
دانیم در گونه تحقیقات، الزم است بین مدیریت و رهبری وجه، تمایزی پیش بینی شود و از طرفی ب این

علم الوراثتی است و خدا به پیامبر خود داده و (هاشاخص) مدیریت یا رهبری کدام یک از متغیرها
 .شودکدام علم الدراسه ای است اگر این عیب بر طرف گردد بسیار تحقیق برجسته ای می

 روش شناسی

ا یکی از روش تحلیل محتو. روش تحلیل محتوا است روش پژوهشي استفاده شده در این تحقیق
اي نسبتًا دور مورد استفاده قرار گرفته و امروزه در علوم اجتماعی هاي تحقیقی است که از گذشتهروش

تحلیل محتوا را یک  4و شانون 4سیه(876:8939تبریزی،.)و خارج از آن،کاربرد فراوانی یافته است
بندی منظم و رآیند دستههای موجود در متون از طریق فشیوه تحقیق برای تفسیر ذهنی محتوای داده

در واقع در روش تحلیل محتوا فرض (9:8938ایرانی،مهربان و دوستیعادل.)دانندتعیین مضامین می
یت توان به کشف معانی،های زبانی میبر این است که با تحلیل پیام های درک ها، شیوهنگرش ها، اولو

پژوهشگران  به عبارت دیگر،(01: 8939-8938فوزی و قربانی،.)یافتگی جهان دست یافتو سازمان

                                                                 
1. Hsieh. 
2. Shanon. 
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-و روزنامه ها کتاب ها،جلسه صورت ها،مجله ها،مقاله خاطرات، دفترهاي ها،نامه محتواي توانندمی

 بدین .تحلیل کنند را دیگري سند و متن نوع هر و قوانین ها،سخنرانی ها،نقاشی ها،ترانه اشعار، ها،
 جاي به است، اما اسناد مشاهده روش هم و هاداده لتحلی براي روشی هم محتوا تحلیل ترتیب،

 را هاییپیام و وجود آورده به آنان که هاییارتباط به آن، مورد در پرسش یا مردم رفتار مستقیم مشاهده
قائدی و .)دهندمی قرار ارزیابی و پرسش مورد را آن و توجه اند،کرده بدل و رد که

حتوا بیانگر رویکردهاي تحلیل گوناگون است، و از به دیگر سخن، تحلیل م(38:4113گلشنی،
ایمان و .)گیردمند و دقیق را دربرمیرویکردهاي برداشت گرایانه حدسی و تفسیري تا رویکردهاي نظام

 (81:8937نوشادی،

پذیری روش تحلیل محتوا در این پژوهش از روش تحلیل محتوا به هر تقدیر باتوجه ویژگی انعطاف
ایی و مراجعه به متن قرآن کریم، به طوری که محقق از طریق مطالعه کتابخانهاستفاده شده است 

های انجام شده در این پژوهش در ادامه گام.آوری نموده استاطالعات الزم برای انجام پژوهش جمع
 :بر مبنای تحلیل محتوا تشریح شده است

بر (ع)ران حضرت موسیتدوین اهداف و سئواالت پژوهش که شامل شناخت مدیریت بح: گام اول
در حقیقت در گام اول، مشخص می شود که پژوهش حاضر تحت یک . پایه گزارش آیات قرآن است

ای مدیریت بحران که شاکله اصلی این سئوال اصلی و سه سئوال فرعی و با عنایت به مدل سه مرحله
گزارش آیات  بر پایه(ع)دهد به دنبال شناخت مدیریت بحران حضرت موسیپژوهش را تشکیل می

 .قرآن است

، مطالعه سیره (ع) حضرت موسی)رسالت انبیاء مدیریت بحران، بیان و تشریح بحران،: گام دوم
در واقع، در گام دوم به تشریح ادبیات . در مدیریت بحران و الگوگیری از آنها(ع) حضرت موسی)انبیاء

 .این خصوص پرداخته می شوددر (ع)نظری پیرامون مدیریت بحران و الگوگیری از سیره پیامبران

به دیگر سخن .مدیریت بحران بحران، رهبری، تشریح و واکاوی متغیرها همچون مدیریت، : گام سوم
 .در گام سوم به بیان متغیرهای اصلی می پردازیم
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انتخاب جامعه و نمونه که در اینجا منظور آیات قرآن است که در ارتباط با زندگانی : گام چهارم
در این قسمت، جامعه آماری شامل کلیه آیاتی است که با اصاالت . بیان شده است(ع)حضرت موسی

البته  و آیه را دربرمی گیرد 827های حضرت موسی با قومش بوده است که تعداد و زندگی و فعالیت
انتخاب نمونه به صورت هدفمند صورت می گیردکه مقصود از آن، برگزیدن آن، آیات است که مرتبط 

 .آیه آمده بود 07سوره و بیش از  83که در  باشدمی(ع)وساله پرستی قوم حضرت موسیبا بحران گ

که این شاخص و جداول در سه قالب  هابندی کردن کلیه شاخصبندی و کدجدول: گام پنجم
ای از جهت تشریح بیشتر این گام، نمونه. حین و بعد از بحران تشکیل شد های مدیریت قبل،شاخص

 :قسمت آورده شده استکدبندی در این 

 (یادآوري الطاف الهي)شاخص هاي مدیریت قبل از بحران: 4جدول 

 شاخص قبل از بحران

 یادآوري الطاف الهي

 استنادها متغیرهاي کلیدي و اصلي

 نجات دادن بني اسرائیل
؛ 1آیه  ؛ سوره ابراهیم10آیه  سوره یونس

آیه  ؛ سوره اعراف13آیه  سوره شعراء
 80آیه  طه؛ سوره 418،414

یا  14 سوره شعراء آیه ؛30آیه  سوره بقره شکافتن در

 413آیه  ؛سوره اعراف30آیه  سوره بقره غرق شدن فرعون،شکست فرعون

 80،84آیات  سوره طه دادن من و سلوي

 410آیه  سوره اعراف برتري دادن نسبت به مردم زمان خود
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حین و بعد از بحران  قبل،)موسی در سه قالب با مراجعه به آیات، مدیریت بحران حضرت: گام ششم
 .تشریح و در نهایت به سئواالت پژوهش پاسخ می شود (پرستیگوساله

 هایافته

یت قبل از بحران حضرت موسی. 9  (ع)تدابیر و اصول مدیر

هستند که در واقع، هدف اصلي و (ع)از جمله بزرگ مربیان بشریت، انبیاي الهي: هدایت و تربیت -
امر تربیت، با  از این رو، در. باشدها به سوي حق تعالي ميا، تربیت الهي و هدایت انساناصیل آنه

توجه به متصل بودن آنها به منبع وحي الهي، در هر موقعیتي، روش متناسب با آن موقعیت را مورد 
-مصباح.)گیردتواند الگوي مربیان در امر تربیت قرار ها، مياند که آن روشتوجه و استفاده قرار داده

که در قرآن فراوان از او یاد شده است، حضرت ( ع)از جمله انبیاي الهي(414:4188الهدی،
توان با نگاهي کلي و گذرا به آنچه که در این داستان آمده است، مي. و سرگذشت قوم اوست(ع)موسي

ِإْذ (414:4188الهدی،مصباح.)هاي متنوعي در امر تربیت بهره گرفته شده استدریافت که از روش َو
ُکْم َتْهَتُدوَن  و یاد کنید آن را نیز، که دادیم موسي را کتاب (: 19:بقره)آَتْیَنا ُموَسی اْلِکَتاَب َواْلُفْرَقاَن َلَعلَّ

،ج 8996کاشانی،.)توریه و حجتي جداکننده میان حق و باطل تا مگر شما راه راست یابید
. و هر آیینه به تحقیق دادیم موسي را کتاب(: 10:رهبق)َوَلَقْد آَتْیَنا ُموَسی اْلِکَتاَب (837:8

 (03:8،ج8909اشکوری،)

سوره طه به توجه و عنایت خدا نسبت به موسي و قومش اشاره دارد  00-31در آیات : موعظه حسنه -
هاي بزرگ هاي عظیم و منتها را نابود کرد و از طریق این آیات، نعمتکه آنها را نجات داد و دشمن آن

اسرائیل اعطا شد و به آنان یادآور شده است که به تشکر و سپاس در آوري کرده است که به بنيرا یاد
ها ادامه بدهند و آنان را برحذر داشته است که خود را در معرض کینه و قهر خدا قرار مقابل نعمت

تمامي الطاف (ع)ولي قوم حضرت موسي(009:2،ج8919صابونی،.)ندهند و کفران نعمت نکنند
در ادامه  .پرداختند(گوساله پرستي)را نادیده گرفته و به شرک(ع)ي و تمامي معجزات حضرت موسياله

باِت ما َرَزْقناُکْم َو ال َتْطَغْوا ِفیِه َفَیِحلَّ َعَلْیُکْم َغَضِبي َو :اي از این آیات اشاره می شودبه نمونه ُکُلوا ِمْن َطیِّ
آنچه بدان  از طیبات آنچه که شما را روزي دادیم، بخورید(: 18:طه)ی َمْن َیْحِلْل َعَلْیِه َغَضِبي َفَقْد َهو

نعمت دادیم بر شما و سرکشي مکنید در آن و اگر چنین کنید پس واجب گردد بر شما عقوبت من و 
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 980:8911سیوطی،. )هرکه واجب شود بر او عقاب من پس به تحقیق که هالک شد
 (01-06: 9،ج8909؛اشکوری،

و اصحابش از دریا (ع)هنگامي که خدا فرعون و اصحابش را غرق کرد و موسي: دانبیدار کردن وج -
یا ُموَسي : »به موسي گفتند. ها بودندعبور کردند، قوم موسي به قومي رسیدند که مشغول پرستیدن بت

َنا ِإَلًها َکَما َلُهْم آِلَههٌ  رای شما به آیا غیر خدا را ب:موسی گفت(979-978: 8،ج8913بحرانی،«)اْجَعل لَّ
-فیض!.)خدایی طلبم در صورتی که خداست که شما را بر عالمیان برتری و فضیلت بخشید

. کشدقوم خود را به چالش مي با  چنین سخنی (ع)در واقع حضرت موسي(877:9،ج8916کاشانی،
مانندي، ترین داور در زندگي هر انساني است که با شدت تمام و خشونت بيگمان وجدان، سختبي
ِه ( 81:8939مقدم و باجی،عباسی.)کندواره شخص گناهکار و خطاکار را مجازات ميهم قاَل َأ َغْیَر اللَّ

 ،8913 بحرانی،)آیا غیر از خدا معبودي براي شما بجویم؟ : گفت(: 887:اعراف)َأْبِغیُکْم ِإلهًا 
 (979:8ج

ان از طریق ارائه برهان و هدایت پیرو(ع)هاي اصلي پیامبرانیکي از مشخصه: ارائه برهان منطقی -
 عالوه بر معجزه،(ع)همچون سایر پیامبران الهي(ع)هاي عقلي و منطقي است حضرت موسياستنتاج

َناِت . از استدالل و براهین عقلي براي هدایت قوم استفاده نموده است وحي، وَسی ِباْلَبِیّ َوَلَقْد َجاَءُکم مُّ
-فیض. )ای روشنی بر رسالتش از جانب خدا آوردهتان نشانه به تحقیق موسی براي(: 32:بقره)

َأْصناٍم َلُهْم قاُلوا یا  َقْوٍم َیْعُکُفوَن َعلی َو جاَوْزنا ِبَبِني ِإْسراِئیَل اْلَبْحَر َفَأَتْوا َعلی( 281:8،ج8916کاشانی،
ُکْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن  بگذاشتیم فرزندان یعقوب را  و(: 891:افاعر)ُموَسی اْجَعْل َلنا ِإلهًا َکما َلُهْم آِلَهٌة قاَل ِإنَّ

 یا موسي بیاور ما را خدایان: گفتند[ بود] را ایشان[ که]بر دیار بیامدند بر گروهي معتکفان بر بتاني
پرستند فرمود موسي، شما قوم هایي دارند که ميها بت چنانچه این(192-199: 2،ج8916طبری،)

 (889:1،ج8901طیب،.)جاهل هستید

-اسرائیل میهای خود را بر بنیای از منتخدای تعالی جمله: لطاف الهییادآوری ا -

که ما شما را نجات بخشیدیم از دشمن شما فرعون و فرعونیان  ("267:88،ج8900طباطبایی،)شمارد
اسرائیل از دریا، با آنان قرار و پس از عبور بني(02:3،ج8901طیب،.")ها را هالک کردیمبه اینکه آن

بیان و یادآوري این (881:88،ج8916رفسنجانی،هاشمی.)و وعده ارتباط نزدیک داد گفت وگو نهاد
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َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئیَل اْلَبْحَر . شود انسان دچار طغیان و انحراف از مسیر الهي نگرددموارد باعث مي
اسرائیل را از دریاي نیل و به سالمت به ساحل و گذراندیم ما بني( : 37:یونس)

 (938:2،ج8909اشکوری،.)یدندرس

یت حین بحران حضرت موسی. 2  (ع)تدابیر و اصول مدیر

به موارد (ع)قرآن کریم در چند موضع ضمن بیان آیات مربوط به ماجراي انبیاء: منظره و بیان حکمت -
حق گویي و استدالل  احترام، کند که با رعایت ادب،شان اشاره ميبحث و جدل و مناظره انها با قوم

همچون (ع)حضرت موسي(883:8913زاده،مهدویان و رحیم.)پرداختندتین و قاطع به مناظره ميم
آمیزي که انجام دادند و سایر پیامبران الهي براي متوجه ساختن پیروانش نسبت به اقدام شرک

ِإَلْیِهْم َقْواًل َو ال َیْمِلُك َأ َفال َیَرْوَن َأالَّ َیْرِجُع : ها به مناظره پرداختها به مسیر الهي با آنبازگرداندن آن
ا َو ال َنْفعًا  دهد و دانستند که گوساله جواب سخن ایشان را نميآیا بني اسرائیل نمي(: 13:طه)َلُهْم َضرًّ

ِذي ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َوِسَع ُکلَّ َشْي ( 62:86،ج8918طبرسی،)شایسته خدایي نیست؟  ُه الَّ ما ِإلُهُکُم اللَّ ٍء ِإنَّ
دانش او همه چیز . همان خدائي که معبودي جز او نیست معبود شما تنها الله است،( : 31:طه)مًا ِعلْ 

.( و آنچه بوده است و هست و خواهد بود با خبر است و از گذشته و حال و آینده،)را فراگرفته است
 (111:8،ج8910قطب،)

موسی به حال خشم (928:8،ج8913بحرانی،)خدا فتنه قومش را به او خبر داد: استعانت از خداوند -
آیا ! الغیب من کردید شما پس از من بسیار بد حفظ: به آنان گفت سوی قوم خود بازگشت،و تأسف به

را (هارون)سر برادرش(غضب از فرط)و الواح را به زمین انداخت و! در امر خدای خود عجله کردید
این قوم مرا خوار و زبون داشتند تا آنجا که  ،ای فرزند مادرم: هارون گفت کشید،سوی خود میگرفته به

پس تو دشمنان را بر من شاد مگردان و مرا در شمار مردم ستمکار  نزدیك بود مرا به قتل رسانند،
ی رحمت من و برادرم را بیامرز و ما را در سایه پروردگارا،: گفت( و بر او شفقت کرد)موسی. مشمار

قاَل َربِّ اْغِفْر ( 881و  882: 9،ج8916کاشانی،فیض.)مهربانانیترین و تو مهربان خود داخل گردان،
اِحِمیَن  ِخي َو َأْدِخْلنا ِفي َرْحَمِتَك َو َأْنَت َأْرَحُم الرَّ

َ
وقتي که هارون موسي را (: 818 :اعراف)ِلي َو ِْل

 ،8917 طبرسی،) افتندشود، و قوم به اشتباه ميمتوجه کرد که این عمل او باعث خواري وي مي
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که بخشاینده تر  خداوندا بیامرز مرا و برادر مرا، و اندرآرمارا اندر رحمت تو: گفت ،(68:87ج
 (193:2،ج8916طبری،.)بخشایندگانی

پس . ي مکتبي است، نه خویشاونديدر اسالم، عامل نجات انسان رابطه: حاکمیت و قاطعیت الهی -
درست است که حضرت (873-887: 9،ج8911قرائتی،.)سرنوشت هرکس در گرو عمل خود اوست

اما با این وجود  ی نهی از منکر خود نیز، عمل کرده است،پیامبر و معصوم است و به وظیفه(ع)هارون
را مورد بازخواست قرار داد تا با این کار، نشان دهد که مشیت و (ع)حضرت هارون(ع)حضرت موسي

َو َأَخَذ . گرددو بازخواست نميقاطعیت الهي حاکم است و رابطه خویشاوندي باعث عدم مجازات 
ُه ِإَلْیِه قاَل اْبَن ُأمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِني َو کاُدوا َیْقُتُلوَنِني َفال ُتْشِمْت بِ  ْعداَء َو ال ِبَرْأِس َأِخیِه َیُجرُّ

َ
َي اْْل

اِلِمیَن  اختن هارون در انحراف به خاطر مقصر شن(ع)و موسی(: 817:اعراف)َتْجَعْلِني َمَع اْلَقْوِم الظَّ
-هاشمی.)اسرائیل، با گرفتن موهای سر او و کشیدنش به سوی خود، در صدد مؤاخذه وی برآمدبنی

 (811:6،ج8916رفسنجانی،

مقبول و جاي هیچگونه  برخورد منعطف و سازشکارانه با جریانات انحرافي،: اعمال رفتار قاطعانه -
با (ع)از این رو، حضرت موسي( 818:8932بادی،آنجفباقری و کاظمی.)مسامحه و بخشش نیست

موسي از ( : 16: طه) َقْوِمِه َغْضباَن  ِإلی َفَرَجَع ُموسی".  خشم و اندوه شدید به سمت قوم خود آمد
 (16:86،ج8918طبرسی،.)اسرائیل برگشتمیقات با خشم و اندوه شدید بسوي بني

یت بعد از بحران حضرت موسی. 9  (ع)تدابیر و اصول مدیر

موسي از میقات با خشم و (928:8،ج8913بحرانی،)خدا فتنه قومش را به او خبر داد،: بازخواست -
ا : و سه گروه را زیر سؤال برد(16:86،ج8918طبرسی،.)اسرائیل برگشتسوي بنياندوه شدید به قَاَل َفِإنَّ

اِمِري  ُهُم السَّ ا َقْوَمَک ِمن َبْعِدَک َوَأَضلَّ   در حقیقت، ما قوم تو را پس از: فرمود(: 11:طه)َقْد َفَتنَّ
: مردم(  الف: که این سه گروه عبارت بودند از تو آزمودیم و سامری آنها را گمراه ساخت [ عزیمت]

ُکْم  . اسرائیل برگشتسوي بنيموسي از میقات با خشم و اندوه شدید به(: 16:طه) َیَقْوِم َأَلْم َیِعْدُکْم َربُّ
مگر نه : به ایشان گفت. ترسید، نتواند آنها را براه راست برگرداندکه ميعلت تأثر موسي این بود 

گاه شوید و طبق خداوند به شما وعده راست داده بود که تورات را براي شما بفرستد تا به محتویات آن آ
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منظور از وعده راست، نجات از فرعون و : دستور آن، عمل کنید و سزاوار پاداش گردید؟ برخي گویند
 ؛180:3،ج4188قرائتي،.) به طرف راست کوه طور و آمرزش توبه کاران است آمدن

وا(: ع)هارون ( ب( 16:86،ج8918طبرسی، ِبَعِن َأ  ؛ قاَل یا هاُروُن ما َمَنَعَك ِإْذ َرَأْیَتُهْم َضلُّ َأالَّ َتتَّ
دند چه چیز مانع ای هارون، وقتی دیدی آنها گمراه ش: »گفت[ موسی(: ]32و  39:طه)َفَعَصْیَت َأْمِري 

َفَما : سامری( ج (180:3،ج4188قرائتي،«) تو شد،که از من پیروی کنی؟ آیا از فرمانم سر باز زدی؟
به او  گناهي هارون آشکار شد، موسي به سامري روي آورده،همین که بي( : 31:طه) َخْطُبَك َیا َساِمِريُّ 

؛ 180:3،ج4188قرائتي،)  شت؟کار وادا چه کار ناگواري کردي؟ چه چیز ترا به این: گفت
 (61:86،ج8918طبرسی،

-پس از اینکه از میقات برگشت و بت(ع)حضرت موسي: شناخت عامل ایجاد کننده بحران -

اقدام به بازخواست قوم خود کرد تا عامل ایجاد کننده بحران  قوم را مشاهده کرد،(گمراهي)پرستي
واقاَل یا هاُروُن ما َمَنَعَك ِإْذ . شناسایي گردد ِبَعِن َأ َفَعَصْیَت َأْمِري  ؛ َرَأْیَتُهْم َضلُّ (: 32و  39: طه)َأالَّ َتتَّ

ای هارون، وقتی دیدی آنها گمراه شدند چه چیز مانع تو شد،که از من پیروی کنی؟ : »گفت[ موسی]
ْقَت َبْیَن َبِني قاَل َیا ْبَن ُأمَّ ال َتْأُخْذ ِبِلْحَیِتي َو ال ِبَرْأِسي إِ « آیا از فرمانم سر باز زدی؟ ي َخِشیُت َأْن َتُقوَل َفرَّ نِّ
( موي! )اي فرزند مادرم( اي برادر و: )گفت( هارون در جواب( :)38:طه)ِإْسراِئیَل َو َلْم َتْرُقْب َقْوِلي 

تو بگویي ( آنها متفّرق شوند و با برخورد تند من،) همانا من ترسیدم مگیر،( به مؤاخذه) ریش و سر مرا
َفَما َخْطُبَك َیا  (131:3،ج4188قرائتي،) !سرائیل تفرقه انداختي و کالم مرا مراقبت نکرديامیان بني
چه : به او گفت گناهي هارون آشکار شد، موسي به سامري روي آورده،همین که بي( : 31:طه)َساِمِريُّ 

 (61:86،ج8918طبرسی،.)کار واداشت؟ کار ناگواري کردي؟ چه چیز ترا به این

ترین اصول در مطالعه و بررسي نحوه ایجاد بحران یکي از اساسي: حوه ایجاد بحرانبررسی ن -
سامري را مورد بازخواست قرار داد تا مشخص شود که (ع)حضرت موسي. مدیریت بحران است

چگونه گوساله را ساخته است و چگونه قوم را فریب داده است؟قاَل َبُصْرُت ِبما َلْم َیْبُصُروا ِبِه 
( 212:89،ج8917شیرازی و همکاران،مکارم.)من چیزي دیدم که آنها ندیدند: گفت (: 36:طه)

َلْت ِلي َنْفِسي ُسوِل َفَنَبْذُتها َو َکذِلَك َسوَّ و )من قسمتي از آثار رسول (: 36:طه)َفَقَبْضُت َقْبَضًة ِمْن َأَثِر الرَّ
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-مکارم!) را در نظرم جلوه داد را گرفتم، سپس آنرا افکندم، و این چنین نفس من مطلب( فرستاده خدا

 (212:89،ج8917شیرازی و همکاران،

تصمیم گرفت سامري را بکشد، لیکن خداي تعالي به او وحي (ع)موسي: حذف عوامل بحران زا -
عامل (ع)از این رو، موسي(11:4،ج4141قمی،)فرستاد که او را مکش چون مردي با سخاوت است

ار انحراف را آتش زد و خاکسترش را به دریا ریخت تا حساب انحراف را به طور کلي طرد نمود و ابز
قاَل َفاْذَهْب َفِإنَّ َلَك ِفي اْلَحیاِة َأْن  (480:4114آبادی،نجفباقری و کاظمی.)کار دست دیگران آید

ن باشد که پس برو که بهره تو در زندگی ای: گفت(: 30:طه)َتُقوَل ال ِمساَس َو ِإنَّ َلَك َمْوِعدًا َلْن ُتْخَلَفُه 
دست مزنید و تو را موعدی خواهد بود که هرگز از آن [ به من: ]بگویی[  به هر که نزدیك تو آمد]

 .تخلف نخواهی کرد

اسرائیل وارد ساخت، ولی گرچه سامری، ضربه شدیدی بر وحدت و انسجام بنی: مجازات ویژه -
های انقالبی غائله سامری را برنامه به زودی به فریاد آنها رسید، و با مقاومت و شدت عمل و(ع)موسي

اسرائیل را از دان تاریخ سپرد، و فریب خوردگان را بازسازی نمود و برای چندمین بار، بنیبه زباله
-محمدی)ها از کرده خود پشیمان شده و توبه کردندانحراف و سقوط نجات داد، آن

ماني توبه قوم را قبول کرد که خداوند هم در مقابل این انحراف، تنها ز( 207:8937اشتهاردی،
( 817-818: 8932آبادی،نجفباقری و کاظمی.)شان بر زمین ریخته شود همدیگر را بکشند و خون

َخاِذُکُم اْلِعْجَل َفُتوُبوا ِإَلی َباِرِئکُ  ُکْم َظَلْمُتْم َأنُفَسُکم ِباِتّ ِإْذ َقاَل ُموَسی ِلَقْوِمِه َیا َقْوِم ِإنَّ ُفَسُکْم ْم َفاْقُتُلوا َأنَو
ِحیُم  اُب الرَّ وَّ ُه ُهَو التَّ ُکْم ِعنَد َباِرِئُکْم َفَتاَب َعَلْیُکْم  ِإنَّ هایي که مرتکب با گناه(: 18:بقره)َذِلُکْم َخْیٌر لَّ

پس به درگاه آفریننده (14:4،ج4000قشیری،.)شدید به کسي غیر از خودتان ضرر و آسیبي نرساندید
نزد آفریدگارتان برای شما بهتر [  کار]ودتان را به قتل برسانید، که این خ[ خطاکاران]خود توبه کنید، و 

 .پذیر مهربان استتوبه شما را پذیرفت، که او توبه[ خدا]پس . است

اسرائیل بعد از زدگان و فریب خوردگان بنيبحران: ها و هدایت مجدد قومامید دادن و حذف نگراني -
طلب بخشش و عفو نمودند و از  شده و به اشتباه خود پي بردند،آنکه از خدعه و نیرنگ سامري مطالع 

نیز، نوید توبه پذیري خداوند را داد و آنان را امیدوار کرده و (ع)موسي خدا خواستند که آنان را ببخشد،
اٌر ِلَمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صاِلحًا ُثمَّ ( 431:4114سیرت،محمدی) مجددا جذب نمود ي َلَغفَّ  َو ِإنِّ
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و به یقین، من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و : (12:طه)اْهَتدی
ْلواَح َو ِفي ُنْسَخِتها ُهدی َو َرْحَمٌة . به راه راست رهسپار شود

َ
ا َسَکَت َعْن ُموَسی اْلَغَضُب َأَخَذ اْْل َو َلمَّ

ِهْم َیْرَهُبوَن  ِذیَن ُهْم ِلَربِّ و چون فرونشست از موسي غضب، الواح تورات را گرفت و : (818:رافاع) ِللَّ
هاي او بود آنچه که باعث هدایت قوم بود و موجب شمول رحمت از براي کساني که خدا در نوشته

 (111:3،ج4138طیب،.)ترس بودند

 با که دآیمي حساب به بحران مدیریت فراگرد مراحل از گام آخرین یادگیری مرحلة: عبرت و یادگیری -
 مشاهده علت همین به و گیردمي قرار غفلت مورد هابحران در آن، اغلب باالی بسیار اهمیت وجود

-دوستنوعهمتی) کندمی بروز پیدا دوباره مدتی از پس دیگر قالب و شکل یك در بحران شودمي

به مجازات گروهي که گمراه گشتند و (ع)در داستان بحران حضرت موسي( 38: 4111گیالنی،
َخُذوا اْلِعْجَل  .توان نوعي عبرت و یادگیري تلقي کردپرستش گوساله سامري پرداختند را مي ِذیَن اتَّ ِإنَّ الَّ

ْنیا َو َکذِلَك َنْجِزي اْلُمْفَتِریَن  ٌة ِفي اْلَحیاِة الدُّ ِهْم َو ِذلَّ آن کسانی که (: 812:اعراف)َسَیناُلُهْم َغَضٌب ِمْن َربِّ
 گرفتند برسدشان خشم از خداوندشان و خواري اندر زندگاني این جهان گوساله را به پرستش

-دهیم کساني که افتراء ميو همین نحو جزاء مي (193:2،ج8916طبری،)

 (860:1،ج8901طیب،.)زنند
 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

. انددیدهها گرها واقعیتی جدایی ناپذیر از ماهیت درونی سازماندر عصر جدید و در هزاره سوم بحران
سختی و  آید وپدید می(به طور ناگهانی)ها در واقع در اثر رخدادها و عوامل طبیعی و غیرطبیعیبحران

-مدیریت بحران برای مواجهه با موقعیت. کندخسارت را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می

ی، مهارت، سرعت عمل، آمادگ گیرکننده و غیر منتظره پیش از هر چیزی نیازمند تجربه،های غافل
که با مشاهده  باشدریزی وعملکرد میمدیریت بحران، فرآیند برنامه. هوشمندی و خالقیت است

ها در جستجوی یافتن ابزاری برای کاهش اثرات بحران ها و تجزیه و تحلیل آنسیستماتیک بحران
 (89:8918خراسانی،یاراحمدی.)است
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اند مأموریت آنها ترویج وند به سوی جوامع بشری بودهانبیای الهی، مدیران موفق از طرف خدا
بر همین اساس، بررسی (87:8938امینی،.)پرستی بوده استیکتاپرستی و مبارزه با مظاهر شرک و بت

-شان می گیري رفتارهاي اقوام گذشته و همچنین تعامل این اقوام با رهبرانو الگوگیري از نحوه شکل

هاي علمی و اقدامات عملی مسلمانان به اسالم و معارف و رکتح تواند گامی اساسی در بازگشت
اساس و محور این بازگشت، تحقیق در آیات قرآن و روایات  .هاي ناب مکتب اسالم باشدآموزه

هاي فراوانی از در قرآن کریم نمونه. اسالمی و بازیابی مفاهیم و معارف از منابع اصیل اسالمی است
ن بزرگ الهی ذکر شده و سیره و سلوك این بزرگواران به عنوان الگو به بشر هاي رهبرارفتارها و ویژگی

که در حدود یک پنجم از  اي دارد؛ چرادر این میان، حضرت موسی، نقش ویژه. عرضه شده است
-باقری و کاظمی.)اسرائیل و نحوه رهبري ایشان اختصاص داردهاي قوم بنیآیات قرآن کریم به ویژگی

توان گفت که در راستای پاسخگویی به سئواالت اصلی و فرعی پژوهش می(8932آبادی،نجف
 : پرستی را حل و فصل نمایندبا اقدامات زیر توانستند که بحران گوساله( ع)حضرت موسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

کند که گیری و الگو سازی از سیره و سنت انیباء الهی در مدیریت بحران محقق پیشنهاد میجهت بهره
های مدیریت بحران سایر انبیائ الهی هایی در این خصوص نسبت به تدوین الگویهشبا انجام پژو
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، حضرت (ع)، حضرت ابراهیم(ع)، حضرت یوسف(ص)حضرت محمد مصطفی)همچون 
 .اقدام نمایند.... ( و (ع)لوط

کند، محققین با های اقتصادی و سیاسی در عصر حاضر، محقق پیشنهاد میبا عنایت به تشدید بحران
های مدیریت بحران با تکیه بر سیره و سنت انبیاء های اقتصادی و سیاسی به تبیین مدلرکز بر بحرانتم

 .بپردازند(ع)الهی

 

 کتابنامه

 قرآن کریم
(.تفسیر شریف الهیجي،مصحح جالل الدین محدث ،تهران،دفتر نشر داد،ج 8909اشکوري،محمد بن علي)

 .8، 2و 9
،پاییز، ص 81،دوره 11هاي ارتباطي،شماره ،پژوهش«اي بحرانهمدیریت رسان(.»8910افتخاري، اصغر)

19-98. 
شناسی تهدید در گفتمان قرآن کریم؛ مطالعه تهدید نرم و گونه(.»8939افتخاری،اصغر؛ برزگرلداری،شیرزاد)

 .8-81،تابستان، ص16فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک،شماره « موردی داستان حضرت موسی و فرعون،
نامه کارشناسی های اهل بیت)ع(،پایان(، مدیریت بحران در قیام کربالء با تکیه بر آموزه8938رضیه)امینی،م

 دانشگاه تهران. ارشد،
 .2فرهنگ لغت سخن،تهران،انتشارات سخن،ج(، 4110انوري،حسن)

،ص 9،سال 2،نشریه پژوهش،شماره «تحلیل محتوای کیفی(. »8937ایمان،محمدتقی؛نوشادی،محمودرضا)
88-81. 

اسرائیل به دست تبیین الگوي رهبري قوم بني(.»8932باقري،مصباح الهدي؛کاظمي نجف آبادي،محمدرضا)
 .810-811،اندیشه مدیریت راهبردي،شماره دوم،سال هفتم،صفحات«حضرت موسي )ع( پژوهشي قرآني

یان و صادق (. ترجمه تفسیر روایي البرهان،ترجمه رضا ناظمیان،علي گنج4181بحراني،هاشم بن سلیمان)
 .1خورشا،تهران،کتاب صبح، ج

هاي پذیرفته شده در بورس ریزي مدیریت بحران بر عملکرد شرکت(. تاثیر برنامه8937مقدم،زهره)بخشائي
 نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده مدیریت و اقتصاد.اوراق بهادار تهران،پایان

فصلنامه ، «در سیره زینب کبري)علیها السالم(سي مدیریت بحران راهبردشنا(.»4114رستمي،حامد)پور
 .33-83، ص 44،دوره4پژوهشي مدیریت فرهنگ سازماني،شماره -علمي
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،سال اول،ص 1های تربیتی،شماره اسالم و پژوهش«رهبری در مدیریت اسالمی،(.»4110آقا)پیروز،علی
441-14. 

فصلنامه علوم « ظر رویکردهای قیاسی و استقرائی،تحلیل محتوای کیفی از من(.»4111تبریزی،منصوره)
 .403-418، ص11اجتماعی،

 –هاي مسکوني در روستا هاي مدیریت بحران کاربرياستراتژي(.»8938تقوایي،مسعود؛ علي زاده،جابر)
 .11-878،ص 891نشریه مسکن و محیط روستا،شماره « شهرها،

بازشناسي عوامل رهبري حضرت موسي )ع( با »(.4111البنین؛خادمي، فاطمه؛صادقي، عشرت)چابکي،ام
کید بر سوره طه،  .431-484،ص41،سال 4پژوهشي مدیریت اسالمي،شماره  --فصلنامه علمي« تأ

 فصلنامه توسعه،« اي در مدیریت بحران،راهبردهاي رسانه(.»8913ملکي،اصحاب؛جوادیان،رضا)زادهحبیب
 .879-829ص ،1، سال 81شماره 

، «هاي بحران انتظاميابعاد و مولفهتبیین (.»8913مرضا،معمارزاده؛وفادار،حسین)محمدي،سهراب؛غالخان
 .878-880،ص1،دوره 8هاي مدیریت انتظامي)مطالعات مدیریت انتظامي(،شماره پژوهش
فصلنامه ، «اجتماعي -هاي سیاسيدر حل بحران درآمدي بر نقش اسالم(.»4181کوشکک،محمد)خطیبي

 .13-38،ص 3شماره  حصون،
« گیري در حسابداري مدیریت از دیدگاه اسالميهاي تصمیمتکنیک(.»4111خیرالهي،فرشید؛ندري،محمد)

 .11-11،ص 1،سال 4پژوهشي تحقیقات مالي اسالمي،شماره  -دوفصلنامه علمي
فصلنامه توسعه مدیریت منابع انساني و پشتیباني،شماره « راهبردهاي لجستیک بحران،(.»8937دارابي،رضا)

 .0-98، ص6ل ، سا28
گیري تحت شرایط توسعه الگوي مناسب تصمیم(.»8932ربیعي،علي؛امیني،محمدتقي؛سرافرازي،اعظم)

)مورد مطالعه:شرکت ملي پخش  ANPگیري چند معیاره هاي تصمیمبحران سازماني با استفاده از تکنیک
-812،ص0،سال 8،شماره پژوهشي بهبود مدیریت –نشریه علمي « منطقه فارس(، -هاي نفتي ایرانفراورده

861. 
هاي پژوهش«نقش مدیریت رسانه در تحول بحران از تهدید به فرصت،(.»4183روشندل اربطاني،طاهر)

 .414-414، ص43،دوره 33ارتباطي،شماره 
بحران » (.4114محمد) زاده،حسن شعله؛ عبداللهي، بهرام؛ مقدم،نعمتي نگار؛ غم،بي رضا؛ بیگلو،رهبرهادي

 .4-1ریزي و مدیریت محیط زیست،صدومین کنفرانس برنامه، «رانو مدیریت بح
طراحي سیستم اطالعات مدیریتي (.»8916محمد) علیزاده، مهران؛ برحقي،مهدي؛کامکارحقیقي،ستایش
 .81-18، ص87، دوره 23پژوهشي مدیریت سالمت،شماره  –فصلنامه علمي ، «هاي طبیعيبحران

عملکرد  و گراتحول رهبری رابطه(.»8931گرجی،حسن)ابوالقاسمنژاد،حسین؛علیاری،ابوالفضل؛شعبانی
 .22-97مدیریت سالمت،ص ،«شغلی کارکنان در بیمارستان فارابی

 .2(. صفوه التفاسیر،ترجمه محمدطاهر حسیني،تهران،انتشارات احسان،ج 8919صابوني،محمدعلي)
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فارسي،تهران،انتشارات معاصرلغتفرهنگ(.4184افشار،غالمحسین؛حکمي،نسرین؛حکمي،نسترن)صدري
 فرهنگ معاصر.

همداني،جامعه مدرسین حوزه (. تفسیر المیزان،ترجمه سیدمحمد باقر موسوي4133طباطبایي،محمدحسین)
 .41و  41علمیه قم دفتر انتشارات اسالمي،ج 

 .87(.ترجمه تفسیر مجمع البیان،تهران،موسسه انتشارات فراهاني،ج8917طبرسي،فضل بن حسن)
 .86(.ترجمه تفسیر مجمع البیان،تهران،موسسه انتشارات فراهاني،ج 8918ي،فضل بن حسن)طبرس

 .4(. ترجمه تفسیر طبري،به اهتمام حبیب یغمایي،تهران،انتشارت توس،ج4131طبري،محمد بن جریر)
 .1و  3(. اطیب البیان في تفسیر القرآن،تهران،انتشارات اسالم،ج8901طیب،عبدالحسین)

 (. مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش،8938ایرانی،مهری)رضیه؛دوستیم مهربان،عادل
 اصفهان،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی.

هاي تربیتي و تبلیغي حضرت ابراهیم)ع( در قرآن روش(.»8939مقدم،مصطفي؛باجي،نصره)عباسي
 .1-87،ص2،سال 1و  6 نامه تربیت تبلیغي،شمارهفصلنامه پژوهش«کریم،

اي و تعهد سازماني کارکنان با موفقیت در رابطه بین تعهد حرفه(.»8931الله) عموزاده،شهرام؛مرادي،حجت
 .00-879، ص1، سال 21هاي اضطراري،شماره فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت« مدیریت بحران،

 فرهنگ فارسي عمید،تهران،انتشارات راه رشد.(. 4181عمید،حسن)
های امام ها و پیامتحلیل محتوای کمی و کیفی مصاحبه(.»4111-4111،فاطمه)فوزی،یحیی؛قربانی

 .33-404،ص 4و  1فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم،شماره « بر اساس صحیفه امام، خمینی)ره(
فصلنامه « روش تحلیل محتوا،از کمی گرایی تا کیفی گرایی،(.»4113) گلشنی،علیرضا قائدی،محمدرضا؛

 .33-84،ص 3،سال 41ی روان شناختی، شماره هاها و مدلروش
-مجله کمال مدیریت؛ ویژه« بحران مدیریت در مدیریت بحران،(.»8919و بهار  8912پور،آرین)زمستان قلي

 .89-12،ص8و  1نامه مدیریت بحران،شماره 
الرحیم عقیقي ترجمه عبد (. ترجمه تفسیر شریف صافي،4181کاشاني،محمد بن شاه مرتضي)فیض

 .4و  1تهران،دفتر نشر نوید اسالم،ج  شي،بخشای
 .9و  1هایي از قرآن،ج (. تفسیر نور،تهران،ا نتشارات مرکز فرهنگي درس8911قرائتي،محسن)

 .8(. لطائف االشارات،قاهره،الهیئه المصریه العامه الکتاب،ج 2777قشیري،عبدالکریم بن هوازن)
 .8دل،تهران،انشارات احسان،ج خرممصطفي (. ترجمه تفسیر في ظالل القرآن،ترجمه8910قطب،سید)

 .2(. تفسیر القمي،قم،موسسه دارالکتاب،ج8989قمي،علي بن ابراهیم)
(. تفسیر کبیر منهج الصادقین في الزام المخالفین،تهران،کتابفروشي و 8996الله) ،فتح الله بن شکرکاشاني

 .8چاپخانه محمد حسن علمي،ج
ترجمه ناخدا یکم پاسدار «و اثربخشي تیم: یک بررسي دقیق تر،مدیریت بحران (.»4113کینگ،گرانویل)

 .411-441، ص 8، سال 48احمد کریمي،فصلنامه مدیریت بحران،شماره 
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های مدیریتی در قرآن با الگوگیری از سیره شناسایی شایستگی(.»4111الله)پورفر،ولیبانویی،بهاره؛نقیماه
 همایش بین المللی مدیریت.«حضرت موسی)ع(،

 (.مدیریت بحران شهري،تهران،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي.8938زاده،فهیمه)تهدمج
نامه کارشناسی اسرائیل زمان حضرت موسی )ع( از زبان قرآن،پایان(. بنی8916محسنی،محمدحسن)

 ارشد،قم،دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه،دانشکده حقوق و معارف اسالمی.
 نبوي. موسسههاي قرآن به قلم روان،تهران،انتشاراتقصه(. 8937محمدي اشتهاردي،محمد)

(. اصول مدیریت بحران در قرآن کریم با تاکید بر قصص انبیاء الوالعزم)علیهم 8938)سیرت،حسینمحمدي
 السالم(،تهران،دانشگاه امام صادق)ع(.

ان، سازمان مدیریت و (. دستنامه مدیریت بحران، تهر8931نگري)هاي توسعه و آیندهمرکز آموزش و پژوهش
 ریزي کشور.برنامه

-مجله پژوهش« هاي تربیت در داستان حضرت موسي)ع( در قرآن،روش(.»8911مصباح الهدي،مصطفي)

 .887-812،ص13و  67هاي قرآني،شماره 
 .41(. تفسیر نمونه،تهران،دارالکتب االسالمیه،ج 4180مکارم شیرازي و همکاران،ناصر)

های انتخاب مدل رهبری نوین و نحوه ارائه و تبیین شاخص(.»8911،علی)خانی،مرتضی؛محمدنیاموسی
نشریه فرهنگ « گرا،ها؛ مقایسه تطبیقی رهبری خدمتگزار و رهبری تحولسازی آن در سازمانیکپارچه

 .868-279، ص8، سال 88مدیریت،شماره
، 87نشریه منهاج،شماره « شیوه آموزشي مناظره در قرآن و سنت،(.»8913مهدویان،محبوب؛رحیم زاده،کبري)

 .889-813،ص6سال 
بررسي و تبیین انحطاط فرهنگي از (.»8913نوکنده،محمدحسین؛نوروزي،محمد)بکائي،محسن؛مردانيناظم

 88های ماهنامه مهندسي فرهنگي،شماره« هاي دیني و ارائه راهکارهاي عملي ماخوذ از آن،دیدگاه قرآن و آموزه
 .17-38، ص 8،سال 89و 

فصلنامه « هوش سازماني و مدیریت بحران،(.»8913برمي،مریم)زاده،احمد؛صیادشیرکش،سعید؛شفیعودادي
 .11-872، ص2، سال 1مدیریت کسب و کار،شماره 

 .6و  88بوستان کتاب قم. ج ،(. تفسیر راهنما،قم8916هاشمي رفسنجاني،علي اکبر)
اولین همایش « ران و ارائه الگوي جامع،معرفي الگوهاي مدیریت بح(.»8938گیالني،مهناز)نوعدوستهمتي

 هاي نوین علوم مدیریت،کارافریني و آموزش ایران.علمي پژوهشي یافته
و  872ماهنامه مدیریت،شماره « ها،بحران واقعیتی جداناپذیر از سازمان(.»8918خراسانی،مهدی)یاراحمدی

 .89-80، ص878
 .18-16،ص820،تدبیر،شماره «رانریزي و مدیریت بحبرنامه(.»8918یزدان پناه،مهشید)

 

 




