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"Crisis" has always been a common phenomenon in organizations and societies, and crisis 
management has been of great importance. Management science has studied "crisis management" since 
the late 1970s. "Crisis Management" deals with the necessity of systematic forecasting and getting ready 
to deal with a crisis that threatens the life of organizations and societies. The main question of this article 
is: What policies or solutions has the Quran provided for crisis management, focusing on the "Battle of 
Uhud"? The goal is to provide crisis management policies, focusing on the "Ehud War". The findings of 
the research indicate that the Holy Quran provides policies in the stages before, during and after the 
crisis. These policies include: determining the scope of the crisis through consultation, preventing the 
collapse of the forces and giving morale and hope by reminding of the guardianship, help and divine aid, 
as well as correcting the beliefs of the forces, reminding the fulfillment of the promise of divine help, 
reminding of valuable rewards, calling for the continuation of resistance, The promise of final victory, 
creating peace, mental and spiritual improvement by remembering the comparison between sufferings, 
forgiveness, analysis of the factors of failure and learning lessons. The research method is descriptive 
and analytical and using interpretations of the Holy Quran. And to achieve the classified pattern, the 
theme analysis method is also used. 
Keywords: Management, Crisis, Crisis Management, Ehud War, Crisis Policy. 
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  قرآن در بحران مدیریت هایسیاست بررسی
 «احد جنگ» محوریت با

 91/71/9079پذیرش: تاریخ     91/70/9079 دریافت: تاریخ

 پیروز آقا علی
 خدمتی ابوطالب

(38-21) 

 چکیده
 ام بحاران اادیریت و باوده جوااا  و هااسااماان در شایعیۀ پدید همواره «بحران»

 ضارور  بار ،9107ۀ دها اواخار ام اادیریت دانا  .اسات برخوردار باالیی اهمیت
 و هااسااماان حیا  که بحرانی با برخورد برای آاادگی کسب و اندنظام بینیپی 

 قرآن که است آن نوشتار این اصلی پرس  است. پرداخته کند،ای تهدید را جواا 
 ارائاه «احاد جنگ» احوریت با بحران تیر یاد یبرا ییراهکارها ای هاسیاست چه
 اسات. احاد جنگ احوریت با بحران ادیریت یهاسیاستۀ ارائ هدف .است دهکر 

 اراحا  در را ییهااسیاسات کاری قارآن کاه اسات آن ام حاکی پژوه  هاییافته
 تعیاین ام: انادعباار  هااسیاسات ایان کناد.اای ارائاه بحاران ام بعد و حین قب ،

 و بخشایروحیاه و نیروهاا فروپاشی ام پیشگیری اشور ، روش به بحرانۀ احدود
 نیروهاا، باورهاای اصاح  نیز و الهی ااداد و نصر  والیت، یادآوری با اایدبخشی

 تاداوم باه دعو  ارمشمند، هایپاداش یادآوری الهی، نصر ۀ وعد تحقق یادآوری
 یاادآوری باا روانای و روحای بهساامی آرااا ، ایجاد نهایی، پیرومی نوید اقاوات،

 روش گیاری.عبار  و شکسات عوااا  تحلیا  بخشا ، ها،رنج ایان ایاقایسه
 دساتیابی بارای و است کری قرآن تفاسیر ام استفاده و تحلیلی و توصیفی ،پژوه 

 .شودای استفاده ه  اضمون تحلی  روش ام شده،بندیطبقه الگوی به
 .بحران سیاست احد، جنگ ،بحران ادیریت بحران، ادیریت، کلیدی: واژگان
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 مقدمه .1

 را جایی هیچ توا،نمی که دهدمی نشا، ان انی جوامع و ان ا، تاریخی ویات یندافرۀ مطالع
 مانرده امرا، در آ، ا  ناشی های یا، و هاآسیب و بحرا، تهدید ا  که کرد پیدا خاکی  کر در

 بروده بشریۀ جامع برای اساسیۀ م ئل یک همواره بحرا، مدیریت چگونگی ،روا این باشد.
 ک رب و مرنظی بینریپری  ضررورت برر «بحررا، مدیریت» امرو ه دلیل،همینبه .ه ت و

 و سا ما، ویات طورجدیبه که خارجی و داخلی م ائل ا  دسته آ، با برخورد برای آمادگی
کید کنند،می تهدید را ایجامعه  ا  ایشراخه عنروا، برا مردیریت، دانر   ورو  در دارد؛ تأ

 (.771 ،7831 نرضائیا،، شودمی مطالعه راهبردی مدیریت
 طروربره شرده، مطرر  7711ۀ دهر اواخر ا  تقریبا   که ،«بحرا، مدیریت» علمیۀ مطالع

 هرابحرا، و وع ا  واصل تجربیات ،والبااین است. پیموده را تکامل و توسعه م یر پیوسته
 او را  ناتوانی و س تی هابحرا، با ییرویارو در هنو  ،گوناگو، دالیل به که اندداده نشا،

 موضروع بره «بحررا، اثرربخ  مردیریت» امررو ه .(2 ،7833 همکارا،، و نپورویدری شودمی
 الگوهرای نظررا،صراوب کرهطروریبره است، شده مبدل هادولت و هاسا ما، برای مهمی

 دلیرلبه توا،نمی را الگوها این اما ؛اندداده ب ط و طر  بحرا، مدیریتۀ در مین را گوناگونی
 خرود کره اسالمی کشورهای در ها،آ،  ویۀ پشتوان فقدا، و هاآ، در داریسرمایه رو  نفوذ

 (.77-83 ،7877 اصفهانی، بخ نجاتن دکر استفاده ند،ه ت خاصی ار شی نظام دارای
 نیا هرایۀ همر مقابرل در اسرالم دیرن برود، گوپاسخ و جهانی و جامع کامل، بهباتوجه

 هرایسیاسرت و راهکرار دیدگاه، بحرا،، مدیریتۀ در مین که است منطقی و معقول ان ا،،
 اسالم، دین منابع ا  یکی شود. ارائه و استخراج اسالمی مقد  معارف و هاآمو ه ا  خاصی

ُ» فرمایرد مری خداوند است. شده نا ل ان ا، هدایت برای که است کریی رآ، ْر   َُرَمَضهنَ َُُشه
ِذَیُ نِزَلُُالَّ

 
ُُِفیِهُُأ آ   ق  ر ًدیُالر نِسُُه  لنَّ  و خرا  ایجامعره برای که هدایت کتاب این (.737 نبقرره  «لِّ

 و نیا هرا تمرام هماننرد اجتمراعی سیاسری هرایبحررا، ول برای باشد،نمی معّین  ما، در
 ،7833 کوشرکک، خطیبرین دهردمی ارائه را ایویژه مدیریتی نظام و راهکارها بشر هایپرس 

  رآنری هرایآمرو ه ا  را جامعره هردایت راه ترینمطمئن و ترینسالی توا،می رو،ا این (.73
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 نگاه دیگر،عبارت  به کرد. سا ی مینه کنونی، عصر در آ، سا یعملیاتی م یر در و استخراج
 طرر  و هاسرگذشت ا  سرشار  رآنی هایآیه سراسر که است آ، مبّین کریی رآ، به اجمالی

 کراو  و بررسری برا کره (31 ،7837 نرورو ی، و نوکنرده مردانری بکائی، نناظی است موضوعاتی
 و هردایت نحرو بهتررین بره را ان رانیۀ جامعر توا،می کنونی، عصر در هاآ، سا یعملیاتی
 کرد. مدیریت

 برا بحررا، مدیریت برای راهکارهایی یا هاسیاست چه  رآ، که  است آ، اساسی پرس 
 ایرن در اصرلی دال بحررا، مردیریت هایسیاست است؟ کرده ارائه «اود جنگ» محوریت

 بحررا،( ا  بعرد و ورین ن برل، هراسیاست انواع  رآ، آیات بررسی ا  پس که است مطالعه
 خواهرد مررور و مالوظره شدهانجام هایپژوه ۀ پیشین اّول بخ  در شد. خواهد استنباط

 ادبیرات و مبرانی ،دوم بخر  در شرود.مری تشرری  عنوا، در کاررفتههب مفاهیی سپس و شد
 براسرا  پرژوه  هرایداده چهرارم، بخر  در و پرژوه  رو  سوم، بخ  در و موضوع
 تحقیر  منابع نیز انتها در و پژوه  نتایج پنجی بخ  در شود.می تنظیی  رآنی آیات جدول
   آمد. خواهد

 پژوهشۀ پیشین .1-1

 بحرا، مدیریت الگویۀ ارائ»ۀ مقال به توا،می بحرا، مدیریت درمورد شدهانجام مطالعات ا 
 در منتشرشده ،«جامع بحرا، مدیریتۀ سامانۀ چرخ ابعاد ا  گیریبهره با ابراهیی وضرت

 در موسری وضررت بحرا، مدیریت الگوی»ۀ مقال نیز د.کر اشاره اسالمی مدیریتۀ نشری
 چرا  پژوهیدین و اسالمی تمدنۀ نشری در اصفهانی بخ نجاتۀ نوشت ،«کریی رآ، آیات
 در ییغرذا تیرامن و یخشک رال بحرا، تیریمد ،کریی رآ، در تیریمد»ۀ مقال است. شده
 .انردکرده منتشر کوثر ی رآنۀ نشری در ریعم کعب مالک و اتیعب یعاط نیز را «وسفی  سور
 هرایسروره برر دیرکأت برا اسرالم؛ صردر یهراجنگ در بحرا، تیریمد به  رآ، نگاه»ۀ مقال

 یهتاافتتیرهۀ فصرلنام در اومدنژاد ریام و یطاوس اومدرضا  لی به نیز «انفال و عمرا،آل
 است. شده منتشر یاسالم یحکمران و یجهاد تیریمد نینو

ک با کریمقرآن در بحران تیریمد اصول» کتاب نیز رتیسیمحمد نیو   قصص بر دیتأ
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 .اسرت شرده منتشرصادقامام دانشگاه انتشارات ا سوی که نگاشته را «اولوالعزم یایانب
 حضتر  یتیریمتد یالگتو براستا  بحتران تیریمتد» کتراب یاصفهان بخ نجات یعل

 .اسرت شرده منتشرر دانشرگاه و ورو ه پژوهشرگاه انتشرارات ا سوی که شتهون را «یموس
 بحتران تیریمد» عنوا، با را خود ارشد یکارشناسۀ ناما،یپا یجاو پوریتق مح ن همچنین

 یعفرر دیعبدال ر و دهکرر تردوین «یمعنتو و یروحت یهتانبحترا کردیرو با میکرقرآن در
 بتا قترآن دگاهیتد از بحتران تیریمتد» عنروا، برا را نیالرداصول  دانشکد در خودۀ نامپایا،

  است. نگاشته «وسفیۀ سور تیمحور
 آیرات براسرا  بحررا، مردیریت هایسیاست درمورد شدهانجام وجویج ت سا برا

 جدید و متفاوت آ، مطالب و پژوه  این درنتیجه و است نشده انجام پژوهشی اود، نگج
 هرایسیاسرت بررسری و مطالعه مقاله، این در اساسیۀ م ئل شد، بیا، آنچه براسا  است.

 و مطالعره ا  اصرلی هردف اسرت. «اورد جنگ» محوریت با کریی رآ، در بحرا، مدیریت
 در هرابحررا، کنتررل و مردیریت بررای ی رآنر یهارو ۀ ارائ و استخراج م ئله این بررسی
 دگاهیرد کیر و سا نده نگر  کی به بتوا، کهنحویبه باشد؛می گوناگو، جوامع و هاسا ما،

 افت.ی دست هاآ، کنترل برای مدیریت به مؤثر کمک درجهت مدارنید

 مفاهیم .2-1

 .است بحث مفاهیی ا  صحی  درک و ختشنا نیا مند ،یموضوع هر علمی بررسی
 ا تصرادی و اجتمراعی علروم وارد شرکیپز علی ا  1«بحرا،»  واژ :بحران مفهوم الف(

 ان ا، سالمت و شده تعادلیبی دچار اندام که است وضعیتی «بحرا،» طب، در است. شده
 در خرود تطرور و توسرعه م ریر در بحررا،، ا  معنا این سپس گیرد.می  رار خطر معرض در

 اجتمراعی منا عراتۀ همر شرامل امررو ه تاآنجاکره ،است شده استفاده گوناگو، های مینه
 .شرودمری غیرره و ا تصرادی فرهنگری، و فکری پزشکی، و روانی ،امنیتی و نظامی سیاسی،

 خرارج عرادی نظری و تعرادل والت ا  ای مینه هر در ایجامعه کههر مانی ،دیگرعبارت  به
 ،7877 نرویمری، شرودمی واکی بحرانی وضعیت ،شودمی نظمیبی و آشفتگی دچار و شده

                                                             

1. Crisis. 
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 ناگهانی طوربه بشر،ۀ وسیلبه یا طبیعی طوربه که است رویدادی بحرا،» اصطال ، در (.17
 کره کنردمری تحمیرل ان انیۀ جامع به را مشقتی و سختی و آید وجودبه فزاینده صورتبه یا

 «باشرردمرری العررادهفرروق و اساسرری اضررطراری، ا رردامات برره نیررا  آ، کرررد،برطرررف برررای
 مردد آ، هرایویژگری ا  تروا،مری «بحررا،» مفهوم بهتر درک برای (.2 ،7873 نمحمدشفیعی،

 ا   اندعبارت که ج ت
 یرر مشرترک ویژگی سه دارای بحرانی وضعیت هر دیدگاه، این ا  گیری:تصمیم روش  

 .2 شروند؛مری وا ع تهدید مورد جامعه و سا ما، ویاتی هایار   و هاهدف .7  است
 برا را گیرنردهتصرمیی عوامل .8 است؛ محدود عقالنی گیریتصمیی و واکن  برای  ما،
 (.78 ،7817 نکاظمی، کندمی غافلگیر خود ناگهانی برو 

 یرر مشرترک ایهرویژگری دارای حرانریب وضرعیت هر گاه،ددی این ا  سیستمی: روش  
 العرادهفروق و فروری پاسرخ .2 پاشد؛می ا هی همگانی امنیت و عمومی نظی .7  است

 برر کنتررل .3 دارد؛ همرراهبره را کننردگا،شررکت همگانی و سریع واکن  .8 طلبد؛می
  یابرد؛مری گ رتر  العادهفوق منابع کاربرد و تن  به میل .7 یابد؛می کاه  رویدادها

 کنتررل به  ادر دولت سا وکارهای .1 یابد؛می کاه  شدتبه دستر  در اطالعات .7
 پیامردهای .7 افترد؛نمی کارسا  آ، به گوییپاسخ برای مرسوم هایرو  .3 ؛ی تن آ،

 اهرداف و هراار    تهدیدکننرد .71 ؛دارد همرراهبه دولت و جامعه در را خاصی امنیتی
 (.23 ،7873 نو ینی، است درگیر هایطرف موجود

یت مفهوم ب(  ریرزی،برنامره هنرر و علی ،1«بحرا، مدیریت» تعریفی در :بحران مدیر
 گیرریبهرره با که است هماهنگ و جامع یکپارچه، صورتبه رهبری و هدایت ،دهیسا ما،

 مراورل براسرا  را گوناگو، هایبحرا، ا  ناشی خطرات کندمی تال  اریدراخت ابزارهای ا 
 بحرا، مدیریت باشد بهتر شاید (.7872 ،فات  ذکائی و فرکوهی نسواد دکن کنترل بحرا، مختلف

 و مرادی منرابع کارآمرد و مرؤثر کرارگیریبه فرایند بحرا، مدیریت» کنیی  تعریف گونهاین را
 بره رسرید، ترا با سرا ی و کنتررل پیشرگیری، بررای مدیریتی وظایف انجام ا طری  معنوی

                                                             

1. Crisis Management.  
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 .«است بحرا، ا  پی  و عادی وضعیت
 بررای مناسرب هرایرو  یرا راهکرار شریوه، سیاسرت، ا  منظور سیاست: مفهوم ج(

  است. بحرا، مدیریت

 پژوهش مبانی .2

 .2 بحررا،؛ مردیریت رویکردهرای .7 اسرت  مروردنظر پژوه  ادبیات در عمده مبحث دو
 شوند می بررسی ادامه در که بحرا،؛ مدیریت فرایند

 بحران مدیریت به رویکردها .2-1

 دارد  وجود مختلف کامال   و کلی نگاه دو «بحرا، مدیریت»  دربار
 به ن بت انفعالی کامال   واکن  و منفی نگر  یک دیدگاه، این در سنتی: نگاه الف(

 منتظر «بحرا، مدیر» دروا ع، «.آت  فرونشانید،» همانند دارد، وجود «بحرا، مدیریت»
 لحظره ایرن در او کند. شروع را کار  او گاهآ، و بدهد رخ ایغیرمنتظره  پدید تا ماندمی

 در ا آنجاکره کند. محدود را بحرا، ا  ناشی های یا، تا کرد خواهد سعی و تواندمی فقط
 رسرید،ۀ لحظر ترا شود،نمی اجرا مو عبه و نشده بینیپی   بل ا  تدبیری هیچ دیدگاه این

  جامعره و سرا ما، بره  یرادی مرالی و ان رانی هرایخ رارت نجرات، و امداد هایگروه

 شود.می وارد
 واصرل «بحررا، مردیریت» نرایمع در تا گیبه که تطوری و توسعه با نوین: نگاه (ب

 معنرا، ایرن براسرا  اسرت. گرفته شکل آ، به ن بت فعال واکن  و مثبت نگر  یک شده،
 برا برخرورد بررای عملری هرایبرنامره و هراطرر  ا  ایمجموعه باید همواره «بحرا، مدیر»

 بیندیشرد آینده اوتمالی اتفا ات  دربار کند، تنظیی سا ما، داخل در آینده اوتمالی تحوالت
 کنرد،مری تهدیرد را جامعه و سا ما، ویات که ایغیرمتر به رخدادهای با برخورد آمادگی و

 ا هرجهرت را خود انتظارکشید،، جایبه بحرا، مدیریت دیدگاه، این در ،دروا ع کند. ک ب
 درمرا، برر مقرّدم یشرگیریپ» کره اسرت آ، بر و کندمی آماده آ، با برخورد و پیشگیری برای

 د ی  شناخت و گذشته تجربیات ا  گرفتنکمک با کندمی سعی دیدگاه این ،روا این .«است
 ا  جلوگیری و غیرمتر به ووادث پیشگیری و بینیپی  به ا دام محیطی، و طبیعی هایپدیده
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 د.دا کراه  ممکرن ودا ل به را هاآ، ا  ناشی خ ارت طری  این ا  بتوا، تا دکن غافلگیری
ۀ مرولر ترا و شرده شرروع وادثره و روع ا   بل دورا، ا  بحرا، مدیریتۀ چرخ اسا ،براین

 (.771 ،7831 ا،،نرضائی یابدمی ادامه با سا ی و سا یعادی

 بحران مدیریت فرایند .2-2

 نظرر امرا دارد؛ وجرود نظرراخرتالف ،«بحرا، مدیریتۀ چرخ»  دهندتشکیل مراول  دربار
 همکارا،، و نشفیعی است اساسیۀ مرول سه دارای بحرا، مدیریت فرایند که است آ، جامع

 ا   اندعبارت هک (2 ،7833 همکارا،، و پورویدری ؛7 ،7873
 شروندهبینیپی  یا پیشگیرانه ا داماتۀ مجموع انجام ،طورکلیبه بحران: از قبلۀ مرحل

 ویراتی و مهری مرولره ایرن در آ،، ا  ناشی خطرات کاه  و بحرا، و وع ا  جلوگیری برای
 است.

 عملکردهرای یرا هرافعالیرتۀ مجموعر مروله، این در ،طورکلیبه بحران: حینۀ مرحل
 .شودمی انجام آ،ۀ دامن کرد،محدود و شدهوا ع بحرا، کنترل و رویارویی برای ا تضایی

 بحرانری، وضرعیت درآورد، دراختیرار و بحررا، کنتررل ا  پرس بحرران: از بعدۀ مرحل
 با سرا ی هرا،تجربره تردوین بحرا،، عوامل وذف و شناسایی مانند هاییفعالیتۀ مجموع
 خرروج برای بحرا، اصلیۀ ریش و علت کشف دار،پایۀ توسع دیده،آسیب امکانات و مناط 

-721 ،7833 نتاجیک، شودمی انجام ،آ، ا  پی  وضعیت به رسید، و بحرانی وضعیت ا 
 کره اسرت روشری و شریوه بحرا،، مدیریتۀ چرخ در تفاوت  ایجادکنند و مهیۀ تنک (.727
 و هابحرا، ا  گیرندهپی  موانع ایجاد در هر در .شودمی اتخاذ بحرا، کنترل و مدیریت برای

 برود خواهرد موفر  نیرز بحررا، مردیریت ن بت،هما،به شود، واصل توفی  هاآ، بر کنترل
 رو  و واکررن  چگررونگی اسررت، مهرری بحرررا، مرردیریت در آنچرره (.3 ،7831 نبررا ری،

 نبرا ی، برود خواهرد  دایریبحررا، یا بحرا، تشدید آ، واصل که هاستبحرا، با رویارویی
 .(731-733 ،7877 تصدیقی و شاهعلی

 پژوهش روش .3

 .گیردمی  رار بنیادی تحقیقات   مر در پژوه  هایگیریجهت برمبنای موردنظر پژوه 
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 ایرن رویکررد گیررد.مری  ررار تحلیرل مرورد آوریجمع ا  پس که است کیفی نوع ا  هاداده
 لحرا  ا  روپری  پرژوه  است. تف یری و تفّهمی رویکرد هدف، به دستیابی در پژوه 

 منرابع در جرووج رت برا ابتردا در کره صورت نیا به است، یاکتابخانه منابع، به دسترسی
 مضرامین تحلیرل ا  اسرتفاده برا سرپس و یگرردآور اجتهراد، ا طری  ال م مطالب ،مکتوب

 .گیردمی شکل نهایی الگوی و شودمی یبنددسته
 تحلیل نوعی تحلیل، رو  .هاستتیوا ع کشف و تحلیل بر مبتنی فعلی رو  ،دروا ع

 برر ننراظر محتوا لیتحل نوع ا  پژوه  نیا ،رونیا ا .است متو، ا  استخراج بر مبتنی متنی
 جامع رو  اجتهاد .است اجتهاد یاسالم تیریمد در پژوه  رو  .است (یاجتهاد  ویش
 و ینیتکرو و یعیتشر منابع هب مراجعه با که است «یشهود و یتجرب ،یعقل ،یانیوو ینقل»
 ارائره یاسرالم تیریمرد م رائل یبررا معتبرر یهاپاسخ ،یاسالم تیریمد یمبان بر هیتک با

 بررسری و یمحورآمو ه بر اجتهاد .(777 ،7877 اسالمی، مدیریت بنیادین کارگروهنکندمی
 یایر وا ،هاآمو ه لیتحل و متو، یهاداللت بر تمرکز با رو  این در .است استوار هاداللت

 و یالتزامر و یمطرابق تداللر ا  رو  ایرن در .شرودمی ادیاصط و کشف موضوع، ا  یقید 
 و تجمیرع کشرف، و شناسرایی ا  پرس هراآمرو ه .شرد خواهرد استفاده کالمی یهاظرافت

 ایرن در اینکره برر مضراف .شرودمری نیتردو آ، براسا  الگو ساختار و شودمی یبنددسته
 برمبنرای کرریی رآ، تفاسیر به مراجعه و شناسایی ا  پس اود جنگ به مربوط آیات پژوه 

 شود.می ارائه کریی رآ، تف یر کلی  واعد
 .نی رت کرافی فعلری اجتهراد ،هراداده سا ماندهی برای که است ضروری نکته این ذکر
 توانردیمر کره اسرت ییهرانگرارهترک اغلب مصطل  اجتهاد محصول که است آ، وقیقت
 ،رونیا ا ؛رسدیم نظربه وا ع ا  دور  دری اجتهاد ا طری  الگوۀ ارائ اما ؛کند بیا، را وا عیتی

 تحلیرل نوعی دروا ع مضمو، تحلیل رو  است. شده استفاده هی مضمو، تحلیل رو  ا 
 مضرمو،، واوردهای برر مبتنری کره است کیفی هایداده ا  استنتاج و ساختاریافته محتوای

 تا دارد تال  استقرایی رویکردی با راهبرد این پذیرد.می صورت الگوسا ی و پردا یمفهوم
 همچرو، متنری هرایداده بره دوباره دهیساخت و سا یخالصه بندی،طبقه بندی،بخ  با

 توصریفی اساسرا   راهبررد ایرن .کنرد استخراج را هاآ، مفاهیی و... هامصاوبه ودیثی، متو،
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 اسرتخراج را کیفری یهراداده دیگرر و تجربیات روندهای پژوهشگر تا کندمی کمك و است
 .(723 ،7873 جوادی، و سا یا،چیتن کند

 مرتبط یهاگزاره تمام .شد مراجعه کریی رآ، به بحرا، مدیریت هایسیاست ترسیی برای
 مضامینی .گرفت جای طبقه سه در مضامین تحلیل ا  استفاده با و شده استخراج موضوع، با

 مضرامین ترتیربایرنبره و گرفتنرد جرای خرود مخرت ۀ طبقر در داشتند سنخیت هی با که
 شرده اسرتفاده ساختهمحق ۀ نامپرس  ا  نیز یاعتباربخش برای گرفت. شکل دهندهسا ما،

  است.

  پژوهش هاییافته .4

  یرر هرایداده کرریی ررآ، آیرات در شدهانجام تحقیقات براسا  و پژوه  مبانی بهباتوجه
  دش استخراج

 مفهوم قرآن آیات

ُُأهِلههَ ُُِمهه َُغههَدوَ ُُإذَُوُ» َبهه ِّ ُیت  ههِِمنُُِء   ...«ِللِقتههنلَُمقنِعههَدَُُ ُیالم 

 (212 :عمران)آل
 بحرانۀ محدود تعیین برای مشورت

«
ُُإذُر تر مرُُطنِئَفتنِ َُُهمَّ ك  ُُِمنر َشالُأ ر هُ َُوَُُتفر منُاللَّ  ْ ِهَُُعَلىَُوَُُوِلیُّ هِ ُُاللَّ َیَتَ كَّ َُفلر

ِمن  َ ُ ِر م   (211 :عمران)آل «الر

 از پیشگیری راه یاله تیول  یادآوری
 بحران و یفروپاش

َُُوُ» َُُلَقدر م  هُ َُنَصَ ك  رُ ُاللَّ
َُُوُُِبَبهدر مر هت  ه ُ ُأنر ق  اُأِذلَّ ههََُُفهنتَّ ُُاللَّ همر ك  وَ َُُلَعلَّ هك     «َتشر

 (213 :عمران)آل

 یادآوری قیازطر یدبخشیام و هیروح
 یاله امداد و نصرت

«
ُُإذُر ِمنیَ َُُتق  ل  ِر م  ُُِللر َل ر

َ
ُُأ مر ِفهَیك  َُُيكر  ر

َ
ُُأ مر ك  ِمهدَّ ُُي  همر ك  ُُِبَثالَثه َُُِربُّ ُِمهَ ُُآالف 

َمالِئَك ُِ َزلیَ ُُالر نر  (211 :عمران)آل «م 

 یادآوری قیازطر یدبخشیام و هیروح
 یاله امداد و نصرت

َُُبلى» واُإ ر هِب   ه اَُوَُُتصر ق  َُُوَُُتتَّ مر ت  ك 
ر
َُُيهْ ُُِمه ر ِرِهمر مرُُههذاَُفه ر ك  ْر هِد مر ُُي  همر ك  َُربُّ

َس ُِ ُُِبَخمر َمالِئَك ُُِِمَ ُُآالف  میَ ُُالر َس ِّ  (211 :عمران)آل «م 

 یادآوری قیازطر یدبخشیام و هیروح
 یاله امداد و نصرت

هُ َُجَعَلهُ ُمنَُوُ» شر یُإاّلُُاللَّ ُُب  مر َُُوَُُلك  َمِئ َّ ُُِلَتطر مر ك  ه ب  ل   :عمـران)آل «ِبهِهُُق 

211) 

 یادآوری قیازطر یدبخشیام و هیروح
 یاله امداد و نصرت

ُُمنَُوُ» د  َحمَّ ُُإاّلُُم  َُُرس  ل  َُُقدر َُُخَلتر ِلِهُُِم ر َُُقبر ه   س  ُُال ُّ َفهن ر
َ
ُُمهنَ ُُأ ِتهَ ُُأور ُق 

ُ مر ت  َقَلبر َُُعلىُانر مر قنِبك  عر
َ
َُُوُُأ َُُم ر َقِلبر ِهَُُعلىَُينر َُُعِقَبیر َُُفَل ر ههََُُيض  َّ ئنًُُاللَّ َُوَُُشهیر

ِزي هُ َُسَیجر نِك يَ ُُاللَّ  (211:عمران)آل «الشَّ

 ثرکردنایب و باورها میتحک و حیتصح
 هاعهیشا

َُُوُ» َُُلَقدر م  ههُ َُصهَدَقك  هَد ُ ُاللَّ ُُإذُرَُوعر مر  ْ ه َن سُّ ِنهِهَُُتح  هىُِبنذر ُُإذاَُحتَّ مر ت   یاله عفو و نصرتۀ وعد یادآوریَُوَُُفِشهلر
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ُ مر ت  ِ ُُِفيَُتننَزعر مر َُُوُُاْلر مر ت  َُُعَصیر ِدُُِم ر مرُُمنَُبعر ه َ ُُمنُأراك  ِحبُّ ُُت  مر ك  ُُِمهنر َُمه ر
ُ ینُي  يد  نر َُُوُُالدُّ مر ك  ُُِمنر َُُم ر ُُاْلرِخَ ةَُُي  يد  مَّ ُُث  مر َُُصَ َفك  مر  ْ َُُعنر مر َتِلهَیك  َُُوُُِلَیبر َُلَقهدر
َُُعفن مر ك  هُ َُوَُُعنر وُاللَّ ُُذ    

ِمنیَ َُُعَلىَُفضر ِر م   (211 :عمران)آل «الر

َُُوُ» َُُلِئ ر مر ت  ِتلر ِهَُُسبیِ ُُفيُق  ُُأوُاللَّ مر تُّ ِفَ ةُ ُم  ِهُُِمَ َُُلَمغر َم ُ َُوُُاللَّ َُُرحر ه   هنَُخیر ُِممَّ
َمع  َ ُ  (211 :عمران)آل «َيجر

 یاله ارزشمند یهاپاداش یادآوری

«
وَ ُُإذُر ِعد  صر وَ ُُالَُوُُت  َُُعلىَُتلر   َُُوُُأَحد  س  ل  ُُال َّ مر ع  ك  مرُُفيَُيدر خر اك 

 
 ...«ُأ

 (213 :عمران)آل
 مقاومت به دعوت و ییزداعهیشا

ههه اُالَُوُ» ن  ِْ ههه اُالَُوَُُت َزن  َُُوَُُتحر م  هههت  نر
َ
َ ُُأ َلههه ر َعر ُُاْلر ُُإ ر مر هههت  نر ِمنیَ ُُك  ِر ههه  «م 

 (231 :عمران)آل
 نهایی پیروزی نوید

«ُ مَّ َزَلُُث  نر
َ
ُُأ مر ك  َُُعَلیر ِدُُِم ر َُُبعر َغمِّ َمَن ًُُالر

َ
عنسنًُُأ شىُن  مرُُطنِئَف ًَُُيغر ك  ُطنِئَف ُ َُوُُِمنر

ُ َُُقدر مر  ْ تر َهمَّ
َ
ُُأ مر  ْ س  ف  نر

َ
نُّ َ ُُأ ِهَُُيظ  َ ُُِبنللَّ َُُغیر َحقِّ ُُالر جنِهِلیَّ َُُِظ َّ ه َ ُُالر َُُيق  ل  َُهه ر

ِ ُُِمَ َُُلنن مر َ ُُاْلر َُشيرُِم ر ُُء  ُُق  ر َ ُُإ َّ مر َ هُ ُاْلر لَّ ِهُُك  ف  َ ُُِللَّ خر مرُُفيُي  ِْ ِس
ف  نر
َ
ُالُمهنُأ

وَ ُ د  بر ِ ُُِمَ َُُلننُكنَ َُُل َُيق  ل  َ َُُلَكُُي  مر َ َُشيرُاْلر نهنُمنُء  ِتلر نهنُق  ُُهنه  ه ر ُُق  َُله ر
ُ مر ت  نر مرُُفيُك  ی  ِتك  ذيَ َُُلَبَ َزُُب  ِتهَبُُالَّ ُُك  م  ِْ َُُعَلهیر ه   َقتر ُُإلهىُالر مر ِْ َُوَُُمضهنِجِع

َتِليَ هُ ُِلَیبر مرُُفيُمنُاللَّ وِرك  د  َصَُُوُُص  َمحِّ مرُُفهيُمنُِلی  ه ِبك  ل  ههُ َُوُُق  ُُاللَّ َُعلهیم 
ورُُِِبذاِ ُ د   (211 :عمران)آل «الصُّ

 خدا به مانیا قیازطر آرامش جادیا

«ُ ذيَ ُُإ َّ اُالَّ َُُتَ لَّ ر مر ك  َمُُِمنر َتَقهىَُي ر عهنِ ُُالر َجمر َمهنُالر ُُإنَّ م   ْ هَتَزلَّ ُُاسر طن   هیر ُالشَّ
ُ ِ َُُوَُُكَسههب  اُمههنُِبههَبعر هههُ َُعَفههنَُلَقههدر ُُاللَّ مر  ْ َُُعههنر هههَُُإ َّ ُُاللَّ هه ر  َُُغف   «َحلههیم 

 (211 :عمران)آل

 گناهان دنیبخش قیازطر دیام جادیا

«ُ ُُإ ر مر ك  َسسر َُُيمر ح  َُُق ر َُُفَقدر َمَُُمسَّ َق ر ُُالر ح  هُ َُق ر ل  َكَُُوُُِمثر ُُِتلر نم  َيَّ ْنُاْلر داِول  َ ُُن  َُبیر
نِسُ  (214 :عمران)آل «النَّ

 با یروح یبهبودبخش و یبازساز
 هارنج انیم یاسهیمقا یادآوری

ههه اُالَُوُ» ن  ِْ ههه اُالَُوَُُت َزن  َُُوَُُتحر م  هههت  نر
َ
َ ُُأ َلههه ر َعر ُُاْلر ُُإ ر مر هههت  نر ِمنیَ ُُك  ِر ههه  «م 

 (231 :عمران)آل

 با یروح یبهبودبخش و یبازساز
 هارنج انیم یاسهیمقا یادآوری

َُُوُ» َُُلَقدر م  ههُ َُصهَدَقك  هَد ُ ُاللَّ ُُإذُرَُوعر مر  ْ ه َن سُّ ِنهِهَُُتح  هىُِبنذر ُُإذاَُحتَّ مر ت  َُوَُُفِشهلر
ُ مر ت  ِ ُُِفيَُتننَزعر مر َ َُُوُُاْلر مر ت  َُُعَصیر ِدُُِم ر مرُُمنَُبعر راك 

َ
ه َ ُُمنُأ ِحبُّ ُُت  مر ك  ُُِمهنر َُمه ر

ُ ینُي  يد  نر َُُوُُالدُّ مر ك  ُُِمنر َُُم ر ُُاْلرِخَ ةَُُي  يد  مَّ ُُث  مر َُُصَ َفك  مر  ْ َُُعنر مر َتِلهَیك  َُُوُُِلَیبر َُلَقهدر
َُُعفن مر ك   (211 :عمران)آل «َعنر

 از گرفتنعبرت و بحران عوامل تحلیل
 هاآن

 پژوهش( یهاافتهی) منبع:

 پژوهش نتایج .5
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 مضرامین ا  یبخشرسره الگرویی آیدیم دستبه مضمو، تحلیل رو  ا  که پژوه ۀ نتیج
 مراجعره و  رآ، آیات بهباتوجه اصلی یا پایه مضامین تمام .است پایه و دهندهسا ما، فراگیر،

 هری دهنردهسرا ما، مضرامین ترتیرببردین و شرودمری یدهسا ما، طبقه سه در تفاسیر به
 ا  دسرته سره یرریگشرکل و هاآ، یبندطبقه و هایافته به دستیابی ا  پس .گرددیم مشخ 
 ،پرژوه  هراییافتره بره یاعتباربخش یبرا .ردیگ صورت یاعتباربخش است ال م مضامین،

 ا  کره اییجرهنت برا .دشو درج آ، در خبرگا،، نظرات که شد فراهی ساختهمحق  نامهپرس 
 نامرهپرسر  نیرا .شرودمری یابیار  مثبت پژوه  جینتا آیدیم دستبه نامهپرس  لیتکم

 شده گرفته درنظر خبرگا، یبرا ییارهایمع آ، در و شده ییتنظ (Flint) نتیفال یگوال براسا 
 امرا ،ندارنرد یاعتباربخشر بره یا یرن  رآنی یهاداده که است یضرور نکته نیا ذکر است.

 یهرافرم منظور نیا یبرا .است یاعتباربخش و ینظرسنج ا مندین ،هاداده ا  واصل یالگو
 ،پایره مضامین شد. تأیید خبرگا، جانب ا  هایافته درصد نود ا   یب و شده آماده ینظرسنج
  شودمی داده نمای   یر نمودار در فراگیر و دهندهسا ما،

 مضامین تحلیلۀ نتیج :2 جدول

 پایه مضامین دهندهسازمان مضامین فراگیر مضمون

 مدیریتی هایسیاست

 قرآن در بحران

 قبل مدیریتی های.سیاست2

 بحران از

 بحرانۀ محدود تعیین برای مشورت

 از پیشگیری راه الهی ولیت یادآوری

 بحران و فروپاشی

 و نصرت یادآوری ازطریق امیدبخشی و روحیه

 الهی امداد

 مدیریتی هایسیاست .1

 بحران حین

 هاشایعه اثرکردنبی و باورها تحکیم و تصحیح

 الهی عفو و نصرتۀ وعد یادآوری

 الهی ارزشمند هایپاداش یادآوری

 مقاومت به دعوت و زداییشایعه

 نهایی پیروزی نوید

 مدیریتی هایسیاست .3

 بحران از پس

 خدا به ایمان ازطریق آرامش ایجاد

 گناهان بخشیدن ازطریق امید ایجاد

 یادآوری با روحی بهبودبخشی و بازسازی

 هارنج میان ایمقایسه
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 گرفتن از آنتحلیل عوامل بحران و عبرت

 پژوهش( یهاافتهی منبع:)

 پژوهش نتایج تبیین .6

 بررای سیاسرت دسرته سره مضرمو،، تحلیرل رو  ا  اسرتفاده و  ررآ، آیات بررسی ا  پس
 پردا یی می هاآ، تشری  به که آیدمی دستبه بحرا، مدیریت

 بحران از پیشۀ مرحل در قرآن یمدیریت هایسیاست .6-1

 و جنرگ ایجراد ا  پیشرگیری مردیریت به مربوط مؤثر هایرو  بیانگر آیات بخ ، این در
 شود.می معرفی آ، ا  ناشی مخرب آثار کاه  و بحرا،

 بحرانۀ محدود تعیین برای مشورت الف(

 در  یادی نق  بحرا،، و وادثه و وع  محدود و محل کرد،مشخ  و بینیپی  تردید،بدو،  
 ا  یکری معمروال   دارد. آ، ا  ناشری منفری آثرار ا  جلوگیری و آ،ۀ دامن کرد،محدود و کنترل
 و شده دان ته مفید انتخاب، و گیریتصمیی نهایتا   و بینیپی  برای مدیریت در که هاییرو 

 ومایرت و تأییرد مورد را رو  این نیز کریی رآ، است. مشورت رو  ،شودمی گرفته کاربه
هِلَ ُُِم َُغَدوَ ُُإذَُوُ» فرماید می خداوند کهچنا، است؛ داده  رار

َ
ُُأ یء  َبه ِّ هِِمِنیَ ُُت  َُمقنِعهَدُُالم 

 (.727  عمرا،نآل «ِللِقتنل
 بیرا، را آ، ا  پی  وضعیت و است «اود جنگ» به ناظر آیه این ،،امف ر بیشتر  عقیدبه

 ؛713-723  7 ،7832 نجعفریرا،، آیره نرزول شرأ، و مف را، مورخا،، نظر طب  کند.می
  تیو ماکر پیامبر (،327 -323 ،7313 ،طبرسی ؛71-711  8 ،7831 شیرا ی، مکارم

گراه مدینره هبر وملره  صردبه  ری  مشرکا، خروج ا  ۀ همر و داد ترتیرب ایجل ره شرد، آ
 خواسرت. مشرورت دفراع، محرل تعیین  دربار آنا، ا  و دکر دعوت را مدینه اهل و اصحاب
 کره را رو ی آ، آور یرادبره» فرمایرد مری ،کررده اشراره مطلرب همین به آیه آغا  در خداوند
 یهراینبردگراه مؤمنرا، برای تا آمدی بیرو، خود خانوادگی محیط و  ندگی محل ا  بامدادا،

 «.سا ی آماده دشمن با نبرد برای
 بحرا، مدیریت محیط و محل انتخاب برای مؤثر هایسیاست ا  یکی ورتمش بنابراین،
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 رو  این سبحا، خداوند وتی و کرده بیا، نکوهشی نوع هیچ بدو، را آ، کریی رآ، که است
َُُوُ» عمرا، آل  سور 777ۀ آی در را مر ه  هِ ُُِفيُشنِورر مر  اساسری و کلری رو  یرک صرورتبره «اْلر

 باشرد مطلبری شاید امر، این دلیل .است هکرد ومایت و تأیید اکرم پیامبر رفتاری الگوی
 ایپاره در رو  این که بپذیریی اگر وتی» که است کرده بیا، آیه این ذیل ،امف ر ا  یکی که
 آ، منرافع کلری، بررسری در ولری ،اسرت نشرده وا رع سرودمند اورد جنرگ مانند موارد ا 

 (.737  8 ،7831 شیرا ی، نمکارم «باشدمی آ، های یا، ا  بیشتر رفتههیروی

 بحران و فروپاشی از پیشگیری راه الهی والیت یادآوری ب(

 موجرب درنتیجه، و فروپاشی باعث اتخاذشده، تصمیی ا  هاگروه و افراد س تی تردید،بدو،  
 ا  هاگروه و افراد انحراف باعث ور ید،س تی  یرا ؛شودمی سا ما، شک ت و بحرا، و وع
 سرا ما،  درت رفتنتحلیل و وودت فروپاشی و آنا، میا، چنددستگی ایجاد و اصلی م یر

 امرر ایرن ا  پیشرگیری برای مدیریت ،روا این .شودمی آ، در بحرا، و وع موجب درنتیجه و
 و افرراد چنددسرتگی و س رتی ا  مرانع مرؤثر و کرارا هایرو  ا  استفاده با کند سعی باید

 و کررده اشراره اورد جنرگ بره مربوطهۀ آی دومین در خداوند شود. سا مانیدرو، هایگروه
ُُإذُر» فرماید می تر مرُُطنِئَفتنِ َُُهمَّ ك  ُُِمنر َشهالُأ ر هه َُُوَُُتفر مهنُاللَّ  ْ هِهَُُعَلهىَُوَُُوِلیُّ هِ ُُاللَّ َیَتَ كَّ ه َ َُُفلر ِمن  ِر م   «الر
 .(722  عمرا،نآل

 و او ۀ لری ب ا  «بنوسرلمه» هراینرام بره م لمانا، ا  گروه دو که آمده آیه این تف یر در
 راه میانره در ولی بودند؛ شده خارج مدینه ا  اسالم لشکر همراه خزرج،ۀ لی ب ا  «بنووارثه»

 ،ییتصرم نیرا علت .کنند خودداری جنگ در شرکت ا  که گرفتند تصمیی و ور یده س تی
 آیه ذیل ا  کهچنا، اما ،بودند «شهر درو، در دفاع»ۀ ینظر دارا،طرف ا  ا،آن که بود ،آ دیشا

 ا  مرانع خداونرد دروا ع، با گشتند. خوی  تصمیی ا   ودیبه طایفه دو آ، شودمی استفاده
 کررد؛ جلروگیری نفراق وادی در آنرا، سرقوط ا  و شرد مؤمنا، ا  گروه دو آ، تصمیی اجرای

 خرود وال به داشتند مانیای سواب  که را ک انی و است القلوبمقلب و مؤمنا، ولّی  خداوند
 ا  دیگرر یکری الهری والیرت یرادآوری بنرابراین، (؛317 ،7871 آملری، نجوادی نکرد رها

 است. بحرا، و فروپاشی ا  پیشگیری و بحرا، مدیریت هایرو 
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 الهی امداد و نصرت یادآوری ازطریق بخشیامید و روحیه ج(

 روا، و رو  بر است ممکن ،روا این است؛ ابهام و تهدید غافلگیری، با توأم «بحرا،»  پدید
 د؛کنر مرأیو  م ریر داد،ادامره و آینرده بره ن ربت را آنا، و گذاشته منفی اثر نیروها و افراد

 امرلوع مرؤثرترین و کارآمدترین ا  ،باال امید و روویه ا  برخورداری تردیدبدو،   کهدروالی
 هرایراه مرؤثرترین و کارآمردترین ،کرریی ررآ، ا نظر .است بحرا، مدیریت مراول تمام در

 متعرال خداوند که است الهی( امداد و ننصرت یادآوری ،عالی امید و رووی آمادگی ک ب
 فرمروده بیرا، اند،شده نا ل «اود جنگ» جریا، در که عمرا،آل  سور 727 تا 728 آیات در

َُُوُ» فرماید می «الهی نصرت»  دربار خداوند است. َُُلَقدر م  ه َُُنَصَ ك  رُ ُاللَّ
َُُوُُِبَبدر مر ت  ق  اُأِذلَّ ُ ُأنر هَهَُُفنتَّ ُاللَّ

مرُ ك  وَ َُُلَعلَّ ك     جنرگ» در «الهری نصررت»  خاطر ،یهآ این در خداوند .(728  عمرا،آلن «َتشر
 اورد جنرگ در کره م رلمانانی برای ،بودند ذلیل و اندک ب یار م لمانا، آ، در که را «بدر

 داده ا دسرت را خرود رووی و  لبی اطمینا، و اعتماد کامال   و شده متحمل سختی شک ت
 منظروربره را داشرتند بردر جنرگ در الهری نصررت ا  ای نردهۀ تجربر ،والدرعین   و بودند

َُُوُ» فرماید می کرده یادآوری آنا، در بخشیروویه َُُلَقدر م  ه َُُنَصَ ك  رُ ُاللَّ
َُُوُُِبَبدر مر ت  ِذلَّ ُ ُأنر

َ
 «.أ

ُُإذُر» فرماید می «الهی امداد»  دربار خداوند ِمنیَ َُُتق  ل  ِر م  ُُِللر مرُُأَل ر ِفهَیك  َُُيكر مرُُأ ر ك  ِمهدَّ ُُي  همر ك  َُربُّ
ُُِبَثالَثِ ُ َمالِئَكِ ُُِمَ ُُآالف  َزلیَ ُُالر نر  نفری برا پرسشریۀ جمل یک در خداوند (.723  عمرا،آلن «م 
ُ» فرماید می مؤّکد مرُُأَل ر ِفَیك  مرُُلهىبَُ» یعنی خود پاسخ همراه پرسشیۀ جمل این «.َيكر ِفهَیك   ،«َيكر

 در و د.کر خواهد رو یپ دشمن  ُعّد  و هّد ع   بر یبیغ امداد با را شما خداوند که معناست نیدب
َُُبلى» فرماید می ادامه واُإ ر ِب   ق  اَُوَُُتصر َُُوَُُتتَّ مر َُُيْت  ك  ِرِهمرُُِم ر مرُُهذاَُف ر ك  ْر ِد مر ُُي  مر ك  َسهِ َُُربُّ ُُِبَخمر ُِمهَ ُُآالف 

َمالِئَكِ ُ میَ ُُالر َس ِّ  بور ید استقامت هی اود( جنگ ندر امرو  اگر یعنی (؛727  عمرا،آلن «م 
 فرمرا، گذشته رو  مانند و کنید پیشه پرهیزکاری بشتابید،  ریشیا، با جنگۀ صحن سویبه و

 شرما برر سررعت با مشرکا، والت این در اگر و نکنید، عصیا، و مخالفت را اکرم پیامبر
 مخصوصری هاینشانه دارای همگی که فرشتگا،ۀ وسیلبه خداوند بیاورند، هجوم و برگردند
ه َُُجَعَله ُُمنَُوُ» فرماید می گاهآ، کرد. خواهند مدد را شما ه تند، ه یُإاّلُُاللَّ شر همرُُب  َُُوَُُلك  َمهِئ َّ ُِلَتطر
ُ مر ك  ل  ب   بررای و شرما بررای بشرارت فقرط را نصررت خداونرد یعنری (؛727 عمرا، نآل «ِبِهُُق 

 ا  پرس  ری  مشرکا، خداوند، بخشیروویه این با داد.  رار آ،ۀ وسیلبه شما  لب اطمینا،
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 و برگشته خود تصمیی ا  راه وسط در ولی شدند؛ مکه راهی درنگبی اود، جنگ در پیرو ی
 را م رلمانا، و اسرالم ویراتۀ فاتحر ترا گرفتند تصمیی و کردند مدینه به مجددۀ ومل  صد

 ا  که- ورکت عمومی فرما، شد، مطلع مشرکا، تصمیی این ا  خدا رسول و تی بخوانند.
 را وضررت فرمرا،  روی ب یار امید و روویه با آنا، و کرد صادر -گرفتمی مایه الهی ووی

 سررا،  دنرد. اردو آنجرا در و کررده ورکت «االسد ومراء» سویبه و کرده اطاعت و اجابت
 پیرامبر شردند. مدینه عا م و کرده ترک را منطقه و افتادند ووشتبه خبر این شنید، ا   ری 

 مدینره بره سرالی نشرد، دشرمن ا  خبرری چرو، و نش تند منتظر رو  سه یاران  با اکرم
 امرداد و نصررت» یرادآوری بنرابراین، (؛711-717  8 ،7831 شریرا ی، نمکرارم با گشتند

 ترداوم و بحررا، و روع ا  پیشرگیری برای بحرا، مدیریت مؤثر و کارسا  هایرو  ا  «الهی
 است. سا ما، ویات بقای

 بحران حین در مدیریت هایسیاست .6-2

 و بحررا، ورین مردیریت بره مربروط مرؤثر و کارسرا  هایرو  بیانگر آیات بخ ، این در
 .شودمی بررسی آ،ۀ دامن کرد،محدود و وذف برای آ، با برخورد

 هاشایعه اثرکردنبی و باورها تحکیم و حیتصح الف(

 و تهدید غافلگیری، ،«بحرانی وضعیت» یک یا «بحرا،» مفهوم  دهندتشکیل اصلی عناصر
 فرراهی دیگری  ما، هر ا  بی  سا یشایعه و پردا یدروغ با ار دلیل،همینبه و است ابهام

 و سا ما، بر واکی و اساسی هنجارهای و هاار   باورها، است ممکن آ، دراثر که دشومی
 شرود. شک تشرا، به منجر درنتیجه و شده وا ع تهدید و تردید مورد ،بحرا، در گرفتار دولتی

 عقایرد تحکیی و تصحی  بحرا،، مدیریت برای سیاست مؤثرترین و کاراترین والت، این در
 آ، دراثرر کره اسرت آ،ۀ دامنر کررد،محدود و بحرا، با مقابله برای هاگروه و افراد هایروبا و

ُُمنَُوُ» فرماید می  رآ، در خداوند .شودمی یخنث نیز دشمنا، هایشایعه و هادروغ هد  َحمَّ ُإاّلُُم 
ُ َُُرس  ل  َُُقدر َُُخَلتر ِلِهُُِم ر َُُقبر س    ُُال ُّ ِتَ ُُأوُمنَ ُُأَفن ر مرُُق  ت  َقَلبر مرَُُعلىُانر قنِبك  َُُوُُأعر َُُم ر َقِلبر ِهَُُعلىَُينر َُُعِقَبیر َُفَل ر
ُ َهَُُيض  َّ ئنًُُاللَّ ِزيَُوَُُشیر ه َُُسَیجر يَ ُُاللَّ نِك   .(733  عمرا،آلن «الشَّ

 محمد  د  فریاد یکی ناگها، ،اود جنگ وسط در که شده گفته آیه این نزول شأ،  دربار
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 جمرع کرهنحرویبره کررد؛ ایجراد عجیبی تزلزل م لمانا، میا، در خبر این انتشار کشتی. را
 بایردن برود خدا پیامبر محمد اگر که افتادند فکر این به افراد این ا  برخی کردند؛ فرار  یادی
 پیرامبر شرد،کشرته با که افتادند فکر این به و رفته فراتر هاآ، ا  بعضی وتی و شد!می کشته
 و شرک به رجعت و ارتداد راه یعنی بخواهند؛ اما، شرک سرا، ا  و برگردند اسالم ا  اکرم
 مقاومرت خودشرا، هری ماندنرد؛  ردمثابت ا لیتی گروه مقابل، در ولی گرفتند! پی  را کفر
 333  2-7 ،7313 نطبرسی، کردندمی ترغیب و دعوت استقامت به را بقیه هی و کردندمی

 خداوند شد. نا ل بحرانی وضعیت چنا، بهباتوجه فوقۀ آی (.81  8 ،تابی هشام،ابن ؛337 و
 فقرط محمرد» فرمایرد مری پرداختره، دسته این باطل عقاید تصحی  و توبیخ به آیه آغا  در

 کشرته یا بمیرد او اگر آیا رفتند. دنیا ا  که بودند فرستادگانی هی او ا  پی  خداست؛  فرستاد
 برگشرت، ا  منظرور فرمایرد مری طباطباییعالمه «کنید؟! پیشه  هقرایی سیر شما باید ،شود

 ا  فررار میا، ارتباطی هیچ چو، جنگ؛ میدا، ا  کرد،فرار و برگشتن نه است دین ا  برگشتن
 یرا مررگ برین دارد تصرور که ن بتی و رابطه تنها و نی ت خدا رسول  تل یا مرگ با جنگ
 ور  پرس فرمایرد می نتیجه در ایشا، است. کفر به ایما، ا  برگشتن و جناب آ، شد،کشته

 ا  فررار نه است، ساب  کفر و ارتداد به برگشتن «عقاباأل علی انقالب» ا  مراد که است این
 ا  یکری ،باورها تحکیی و تصحی  بنابراین، (.77-71  3 ،7871 نطباطبایی، جنگ میدا،

 است. بحرا، با رویارویی هنگام مدیریت برای مؤثر و کارا هایسیاست

 الهی عفو و نصرتۀ وعد یادآوری ب(

 ایرن در رود.فرومری ابهرام ا  ایهاله در چیز مهه شود، بحرا، دچار دولتی و سا ما، هرگاه
 روانری و رووری بحررا، دچرار عبرارتی،به و درگیری و تن  گرفتار هاگروه و افراد وضعیت،

 گیرند،می شکل هابدگمانی و هاههشب آمدهپی  وضعیت به ن بت والتی چنین در شوند.می
 وضعیت است ممکن نشوند، مدیریت درست اگر که شوندمی مطر  ییهاپرس  و انتقادها

 شروند. ناامیرد و سررخورده هاگروه و افراد تاآنجاکه ،دشو ترگ ترده بحرا،ۀ دامن و شده بدتر
ۀ دامن بیشتر گ تر  ا  پیشگیری وضعیتی، چنین مدیریت برای ،کریی رآ، در متعال خداوند
 و هرراسرروءظن کرررد،برطرررف نیررز و هرراگررروه و افررراد در امیدبخشرری و روویرره و بحرررا،
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 آنجاکره ؛کنردمری بیرا، را اثربخشری ب ریار رو  بحرا،، کنترل و مدیریت ،دیگرعبارتبه
َُُوُ» خوانیی می َُُلَقدر م  ه َُُصَدَقك  َد ُ ُاللَّ مرُُإذُرَُوعر  ْ سُّ َن ِنِهَُُتح  هىُِبنذر مرُُإذاَُحتَّ ت  مرَُُوَُُفِشهلر ت  هِ ُُِفهيَُتنهنَزعر مر َُوُُاْلر

مرُ ت  َُُعَصیر ِدُُِم ر مرُُمنَُبعر ِحبُّ َ ُُمنُأراك  ُُت  مر ك  ُُِمنر َُُم ر يد  ینُي   نر مرَُُوُُالدُّ ك  ُُِمنر َُُم ر يد  مَُُّاْلرِخَ ةَُُي   ُُث  مر مرَُُصهَ َفك   ْ َُعهنر
مرُ َتِلَیك  َُُوُُِلَیبر مرَُُعفنَُلَقدر ك  ه َُُوَُُعنر ُُاللَّ   

وَفضر ِمنیَ َُُعَلىُذ  ِر م   .(772  عمرا،آلن الر
 بررای بحرانری ب ریار وضرعیت که ،«اود جنگ» ا  بعد شب وضعیت  دربار آیه این

 و عظیی شک ت با نبرد میدا، ا  م لمانا، سو،ا یک  یرا است؛ شده نا ل بود، م لمانا،
ۀ وملر و مشررکا، با گشرت خبرر ا دیگرسرو، و بودنرد برگشرته مدینره بره شدید خ ارت

 ب ریار وضعیت در رووی ا نظر م لمانا، درنتیجه، و بود شده منتشر مدینه به مجددشا،
 درگیرری و ترن  یرک در شرب آ، در آنرا، رو،ا این بودند. گرفته  رار بحرانی و خطرناک

 وگوگفت یکدیگر با یا خودشا، با و بودند گرفته  رار بدی های نیگمانه و روانی و رووی
 چررا پرس برود؟ نشرده داده فت   وعد ما به مگر که  کردندمی مطر  هاییپرس  و کرده

 ا جانرب عمرومی هایوعده که بود جهت آ، ا  یا هاپرس  این طر  خوردیی؟! شک ت
 پیرامبر کره برود جهرت آ، ا  یا بود شده داده دشمنا، بر پیرو ی  دربار مؤمنا، به خداوند

 بود داده را میدا، این در فت   وعد م لمانا، به صریحا   اود، جنگ شروع ا  پی  اکرم
 (.717  8 ،7831 شیرا ی، نمکارم

 نخ رتین در کره کنردمی یادآوری پرداخته، هاپرس  پاسخ به آیه آغا  در متعال خداوند
 و استقامت  ثمر که پرودگار اذ، به شما و شد عملی ،فت  یعنی ،ما  وعد اود، جنگۀ مرول

َُُلَقهدُو» دید ُشر میردا، پیرو  و رساندیدمی  تلبه را هاآ، بود، اطاعت م  ُإذَُوعهَد ُ ُاللهه َُُصهَدَقك 
م  ْ ّس َن  و روشرنگری و هراشربهه و هراگمرا، کررد،برطررف برای ادامه در خداوند «.ِبنذِنهَُتح 

 ا   بودنرد عبرارت کره- م رلمانا، شک رت عوامرل برشرمرد، ضمن بیشتر، سا یشفاف
ُ» فرماید می نتیجه در -دنیاطلبی و نافرمانی اختالف، س تی، مَّ ُُث  مر مرَُُصهَ َفك   ْ مرَُُعهنر َتِلهَیك   ؛«ِلَیبر

  یانبرار شک رت بره را شرما پیررو ی و- ساخت منصرف آنا، (تعقیبن ا  را شما خدا پس
  وعرد تحق  که طورهما،  یرا بیا ماید؛ را شما تقوای( و نصبر تا -کرد تبدیل مالی و جانی

 مؤمنرا، چو، و ستهاآ، گرو در نیز آ، تداوم است، الهی تقوای و صبر گرو در الهی نصرت
 آملری، نجروادی ماندنرد محرروم هری الهی نصرت ا  شدند، طوشر آ، فا د جنگۀ ادام در
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7871  78-73.) 

 الهی ارزشمند هایپاداش یادآوری ج(

ۀ روویر داشرتننگره دلگررم و بحررا، کنتررل و مردیریت بررای کرریی رآ، در متعال خداوند
 آ، ویرانگرر آثرار گ رتر  ا  جلوگیری و بحرا، با مقابله به آنا، تحریک و کنندگا،مقاومت

َُُوُ» فرماید می َُُلِئ ر مر ت  ِتلر هِهَُُسهبیِ ُُفيُق  مرُُأوُاللَّ هتُّ ِفهَ ةُ ُم  هِهُُِمهَ َُُلَمغر َمه ُ َُوُُاللَّ ه  َُُرحر هنَُخیر ه َ ُُِممَّ َمع   «َيجر
 .(771  عمرا،آلن

 تخریبری و کارانرهفریرب افکرار بره ن ربت را آنا، مؤمنا،، به خطاب آیه این در خداوند
 دامن جاهالنه و باطل فکر این به دل و ی ظاهربه باب ا  منافقا، است. داده هشدار منافقا،

 اگر و گردیدند گرفتار  ودر  مرگ به و رفتند که رفتندنمی مرگ سفر در آنا، اگر که  دندمی
 ماندند،می و بودند ما نزد اگر و ،شدند کشته و کردند شرکت که کردندنمی شرکت جنگ در

 بره خطراب خداونرد بردند.می لذت  ندگی ا  و شدندمی اموال صاوب و شدندنمی کشته
 زییرچ ،دیشرو کشرته ایر دیرریبم خردا راه در اگرر فرماید می منافقا، به پاسخ در و مؤمنا،

 منافقا، ای شما که اموالی تمام ا  پروردگار ا جانب رومت و مغفرت رای  ؛دیانداده ا دست
 ا  یکری رو،ا ایرن .اسرت ار شرمندتر و باالتر ،دیکنیم آوریجمع خود برای اتیوۀ ادام با

 ا طریر  هراگروه و افراد به امیدآفرینی و بخشیروویه بحرا،، مدیریت کارآمد هایسیاست
 ست.هاآ، به ار شمند هایپادا  یادآوری

 مقاومت به دعوت و زداییشایعه د(

 و سرا ما، در هرگاه که است آ، بحرانی وضعیت و «بحرا،» هایویژگی ا  که شد گفته  بال  
 کراه  شردتبره هاکنترل و رفته ا بین عمومی امنیت و نظی بدهد، رخ «بحرا،» ایجامعه

 افرزای  شردتبره هرادرگیرری و هاتن  و دهش جایگزین ومرجهرج هاآ، جایبه و یابندمی
 بحررا، با مقابله فعالیت و گیردمی اوج سا یشایعه و پردا یدروغ با ار مقابل در و یابندمی

 نشرود کنتررل و مردیریت درسرت بحرانری وضرعیت این اگر وال .شودمی مواجه مشکل با
 بیشرتری گ رتر  داده رخ آ، در بحرا، که ایجامعه و سا ما، در بحرا،ۀ دامن است ممکن

 ا نظرر شرود. تحمیرل هراآ، برر ترریسرنگین مرالی و جانی هایخ ارت و هاآسیب و یافته
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 بره دعوت و  داییشایعه بحرا،، با مقابله مدیریت مؤثر و کارا هایرو  ا  یکی ،کریی رآ،
وَ ُُإذُر» خروانیی مری آنجاکره ؛اسرت پایداری و مقاومت تداوم هِعد  صر وَ ُُالَُوُُت  ه   َُُعلهىَُتلر َُوُُأَحهد 

ُ س  ل  مرُُال َّ ع  ك  مرُُفيَُيدر خر اك 
 
 .(778  عمرا،آلن «أ

 مشرکا، و م لمانا، میا، جنگ آت  که وال هما، در که شده گفته یهآ این نزول شأ، در
 میرا، در خبرر ایرن انتشرار !کشرتی را محمرد گفت  و شد بلند صدایی ناگها، بود، ورشعله

 بره پرا و کشریده مقاومت ا  دست آنا، اکثریت نجاکهآتا کرد ایجاد عجیبی تزلزل م لمانا،
 به دعوت را آنا، و د یم صدا سرشا،پشت ا  اکرم امبریپ که بود والی در این نهادند. فرار

ُإ» گفت می و کردمی مقابله و مقاومت َُُْلىَّ هُعبن ُإُاللَّ َُُْلىَّ هُعبن ُُىنُّنفُاللَّ ههُرس ل   آنرا، امرا ؛«اللَّ
 لذا گرفتند؛می ناشنیده یا نداشتند توجه آ، به هیچ ،شنیدندمی را وضرت سخنا، کهدروالی

 (.718-712  8 ،7831 شیرا ی، مکارم ؛773  3 ،7372 طبری،ن شد نا ل فوقۀ آی

 نهایی پیروزی نوید ه(

 هراگرروه و افرراد طبیعی طوربه بدهد، رخ بحرانی که ایجامعه و سا ما، هر در کلی،طوربه
 تهدیرد و غرافلگیری عناصرر «بحرا،» ماهیت در  یرا شوند؛می روانی و روویۀ ضرب دچار
 صرورتبره والرت ایرن اگر کند.می وارد ضربه و شوک ان ا، روا، و رو  در که دارد وجود
 جامعره و سرا ما، هرایگرروه و افررادۀ روویر بر ویرانگری آثار نشود کنترل و مدیریت مؤثر
 هرایسیاسرت ا  یکری .شودمی مقابله و مقاومت ا  آنا، ناامیدی و س تی باعث و هشتگذا

 و افرراد روانری و رووری تقویرت و دهریت رلی یوضعیت چنین کنترل و مدیریت برای مؤثر
 بیرا،  مینه این در کریی رآ، است. دارامعن و برتر  آیند یک به آنا، نویدداد، ا طری  هاگروه

ن  اُالَُوُ» فرماید می و دارد ایسا نده ب یار ِْ ه اُالَُوَُُت َزن  م َُُوَُُتحر هت  َ ُُأنر َله ر َعر ُُاْلر مرُُإ ر هت  نر ِمنیَ ُُك  ِر ه  «م 
 مقاومرت به آنا، تحریک و م لمانا، در ایما، رو  تقویت برای خداوند .(787  عمرا،نآل

َُُوُ» فرمایرد مری و دهدمی نهایی پیرو ی نوید آنا، به پایدار،ۀ مقابل و م  هت  َ ُُأنر َله ر عر ُُاْلر مرُُإ ر هت  نر ُك 
ِمنیَ ُ ِر   «.م 

 بحران از پس بحران مدیریت هایسیاست .6-3

 اجتمراعی، و فرردی سطو  در رخدادها و و ایع بیا، ضمن ،کریی رآ، در نیز مروله این در
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 والرت ا  آمرد،بیررو، بررای بحررا،، مردیریت بررای مرؤثری و مناسب ب یار هایسیاست
 و مطالعره ادامره در که است، شده ذکر آ، بهبود وتی و عادی وضعیت به با گشت بحرانی،
 ی.کنیمی بررسی

 خدا به ایمان ازطریق آرامش ایجاد الف(

 و افرراد وجرود سراسرر والرت، ایرن در است. توأم ابهام و تهدید نگرانی، با «بحرا،» وجود
 ،روا ایرن گیررد.فرامی روانی و رووی نگرانی و تر  ووشت، را جامعه و سا ما، هایگروه

 بایرد و دارد امنیت و آرام  به شدید نیا  بحرا، با مقابله ا  پس  ده،بحرا،ۀ جامع یا سا ما،
 و ملتهرب سراسرر فضرای کره کنرد سرعی مناسرب هرایرو  کارگیریبه با بحرا، مدیریت

 روا، و رو  ا  را ووشرت و ترر  و ببخشرد امنیرت و آرام  را جامعه و سا ما، مضطرب
ُ» فرماید می و دارد یی یبا بیا، مورد این در کریی رآ، بزداید. هاگروه و افراد مَّ هَزَلُُث  مرُُأنر ك  َُعَلهیر
ُ ِدُُِم ر َُُبعر َغمِّ عنسنًُُأَمَن ًُُالر شىُن  مرُُطنِئَف ًَُُيغر ك  ُُطنِئَف ُ َُوُُِمنر مرَُُقدر  ْ تر مرُُأَهمَّ  ْ س  ف  نر

َ
نُّ َ ُُأ ِهَُُيظ  َ ُُِبنللَّ َُُغیر َحقِّ ُُالر َُظه َّ

ُ ِ جنِهِلیَّ َُُيق  ل  َ ُُالر ِ ُُِمَ َُُلننَُه ر مر ُُاْلر َُشيرُِم ر ُُء  ُُق  ر َ ُُإ َّ مر ه ُُاْلر لَّ ِهُُك  ف  َ ُُِللَّ خر مرُُفيُي  ِْ ِس
ف  وَ ُُالُمنُأنر د  بر َُلَكُُي 

ِ ُُِمَ َُُلننُكنَ َُُل َُيق  ل  َ ُ مر َُشيرُاْلر ننُمنُء  ِتلر ننُق  ُُهنه  ُُق  ر مرَُُل ر ت  نر مرُُفيُك  ی  ِتك  هذيَ َُُلَبهَ َزُُب  ِتهَبُُالَّ م ُُك  ِْ َُعَلهیر
ُ َقتر   مرُُإلىُالر ِْ َتِليََُوَُُمضنِجِع ه ُُِلَیبر مرُُفيُمنُاللَّ وِرك  د  َصَُُوُُص  َمحِّ مرُُفهيُمنُِلی  ه ِبك  ل  هه َُُوُُق  ُِبهذاِ َُُعلهیم ُُاللَّ

ورُِ د   .(773  عمرا،آلن «الصُّ
 اصرفهانی، نراغب است تر  رفتنا بین و نفس آرام  معنایبه «أم » ا  «أَمَن ًُ»ۀ کلم

 کره اسرت روانی امنیت مراد و است «أم » هما، «أَمَن ًُ» که است آ، معروف (.71  7377
 (.17  77 ،7871 آملری، نجروادی اسرت بروده آ، ا  پس و اود جنگ در غیبی امدادهای
عنسهنًُ»ۀ کلم همچنین،  ،7837 نمصرطفوی، اسرت بردنی استراوت مراتب ا  مرتبه اولین «ن 

عنس» بنابراین، (.771  72  س تی و خواب ابتدای یا خواب به شد،نزدیک معنایبه آیه در «ن 
 نجروادی باشردمری ،است عمی  خوابۀ مقدم و «خفیف خواب» تعبیریبه و ووا  در که

 (.31  77 ،7871 آملی،
 ا  غری غبار  دود، برای خداوند .کندمی بیا، را اود بحرا، ا  بعد شب وضعیت آیه ینا

 آمرادگی ک ب برای بخشیامید و دهیویهرو نیز و امنیتی و آرام  چنین ایجاد و م لمانا،
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 فرمرود؛ نرا ل آنرا، برر را بخشریآرامر  امرا خفیف خواب ،«االسد ومراء» فردا جنگ در
ُ» فرماید می کهچنا، مَّ َزَلُُث  مرُُأنر ك  َُُعَلیر ِدُُِم ر َُُبعر َغمِّ عنسهنًُُأَمَن ًُُالر  و نصرحی  غری ا  پرس یعنری ؛«ن 

 کرد. نا ل را بخشیآرام  خواب شما بر ممدو (
 هری هایترا،خانره در اگر بگو  هااین به که گویدمی پیامبر  به خداوند خصو ،دراین

 یهرا(ن تلگراه هراآرامگراه سویبه  طعا   بود، شده نوشته آنا، بر شد،کشته کهک انی بودید،
 و کنرد جلروگیری  ودر  مررگ ا  توانردنمری جنگ ا  فرار بنابراین، .ندآمدمی بیرو، خود

 (.788  8 ،7831 شیرا ی، نمکارم دشونمی  ودر  مرگ موجب جنگ در شرکت

 گناهان بخشیدن ازطریق امید ایجاد ب(

 گناهانی و خطاها و بلغزند بحرانی وضعیت در  رارگرفتن دلیلبه هاگروه و افراد است ممکن
 و شرمرده کرارگنراه را خرود دلیرل همرا، بره ،ابحرر ا  پس هاآ، درنتیجه، و بشوند مرتکب

 مرؤثر هایرو  کارگیریبه با بکوشد باید بحرا، مدیریت ،روا این شوند. ناامید و سرخورده
 مردیرا، بررای مرؤثر هایسیاست ا  یکی برگرداند. اجتماع و افراد به را امیدۀ رووی کارآمد و

 فرمایرد مری متعال، خداوند ست.هاآ، خطاهای بخشید، و هالغز  ا  پوشیچشی بحرا،،
«ُ ذيَ ُُإ َّ اُالَّ َُُتَ لَّ ر مر ك  َمُُِمنر َتَقىَُي ر عنِ ُُالر َجمر َمنُالر م ُُإنَّ  ْ َتَزلَّ ُُاسر طن   یر ِ ُُالشَّ َُُوَُُكَسهب  اُمنُِبَبعر هه َُُعَفهنَُلَقهدر ُاللَّ

مرُ  ْ َُُعنر َهُُإ َّ ُُاللَّ  .(777  عمرا،آلن «َحلیم َُُغف  ر 
 خدا رسول فرما، ا  نافرمانی و جنگی غنایی طمع به م لمانا، ا  گروهی کههنگامی

 فراخروانی برا وتری و ور یدنرد اصررار انحرراف و لغرز  در و کردند رها را خود سنگرهای
ۀ صرحن ا  آنرا، درنتیجه و فراخواند فرار به را آنا، نیز شیطا، برنگشتند، مقاومت به وضرت

 بعضی ُاود، جنگ در بحرا،ۀ  مین بنابراین، خورد. ر ی اود دردناکۀ وا ع و کردند فرار نبرد
 ورال،برااین ولی شد؛ آنا، در شیطانی هایوسوسه باعث که بود مؤمنا، ناشای ت رفتارهای

َُُوُ» بخشید  را هاآ، خطاهای و پوشید چشی هاآ، هایلغز  ا  خداوند ه َُُعَفنَُلَقدر مرُُاللَّ  ْ  ؛«َعهنر
مُمهنُو» بخشرد مری و کررده پوشیچشی هالغز  ا  ب یاری ا  خداوند کهچنا، ُِمه ُأصهنَبك 

صیَب  ُ مَُكَسَبتَُفِبمنُم   عفرو ا  منظور فرماید می عالمه (.81  نشوری «َكثیه َُع َُيعف  اُوُأيديك 
 جنرگ ا  کره را ک رانی تمرامی و آمرده مطلر   یررا است؛ عمومی عفو بحث، موردۀ آی در
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 و خفیرف خرواب و بودنرد نرادم جنرگ ا  بعرد کره را آنرانی چره ؛شرودمی شامل گریختند
 و بودنرد خرود مرادی ویرات فکرر در فقرط کره را آنرانی چه و فراگرفت را آنا، بخ آرام 

 (.11  3 ،7871 نطباطبایی، داشت اهمیت برایشا، نف شا،

 هارنج میان ایمقایسه یادآوری با روحی بهبودبخشی و بازسازی ج(

 هرای یرا، و هراآسریب بدهد، رخ ایجامعه و سا ما، در «بحرا،»  پدید و تی کلی،طوربه
 .کنردمری تحمیرل هراآ، برر را غیرره و محیطری ی رت مرالی، جرانی، شرماربی و گوناگو،

 وارد هاگروه و افراد بر که است روانی و رووی هایآسیب ها،آسیب ترینمنفی ا  میا،،دراین
 هراآ، در غمگینری و اف رردگی و اراده توانرایی تضرعیف موجب هاآسیب این  یرا شود؛می
 کارآمرد و مرؤثر هایرو  کارگیریبه با کند سعی باید پ ابحرا، مدیریت ،روا این .شودمی

 ببخشد. بهبود و کرده با سا ی را  دهبحرا، ان انیۀ جامع و سا ما، در هاگروه و افرادۀ رووی
ُ» فرماید می بارهدراین رییک رآ، مرُُإ ر ك  َسسر َُُيمر ح  َُُق ر َُُفَقدر َمَُُمسَّ َق ر ُُالر ح  ه َُُق ر ل  َكَُُوُُِمثر ُُِتلر نم  يَّ ْنُاْلر هداِول  ُن 
ُ َ نِسَُُبیر  .(731  عمرا،نآل «النَّ

 دلیلبه م لمانا،ۀ رووی که هشد نا ل وضعیتی در و اود جنگ پایانی لحظات در آیه این
 و تضرعیف شردتبه آ،، ا  ناشی شدید هایخ ارت واردشد، و جنگ در سخت شک ت
 خداوند شد، عنوا، عمرا،آل  سور ا  787ۀ آی ذیل  بال   کهچنا،آ، ،روا این بود. دهش غمگین

ن  اُالَُوُ» فرمود  نهی غی و عجز والت ا  را م لمانا، ِْ ه اُالَُوَُُت َزن   و آ، تعلیرل مقرام در و «َتحر
 و شرک و کفر بر ایما، برتری آنا،، به دهیروویه و امیدبخشی و والت آ، ا  رهایی منظوربه

َُُوُ» فرمود  یادآوری را مشرکا، و کافرا، بر مؤمنا، م  ت  َ ُُأنر َل ر عر ُُاْلر مرُُإ ر ت  نر ِمنیَ ُُك  ِر ۀ آیر در امرا ؛«م 
ۀ مقای ر و بردر جنرگ یرادآوری بره نهی،ۀ جمل مفاد تعلیل مقام در خداوند نیز بحث مورد

 م رلمانا، رووری بهبودبخشری و با سرا ی و روانری بار کاه  منظوربه آ،، با اود جنگ
ُ» فرماید می و پرداخته مرُُإ ر ك  َسسر َُُيمر ح  َُُق ر َُُفَقدر َمَُُمسَّ َق ر ُُالر ح  ه َُُق ر ل   شما به اود( دا،یم ندر اگر ؛ِمثر

 آ، همانند جراوتی بدر( دا،یم ندر زین تیجمع آ، به شد(، وارد ایضربه نو دیرس جراوتی
هَكَُُوُ» فرماید می آیهۀ ادام در خداوند .«دیگرد وارد ُُِتلر هنم  يَّ ْنُاْلر هداِول  َ ُُن  هنِسَُُبهیر  در عالمره «.النَّ

 مرردم برین را رو گرار کره اسرت شرده جراری ایرن برر الهیره تسرنّ » فرمایرد می آیه تف یر
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 دیگرر  ومی و شود چرخانده  وم یک کام به همیشه برای اینکه بدو، بگرداند، دستبهدست
 جرز هاان ا، شما فهی که عمومی است مصالحی خاطربه سنت این و سا د محروم آ، ا  را
 نطباطبرایی، کنرد درک را مصال  آ، همۀ تواندنمی و یابدنمی اواطه مصال  آ، ا  برخی به

7871، 3  37.) 

 آن از گرفتنعبرت و بحران واملع تحلیل د(

 شناسرایی و وتحلیرلتجزیه بحرا،، مدیریت وظایف ترینمهی ا  یکی پ ابحرا،،ۀ مرول در
 در بحررا، کنتررل و مدیریت برای آ، ا  گیریبهره منظوربه هاآ، ا  گیریعبرت و بحرا، علل
 مرؤثر هایرو  ا  استفاده با بای تمی مروله، این در بحرا، مدیریت ،روا این است. آینده

 د.کنر شناسرایی را  ابحررا، عوامرل و بپرردا د بحررا، منشأ یابیعلت و تحلیل به کارآمد، و
َُُوُ» فرماید می کریی رآ، در متعال خداوند َُُلَقدر م  ه َُُصَدَقك  هَد ُ ُاللَّ مرُُإذُرَُوعر  ْ ه َن سُّ ِنهِهَُُتح  هىُِبنذر ُإذاَُحتَّ
مرُ ت  َُُوَُُفِشلر مر ت  ِ ُُِفيَُتننَزعر مر مرَُُوُُاْلر ت  َُُعَصیر ِدُُِم ر مرُُمنَُبعر ِحبُّ َ ُُمنُأراك  ُُت  مر ك  ُُِمنر َُُم ر يد  ینُي   نر مرَُُوُُالدُّ ك  ُُِمهنر َُمه ر

ُ يد  مَُُّاْلرِخَ ةَُُي   ُُث  مر مرَُُصَ َفك   ْ مرَُُعنر َتِلَیك  َُُوُُِلَیبر مرَُُعفنَُلَقدر ك   .(772  عمرا،آلن «َعنر
 کره جنگری اسرت؛ شرده نرا ل اورد جنرگ ا  بعد شب آیه این شد، بیا، که طورهما،
 هرایخ ارت متحمل و خوردند شک ت شدتبه نخ تین، پیرو ی ا  پس آ، در م لمانا،

 روانرری و روورری بحرررا، وضررعیت یررک در م ررلمانا، .شرردند شرردیدی مررالی و جررانی
 شک رت چررا پس !بود؟ نشده داده فت   وعد ما به مگر که  بودند گرفته  رار برانگیزیسؤال

 کره کندمی یادآوری پرداخته، نخ ت پرس  پاسخ به آیه، آغا  در متعال خداوند !خوردیی؟
 کره- پرودگرار اذ، به شما و شد عملی -فت  یعنی- ما  وعد اود، جنگۀ مرول نخ تین در

 پاسرخ در سرپس و -بودیرد میدا، پیرو  و- کشتیدمی را هاآ، -بود اطاعت و استقامت  ثمر
ُ» دیدُش  س ت .7  که گاهآ، تا داشت ادامه شما پیرو ی این فرماید می دوم پرس  مر ت   ،«َفِشهلر

َُُوُ» کردیرد نرزاع یکدیگر با آ، عدم یا ای تادگی سر بر .2 مر ت  هِ ُُِفهيَُتنهنَزعر مر َ  نافرمرانی .8 ،«اْلر
َُُوُ» نمودید را خدا رسول مر ت  ُ» ُشدید دنیاخواه .3 و «َعَصیر مر ك  ُُِمنر َُُم ر يد  ینُي   نر  «.الدُّ

 دیگرر  پدیدآورنرد دنیراخواهی  اسرت فرمروده آیه این توضی  در آملی جوادی اللهآیت
 ارادهس رت ان را، و است اراده ضعف   ایند دنیاگرایی که گونهبدین است؛ شک ت عوامل
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ۀ  مینر و کنردمری نرزاع مقابرل طررف با جوییچاره برای م لمانا، امرولی به رجوع جایبه
 اسرت الهی غیبی( امداد و ننصرت لطف ا  محرومیت آ، پیامد که آوردمی فراهی را عصیا،

ُ» یافت  راه ناود( م لمانا، صفوف به س تی دنیاطلبی، همین براثر و ُُالهدنینُحهبُّ ُُرأس  ُكه ِّ
 دشمن  ّد ُع  و هّد ع   و م تور را غیبی نصرت که است ستبری وجاب دنیامداری  یرا ؛«خطیئه

 (.77-77  77 ،7871 آملی، نجوادی کندمی مشهور را
ُ» فرمایرد مری شک رت، عوامرل این برشمرد، ا  پس متعال خداوند همَّ ُُث  مر مرَُُصهَ َفك   ْ َُعهنر

مرُ َتِلَیك   شک رت بره را شرما پیررو ی و- سراخت منصرف آنا، (تعقیبن ا  را شما پس ؛«ِلَیبر
 غیبری امداد و نصرت نعمت ا  را شما دروقیقت و کرد تبدیل شدیدی هایخ ارت و بزرگ

 و کنرد تنبیه بیا ماید، را شما تا -کرد محروم بود شما پیرو ی خورد،ر ی آ،  طعیۀ نتیج که
 دهد. پرور 

 گیرینتیجه .7

 جنرگ محوریرت با بحرا، برای مدیریتی هایسیاست چه  رآ، که پرس  این به پاسخ برای
 بحرا، بعد و وین  بل، دستة  سه در هاسیاست این سپس و شد بیا، هاییسیاست دارد اود

 مضرمو، تحلیرل رو  ا  اسرتفاده برا بحررا، مردیریت الگوی چهارچوب و شد بندیطبقه
 است   یر نمودار آ، واصل که آمد دستبه

 

 بحران مدیریت الگوی چهارچوب :1 نمودار

 پژوهش( هاییافته )منبع:
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 هرر در کره اسرت تصرور  ابل اساسیۀ مرول سه بحرا، مدیریت برای الگو این براسا 
 جنرگ آیرات طبر  کرد. مدیریت را بحرا، خاصی هایسیاست ا  استفاده با توا،می مروله
 والیرت یرادآوری و مشرورت ماننرد راهکارهایی با بحرا، و وع ا   بل بحرا، مدیریت اود،

 باورهرا، تحکریی و تصرحی  ماننرد راهکارهرایی برا بحرا، و وع وین بحرا، مدیریت الهی؛
 و  دایریشرایعه الهری، ار شرمند هرایپرادا  یادآوری الهی، عفو و نصرت  وعد یادآوری

 مانند راهکارهایی با بحرا، و وع ا  بعد مدیریت و نهایی؛ پیرو ی  وعد و مقاومت به دعوت
 و با سرا ی گناهرا،، بخشرید، ا طریر  ایمرا، ایجراد خردا، به ایما، ا طری  آرام  ایجاد

 آ،، ا  گررفتنعبرت و بحرا، عوامل تحلیل و هارنجۀ مقای  یادآوری با رووی بهبودبخشید،
  است. پذیرامکا،

 کتابنامه 
 کریمقرآن

 مدیریت الگویۀ ارائ» (.2144) اصفهانی آیباغی سعید و شاگردی غفوریان امیر و الهه ابراهیمی،

ۀ فصـلنام ،«جامع بحران مدیریتۀ سامانۀ چرخ ابعاد از گیریبهره با ابراهیم حضرت بحران

 .214-81 ص ،2 ش ،11 س اسالمی، مدیریت

 و األبیـاری ابـراهیم سقا، مصطفی تصحیح النبویة،ۀ السیر  (.تا)بی هشامبنعبدالملک هشام،ابن

 دارالمعرفة. بیروت: شبلی، عبدالحفیظ

ۀ اندیش ۀ فصـلنام « اکـرم یپامبر بحران مدیریت از هاییجنبه» (.2384) الهدیمصباح باقری،

 .12-3 ص ،1 و 3 ش ،1 س ،صادق

 علیامام راهبرد و اصول» (.2311) تصدیقی زهرافاطمه و شاهعلی احمدرضا عبدالرضا، باقی،

-1 ص ،11 ش ،1 س ،بح را  مدیریتۀ فصلنام ،«اجتماعی-سیاسی هایبحران مدیریت در

14. 

 ارزشـیابی» (.2388) نجفـی مهـدی و مقدمسپاسی حسین ذکریایی، لیال غالمرضا، پورحیدری،

 اسـتان هـایشهرسـتان غیرمترقبـه حـواد  سـتاد اعضای و مدیرانۀ ویژ  بحران مدیریتۀ دور 

 مـدیریت مباحـ  از آنان نگرش بر کنندگانشرکت جمعیتی هایویژگی تأثیر )بررسی ،«تهران

 .31-11 ص ،2 ش ،2 س ،نجات و امداد (.هادوره از رضایت میزان و بحران

 ایران(، در بحران تدبیر و تحلیل هایشیوه بر )نقدی بحرا  مدیریت (.2381) محمدرضا تاجیک،
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 گفتمان. فرهنگ تهران:

 و روحـی هـایبحـران رویکـرد بـا کـریمقـرآن در بحران مدیریت» (.2314) محسن جاوی، پورتقی

 اصفهان. قرآنی معارفۀ دانشکد اصفهان: ارشد، کارشناسیۀ نامپایان ،«معنوی

 ما. دلیل تهران: ،اسالم سیاسی تاریخ (.2381) رسول جعفریان،

 اسراء. نشر مرکز قم: ،تسنیم تفسیر (.2314) عبدالله آملی، جوادی

 ،1 س ،امنی تۀ فصـلنام ،«شـودمـی تعریف چگونه و چیست بحران» (.2381) حسین حسینی،

 .12-1 ص ،1 و 2 ش

-سیاســی هــایبحــران حــل در اســالم نقــش بــر درآمــدی» (.2381) محمــد کوشــکک، خطیبــی

 .228-221 ص ،1 ش ،1 س ،حصو ۀ فصلنام ،«اجتماعی

 داودی، عـدنان صـفوان پژوهش ،قرآ  الفاظ مفردات (.2121) محمدبنحسین اصفهانی، راغب

 دارالقلم. دمشق:

ۀ فصلنام ،«)ره( خمینیامامۀ اندیش در بحران مدیریت الگوی» (.2311) )روشن( حسن رحیمی،

 .18-13 ص ،1 ش ،21 س ،بحرا  مدیریت

 سمت. تهران: ،مدیریت و سازما  مبانی (.2381) علی رضائیان،

 مـدیریت و غیرعامـل پدافنـد مالحظـات» (.2311) فـاتح ذکـائی جـواد و ساسان فر،کوهی سواد

 پدافن د سراسـری همـایش ،«بحـران شـرای  در صـحرایی پژشکی اورژانس خدمات در بحران

 .21-2 ص ،مهندسی و علوم در غیرعامل

 صـدر هـایجنـگ در بحران مدیریت به قرآن نگاه» (.2142) احمدنژاد امیر و احمدرضا طاوسی،

 م دیریت در ن وی  ه ا رهیاف تۀ فص لنام ،«انفـال و عمـرانآل هـایسوره بر تأکید با اسالم؛

  .31-14 ص ،3 ش ،1 س ،اسالمی حکمرانی و جهاد 

 همدانی، موسوی سیدمحمدباقرۀ ترجم ،المیزا  تفسیر (.2314) سیدمحمدحسین طباطبایی،

 اسالمی. انتشارات دفتر قم:

 دارالمعرفه. بیروت: ،القرآ  تفسیر فی البیا  مجمع (.2148) حسنبنفضل طبرسی،

 دارالمعرفة. بیروت: ،القرآ  تفسیر فی البیا  جامع (.2121) جریرمحمدبن طیری،

 و خشکسالی بحران مدیریت کریم،قرآن در مدیریت» (.2311) عمیر کعب مالک و عاطی عبیات،

 .14-13 ص ،11 ش ،کوثر قرآنیۀ فصلنام ،«یوسفۀ سور  در غذایی امنیت

ۀ نامـپایـان ،«یوسفۀ سور  محوریت با قرآن دیدگاه از بحران مدیریت» (.2311) عبدالسید عفری،
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  دین. اصولۀ دانشکد قم: ارشد، کارشناسی

 قـم: ،اس المی م دیریت ج امعۀ نقش  ن وی پ ی  (.2311) اسـالمی مـدیریت بنیـادین کارگروه

 .قم دانشگاه

 اسالمی. فرهنگ نشر تهران: ،المللیبی  ها بحرا  مدیریت (.2311) اصغرعلی کاظمی،

 مـدیریتی راهکارهـای و بحـران» (.2311) محمدشـفیعی امیرحسین و محمدرضا محمدشفیعی،

 استانبول. ،تکنولوژ  و علوم در پژوه  المللیبی  کنفران  دومی  ،«آن

 انبی ا  قص   ب ر تأکی د با کریمقرآ  در بحرا  مدیریت اصول (.2311) حسین سیرت،محمدی

 .صادقامام دانشگاه تهران: ،اولوالعزم

 جهـاد اجتمـاعی و انسانی علومۀ پژوهشکد روستایی و شهری تخصصی خدمات و مطالعات مرکز

 وزارت تهـران: ،روس اایی نق ا  ب ر تأکی د ب ا بح را  م دیریت با آشنایی (.2381) دانشگاهی

 کشور. هایدهیاری و هاشهرداری سازمان کشور

 العالمـه آثـار نشـر مرکـز تهـران: ،الک ریم القرآ  کلمات فی الپژوه  (.2381) حسن مصطفوی،

 المصطفوی.

 السالمیه. الکتب دار تهران: ،نمونه تفسیر (.2381) همکاران و ناصر شیرازی، مکارم

 تبیـین و بررسـی» (.2381) نـوروزی محمـد و مردانی نوکنده محمدحسین محسن، بکائی، ناظم

 ،«آن از مـأخوذ عملـی راهکارهـایۀ ارائـ و دینی هایآموزه و قرآن دیدگاه از فرهنگی انحطاط

 .12-84 ص ،11 و 13 ش ،1 س ،فرهنگی مهندسیۀ ماهنام

ــی اصــفهانی، بخــشنجــات ــات در موســی حضــرت بحــران مــدیریت الگــوی» (.2311) عل  آی

 .11-31 ص ،1 ش ،1 س ،پژوهیدی  و اسالمی تمد ۀ دوفصلنام ،«کریمقرآن

 ،موسی حضرت مدیریای الگو  براساس بحرا  مدیریت (.2311) علی اصفهانی، بخشنجات

 دانشگاه. و حوزه پژوهشگاه قم:


