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Abstract
This study is intended at identifying the method of Prophet Ibrahim (AS) in
managing the crises he faced, in order to design the model of his crisis management
by referring to the dimensions of the comprehensive crisis management system
cycle. A case study of the life story of Prophet Ibrahim (AS) can be important in that
the creation of a crisis management model of this Prophet can present a good model
for crisis management in today's organizations in general. This applied research
follows a descriptive-analytical method for data collection. Review the related texts
and documents contains the tool for data collection. Througha qualitativephenomenological approach using hermeneutic analysis method, this research
reviews the texts for identifying the dimensions and components of crisis
management of Prophet Ibrahim (AS) using the dimensions of the comprehensive
crisis management system according to the components of prevention, preparedness,
response and reconstruction. The results of the analysis revealed that through a clear
mind, managers can identify the main challenges in their organizations, and take
action to resolve the crises by creating a deliberate crisis, control strategic hidden
crises.

Keywords: Prophet Ibrahim (AS), crisis management, comprehensive crisis
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چكيده
این مقاله با هدف تبیین نقش حضرت ابراهیم(ع) در مدیریت بحرانهایی که ایشان با آنها روبهرو بود درصددد
است تا الگوی مدیریت بحران آن حضرت را با بهرهگیری از ابعاد چرخه سامانه مدیریت بحران جدام اراهده ک.دد
مطالعه موردی سیره حضرت ابراهیم(ع) به این دلیل حداه اهییدت اسدت کده ایاداد الگدوی مددیریت بحدران آن
حضرت میتواند الگوی م.اسبی برای مدیریت بحران در سازمانهای امروزی بدهطدور اداب با.دد روژ هد وهش
بهلحاظ هدف ،کاربردی و چگونگی گردآوری اطالاات نی توصیفی د تحلیلی اسدت ابد ار گدردآوری اطالادات،
بررسی و مطالعه متون و اس.اد است این ه وهش با رویکرد کیفی د هدیدار..اسدانه و بدا اسدتفاده از روژ تحلیدل
هرمونتیک در مطالعه متون در مشخصکردن ابعاد و مؤلفههای مدیریت بحران حضرت ابراهیم(ع) با بهدرهگیدری از
ابعاد چرخه سامانه مدیریت بحران جام با توجه به مؤلفههای هیشگیری ،آمادگی ،مقابلده و بازسدازی اناداب .دده
است نتایج تحلیل نشان داد مدیران با دا.تن ذه.ی کلنگر میتوان.د در سازمان خود مشکل اصدلی را ..اسدایی ،و
با ایااد بحرانی ایدی ،بحرانهایی را مهار ک..د که ه.هان و راهبردی است و در رف آن بحران اقداب ک..د
كليدواژهها :حضرت ابراهیم(ع)؛ مدیریت بحران؛ چرخه سامانه مدیریت بحران جام ؛ مدیریت اسالمی
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مقدمه
در عصر کنونی ،که عصر پیشرفت و بهکارگرفتن شیوههای مدیریتی است ،سازمانهاا هنگاامی
موفق خواهند شد و به اهداف از پیش تعیین شده خود خواهند رسیدکه از سوی مدیرانی توانمند و
مقتدر هدایت شوند (نجفی .)1392 ،این عمل اسوهها (رهبران و مدیران سازمانها) نباید بار اندیشاه
انسانی عادی استوار شود که خود درگیر آزمون و خطاسات (نها البالغاه ،خطباه  .)1چاون رارآن
کریم به منظور پرورش فطرت انسانها نازل شده است ،همواره تازه و رابل عرضه اسات .از رارف
دیگر ،معارف عقلی و کلی که به صورت آیات الهی تجلی کرده از گزند کهناه شادن و فرساایش
مصون است (مجلسی)241 - 257 :1403 ،؛ بنابراین در زمینه مدیریت بحران نیز میتوان مانند دیگر
زمینهها ی علوم انسانی از ررآن کریم بهره جست و مدیریت بحران نیاز از ایان مهام مساتننی نیسات
(نصیبی و همکاران)23 - 36 :1394 ،؛ پس در همه دورهها ،مدیریت اﺛربﺨش بحران موضوع مهمی
بااوده اساات .امااروزه در ﺣالیکه رویکردها و الگوهای بسیاری در ﺣااوزه بحااران داریاام (محمدی
سیرت و راسم پور )69 - 84 :1394 ،به دلیل آمیﺨتگی با فرهنگ غربی باه هایع عناوان پاسﺨگوی
نیازهای مدیریتی ممالﮏ اسالمی نیست؛ از ایاان رو امااروزه کمبااود تفکر ناب اسالمیکه بتواند در
عمل ،بحرانها را صحیﺢ رهبری کند ،بیشاتر از ربال اﺣساس مایشاود(موییی نیاا و نجااتبﺨاش
اصافهانی)55 - 72 :1396 ،؛ در وارا ررآنکاریم کاه بزرگتارین هدیه الهی اسات (ناامم بکاا ی و
همکاران )80- 91 :1389 ،فقط برای زمان و مکان خاصی نیست ،بلکه برای ﺣل بحرانهای جوام
و نیازهای آنها میتواند راهکارهای اﺛر بﺨشی را ارا ه کناد (خطیبیکوشکﮏ )35 - 58 :1384 ،و
میتواند بهترین و متعالیترین راه هدایت جوام را از این کتاب عظیم برداشت کرد (ماوییی نیاا و
نجاتبﺨش اصفهانی 72 :1396 ،ا .)55
با توجه به این مطالب در این مقاله به بررسی مدیریت بحران ﺣضرت ابراهیم(ع) و نیز مقایساه و
رراﺣی الگوی مدیریت بحران ایشان پرداخته میشود :در جامعاه ﺣضارت اباراهیم(ع) کاه باه نظار
مردم ،بحرانی در آن نبود (مردم به آن عادت کرده بودند و آن را ربیعی رلمداد مایکردناد) یاا باه
وار آن را نمیدیدند ،آن ﺣضرت باا شکساتن باتهاا در وارا بحاران بیهاوده پرساتی را باه آناان
گوشزد ،و با ایجاد بحرانی عمدی در رف آن بحران بنیادی سعی کرد ،پس در سازمانهاای کناونی
نیز ممکن است وض درون سازمان به نظر کارکنان عادی رلمداد شود و به آن عادت کنناد و هایع
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ورت به آن پی نبرند (منال :عدم خالریات محاوری کارکناان)؛ پاس مادیر اماروزی اگار سیساتمی
سازمان خود را رصد کند ،خواهد توانست وضعیتهایی را که در آن بحران هست ،ولی آن بحران
نمایان نشده است (کارکنان ،آن شرایط را ربیعی میپندارند و شاید توانایی کشا

آن را ندارناد).

کش  ،و برای رف آن بحران ،ﺣالتی عمدی را ایجاد کند تا آن بحران راهبردی نمایان شود و بعاد
در رفا آن بکوشااد .بنااابراین موضااوع ماادیریت بحااران ﺣضاارت ابااراهیم(ع) خواهااد توانساات بااا
کلینگری و ضرورت ایجاد بحرانزایی (بحران عمادی و ساطحی) را در ساازمانهاگوشازد کناد.
سؤال مقاله این است« :آیا می توان الگوی مدیریت بحران جام را براساس الگوی مادیریت بحاران
ﺣضرت ابراهیم(ع) با فرض ایجاد بحران در جهت رف بحران عمده و اصلی اصالح کارد و در پای
آن آیا این الگو میتواند سازمانهای معاصر را در رف بحرانهای اساسی خود یاری کند؟»

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
مدیریت بحران
مدیریت بحران به فرایندی گفته می شود که در آن ،مدیر برای رسیدن باه اهاداف ساازمان باه
کنترل و هدایت اوضاع میپردازد؛ به زبان ساده ،بحران به «زمان خطر» یا «نگرانی» ارالق میشاود؛
دورهای که در آن ،همهچیز نامطمئن ،سﺨت و رن آوراست؛ بهویژه ورتی بایاد از ﺣادﺛاهای عماده
جلوگیری شود؛ لذا زمان بحرانی به ورتی گفته میشود که موارد بسایار مهام مرباوه باه آیناده در
همان لحظه اتفاق میافتد و باید تصامیمگیاری دربااره آنهاا انجاام شاود (باارری 21 :1380 ،ا )3؛
اهداف اصلی سازمان در موار بحرانی به خطر میافتاد و زماان بارای تصامیمگیاری ،کام و بسایار
ﺣیاتی ،و ﺣوادث بسیار غافلگیرکننده اسات .در ایان موارا  ،دیگار نمایتاوان از روشهاای رایا
استفاده کرد .مدیر دراین ﺣالت بیش از هر چیز به تجرباه ،مهاارت عاالی و سارعت نیازمناد اسات؛
همچنین باید سری و بمور به ارزیابی بپردازد .واضﺢ است هر چاه ارالعاات مناسابتر و کااملتر در
دسترس مدیر ررار گیرد ،او توانایی بیشتری در واکنش بمور و مناسب خواهد داشت .غالبا در ایان
ﺣالت ،افراد به علت شتابزدگی و نیز بحرانی بودن دچار اختالف نظر شدید میشوند؛ بناابراین یزم
است تصمیمگیران در این مورعیت تالش کنناد باا ﺣفا خونساردی باه مشاورت و تصامیمگیاری
بپردازند (اﺣمدی و همکاران 24 :1391 ،ا  .)1باتوجه باه اینکاه تعااری

متعاددی از بحاران و نیاز
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مدیریت بحران ارا ه شده است به چند تعری
تعری
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مهم در این ﺣوزه بسنده شود:

اول :مدیریت بحاران عملای اسات کااربردی کاه بتاوان باا اساتفاده از تجزباه و تحلیال

بحرانها و با کمﮏ فناوری ،راه ﺣلی را یافت که توسط آن از وروع بحران جلاوگیری ،و یاا ابازار
رویارویی با آن را فراهم کرد (توییی 123 :1393 ،ا .)117
تعری

دوم :مدیریت بحران مدیریتی است که با کوششهایی درگیر است که میخواهد نقاه

بحرانی را در سازمان شناسایی کرده و بحران را به لحاا اناواع پایشبینای کناد تاا از باروز ﺣادﺛاه
پیشگیری شود و بتوان تا ﺣد امکان با جلوگیری از اتفاقهایی که به بحران منجر میشاود ،تایﺛیرات
را به ﺣدارل رساند (شکرچیزاده و همکاران.)1393 ،
تعری

سوم :مدیریت بحران در برگیرناده برخای عملیاات و ارادامات پیوساته و پویاسات کاه

شامل برنامه ریزی ،سازماندهی ،تشکیالت و رهبری و نیز مهار وکنترل بحران اسات .به نظرگاستون
بوتول ،برجستهترین پیشرفتها در تفکرات مربوه به پدیده های اجتماعی دردورانهای بحرانی یا
هنگام بروز بحرانی ویژه رخ داده اساات (پااور رسااتمی .)1392 ،دروار ا ماایتااوان گفاات بحااران،
فشارزایی روانی اجتماعی ویژه است که موجب از بینرفتن الگوهای متعارف زندگی میشود و باا
ضررهای جانی و مالی و تهدیدها ،نیازهای تازهای بهوجاود مایآورد .درنتیجاه مایتاوان بحاران را
اینگونه تعری

کرد :بحران پیشامدی است که بهراور ربیعای و یاا توساط بشار باهراور ناگهاانی

پدیدار ،و باعث می شود سﺨتی به جامعه انسانی تحمیل گردد (خانپور و خانپور)1394 ،.
رویكرد تصميمگيری در تعریف بحران
تصمیمگیاری در ایان رویکارد ناشای از تفکار و برداشات انساانی اسات؛ ذهنای اسات و ایان
تصمیمگیرنده است که مبنای تحلیل ررار میگیرد و ممکن است با وارعیت عینی متفاوت باشد؛ لذا
در این رویکرد ،بحران تنها زمانی اتفاق میافتدکه تصمیمگیرنده این چنین برداشت کند .عموماً سه
ویژگی تهدید ،غافلگیری و فشار زمانی را شروه اصلی وروع بحران ذکر کردهاند که فرد یا گاروه
برای اینکه اوضاع را بحرانی رلمداد کند :اویً باید اﺣساس کند که هدفهاای اولویاتدار تصامیم
مورد تهدید وار شاده اسات .ﺛانیااً در رویاارویی باا تهدیاد ،عنصار غاافلگیری باشاد و ﺛالنا ًا زماان
پاسﺨگویی ،محدود و بسیار اندک باشاد (ﺣساینی 153 :1387 ،ا )149؛ بناابراین ،ایان نگااه ذهنای
تصمیم گیرنده نسبت به عامل است که اساس تحلیل ررار میگیرد؛ یعنی بحران تنها ورتی هست کاه
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تصمیم گیرنده اینچنین درک میکناد کاه در آن مراﺣال تصامیمگیاری شاامل مراﺣال شناساایی
مسئله ،انتﺨاب راه ﺣل ،اجرا و ارزیابی است و در هم تنیده میشود.

شناسایی مسئله

رویارویی
شناسایی
مسئله

شناسایی راه ﺣلها

شناسایی راه

انتﺨاب راه ﺣلها

ﺣل

اجرا

انتﺨاب راه
ﺣل

اجرای راه ﺣلها
ارزیابی راه ﺣل

ارزیابی راه ﺣلها
ال  :فراگرد مدیریت و خطمشیگذاری در مورعیت

فراگرد پیچیده مدیریت و خطمشیگذاری در مورعیت

عادی

بحرانی

شكل  .1مقایسه فراگرد مدیریت و خطمشیگذاری در حالت عادی و بحران
منبع :رابرت تيلر كلمن (122 :1952ـ )115

همانگونه که مالﺣظه می شود در ﺣالت بحرانی ،اجرا محور فعالیتها رارار مایگیارد و دیگار
مراﺣل تحت تیﺛیر محور اجرا ،و به امکانات و شرایط اجرایی متکای اسات (پاورعزت و رلایپاور،
 178 :1387ا  .)163یکی از نظریهپردازها نیز واکانش رهباران را در برابار تهدیاد محصاول موازناه
ردرت تهدید و توان پاسخ میداند و بسته باهناوع موازناه ،چهاار گوناه واکانش را ترسایم و ارا اه
میکند.
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شكل  .2موازنه قدرت ،تهدید و توان پاسخ ،منبع :پور حسينی و ربيعی (.)123-156 :1393

نقش رهبری در مدیریت بحران
درتعری

رهبری می توان گفت رهبری در وار فرایند تیﺛیرگذاری در افاراد باه منظاور هماراه

کردن آنها برای دستیابی به اهدافی مشترک است .سازمان زمانی میتواند در رسیدن به اهداف خود
موفق عمل کند که از رهبری توانمند برخوردار باشد .در ررآن کریم بسیاری از اصاول مادیریتی و
رهبری بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در رالب رصهها و پیامهای ررآنی به بشر ابالغ شده است .که
در آن سرمایه انسانی مهمترین عنصر رلمداد میشود .اداره این سارمایه ،نگهاداری و بهاره بارداری
صحیﺢ آن مستلزم رشد شﺨصی و اخالری و ایان اساسایتارین و مقادمتارین رشادها اسات .اساتاد
مرتضی مطهری مینویسد :خاستگاه رهبری و مدیریت ،اصل امامت اسات و میاان نباوت و امامات
فرق است .اولی راهنمایی است و دومی رهبری؛ همچنانکه راهنمایی دینی نوعی راهنمایی است که
از افق غیب باید رسیده باشد؛ یعنی راهنما باید غیبی باشد .رهبری نیز این چنین است و اینکه پیاامبر
خدا صلیاهلل علیه و آله و برخی پیامبران دیگر هم راهنما بودهاناد و هام رهبار و خاتم نباوت ،خاتم
راهنمایی الهی است نه ختم رهبری الهی  ...ومیفه نبی تبلیغ است؛ ومیفه امام این است که وییت و
سرپرستی و رهبری کند بر کسانی که رهبری او را پذیرفته اند؛ بنابراین مهمتارین نیااز انساانهاا در
گرو نیاز به مدیریت است و مدیریت ،محور و موضوع تمامی فعالیتهای آدمی محسوب میگردد
(مطهری.)1392 ،
اهمیت تیﺛیرگذاری تم دن پیامبران نیز تنها به گذشتۀ تاریخ انسانی مرتبط نیست ،بلکه در ﺣال و
آینده تاریخ بشار نیز بسیار مؤﺛر اسات .دروارا تااریخ پیاامبران الهای نشاان مایدهاد کاه آناان در
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بسترهایی چون فرهنگسازی و تمادن ساازی بااه ساایر مباانی نیاز (اخالرای ،سیاسای ،اجتمااعی و
ارتصادی) توجه ویژه کردهاند .هرچند ﺣکومت ،بسیار وسی است و در شاخههاای اماروزی علااوم
انسانی ،چون سیاست ،جامعهشناسی و ارتصاد ،ابعااد گساتردهای دارد ،مسائله مهام ایان اسات کاه
ﺣکومت پیامبران ناشی از ارادۀ الهی است به نظر میرسد نقش فعالیتهای انسانی در تشکیل آنهاا
در ﺣاشیه ررار دارد .ﺣقیقت این است که در بررسی نقش انسانها در پیشبرد مقاصد دین الهی نباید
دو مسئله مهم را نادیده گرفت :یکی نقش خود پیامبر در برپاایی ﺣکومات الهای و دوم ،ترغیاب و
آمادهسازی مردم برای برپایی رسط و عدالت اجتماعی است که آن رکن مهم دولات موفاق اسات؛
بنابراین نقش مردم و پیامبران مکمل یکدیگر ،و اساس ﺣرکت پیامبران برای برپایی رسط به دسات
خود مردم است .در وار  ،ﺣکومتهای الهی پیامبران ،نموناههاایی از ﺣاکمیات الهای ،و عناصار و
اجزای آن ،امکان اجرا در بعد ﺣکومت ها را در جامعه دارا ،و رابل الگاوبرداری اسات (سالیمانی و
منتظر القا م 22 :1393 ،ا  .)7استاد مرتضی مطهری دراینباره میفرمایند :ایان سارمایههاای انساانی،
نیازمند به مدیریت ،رهباری و اکتشااف و اساتﺨراس هساتند؛ هامچنانکاه نفات نیازمناد اکتشااف و
استﺨراس و تصفیه و بهرهبرداری است .بشر به عکس ﺣیوانات ،که مجهز به نیروی خودکاار غریازه
اند ،فارد غریزه است و در هادایت نیازمناد باه تحصایل و اکتسااب و باه عباارت دیگار نیازمناد باه
راهنمایی و رهبری است و مسئله نیازمندی بشر به رهبری ،اساس تعلیمات انبیاا و فلسافه بعنات انبیاا
است .بعنت رسول اللّه صلیاهلل علیه و آله بر اساس فلسفه نیازمنادی بشار باه راهنماایی و رهباری و
مدیریت است (مطهری .)1392 ،بنابراین رهبر کسی اسات کاه ماردم را باهدنباال خاودش ﺣرکات
میدهد؛ ﺣال ممکن است یﮏ نفر هم پیدا بشود که مردم را ساکن نگه دارد .او دیگر رهبر نیسات.
همه رهبران امتها و ملتها را به ﺣرکت در میآورند؛ ولی بحث در نحوه و گونه ﺣرکت شکل و
تاکتیﮏ ﺣرکت است (مطهری.)1379 ،
با وجود اشارات فراوان ررآن به چگونگی رهبری در سیره پیامبران و اولیای الهی بهنظر میرسد
جایگاه ارزشهاای مادیریتی در زنادگی و خاط مشای پیاامبران بازرل الهای کمتار ماورد بررسای
پژوهشگران ررارگرفته است؛ درﺣالی که پیاامبران باه عناوان رهباران جواما بشاری در شایوه اداره
جامعه خویش به ارزشهایی متکی بودهاند که توجه به آنها میتواناد در زمیناه رهباری و مادیریت
جوام امروزی بسیار سودمند وار شود؛ امری که بهنوبهخود ضرورت پژوهشهای ررآنی را بارای
پاسﺨگویی و ﺣل مشکالت در این زمینه مورد تیکید ررار میدهد.
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یزم به ذکر است تا کنون پژوهشهای متعددی در زمینۀ با مادیریت بحاران پیاامبران مﺨتلا
ارا ه شده که از آن الگوهای متفاوتی با توجه به نوع بحران ،مورعیت و زمان وراوع اساتﺨراس شاده
است که در جدولهای  1و  2به چند نمونه از آنها اعم از مباﺣث ررآنای و داناش بشاری پرداختاه
میشود:
جدول  .1پيشينه تحقيق براساس مباحث قرآنی
مباحث قرآنی
شماره

عنوان تحقيق

عوامل مورد تأكيد برای رهایی از

نقاط قوت و ضعف

بحران

هویایی ..اسی سیره آموز.ددی بدده م.پددور هددیش گیددری از هیشگیری از بحران و نید تیکیدد بدر نقدش
1

حضرت الی

بحرانهای آی.دده ،بازیدابی و بازسدازی محوری و مهم .خص رهبر در جامعده در

الیهالسالب در

.خصیتهای مهم و محدوری جامعده مدیریت بحران

مدیریت بحران ج.گ بر بازسازی .خصیت جامعه و هس از ضددع هددا :ندددرداختن بددر نقددش هیددروان و
جیل

بحران ،بازسازی و یادگیری

هیراهی آندان بدا رهبدردر هیدروزی و رفد

حس.ی و نقی هور فر()1396

آمدداده سددازی ایلیددات ،یددادگیری و قددوت :تیکیددد بددر یددادگیری و آمددوزژ در

منبع

بحران
ج.بههایی از مدیریت در ایددن ه د وهش ،محققددان دریافت.ددد قوت :هرداختن به مؤلفدههدای مددیریتی آن

موارد خاص :چهار
وة «بدر»« ،احد»،
«اح اب» و «تبوک»

رفتاری ،مدیریت ایلیاتی و مددیریت چرخه مدیریت بحدران جدام و هیی.دین
سیاسددی چهددار دد وه ذکددر .ددده را چرایی ایااد بحران
مدیریت و رهبری کردند
تشخیص درست بحران و زمی.دههدای حضددرت زی .د (ع) و هددمچ.ددین در نپددر

3

زی( .س) در
مدیریت بحران
سیاسی مذهبی دوران
اسارت

آن ،باورهای زیرب.ای مدیریت بحران ،گرفتن اقدامات قبل ،ه.گاب و بعد از بحران
وی گیهای .خصیتی مؤثر و اقدامات آن حضرت در مدیریت بحران
مدیریتی قبدل ،ه.گداب و بعدد بحدران ،ضع هدا :اددب بررسدی نکدردن موقعیدت
چهددار اامددل مدددیریت بحددران ،آن راهبددردی و نی د جایگدداه خویشدداوندان آن
حضرت توانست این بحدران هدا را از حضرت در مدیریت بحران مهدم آن زمدان
طری این چهار اامل فوق مددیریت ،بهوی ه اما سااد(ع)
و آن را به فرصت تبدیل ک.د

نقی هورفر ،الی اده و یاوری سرسختی ()1396

ه وهشگران در این تحقید دریافت.دد قددوت» تیکیددد بددر وی گددیهددای .خصددیتی

نقش حضرت

()1380

2

اکرب(ص) با تیکید بر اامددل مدددیریت اقیددده ،مدددیریت ضع  :درنپر نگرفتن موارد ذکدر .دده در

باقری ،مصباح الهدی

بحران هیامبر

حضرت محید(ص) با تیکید بر چهار حضرت ،مثل مدیریت اقیده ،رفتاری و
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اایددددال درایددددت و هو.ددددی.دی ،قوتها :تیکید بر ابعاد برنامده رید ی و نید
درگیددری نپددامی در صددورت بددروز در جلوگیری از بحرانیتر نشدن وضعیت
4

مدیریت بحران در
سیره امیرالیؤم.ین(ع)

بحران ،اایال راهکارهایی بده م.پدور ضغ ها :ادب تیکید بر چگونگی رف کامل
جلوگیری از بحرانی تر .دن اوضاع و بحران و نی وی گیهای مددیریتی ایشدان و
تشددددید بحدددران؛ و نیددد راایدددت هیروانشددان و هددمچ.ددین در نپددر نگددرفتن

توالیی ،روحاهلل ()1386

برنامددهریدد ی دقیدد  ،هیشددگیری از تیکید بر بعد هیشگیری در مددیریت بحدران

توصددیههددای اخالقددی در سددرکوبی جایگدداه بلددور فکددری جامعدده در رفدد و
.ورژها و بحرانها

مدیریت بحران با
رویکرد خارج سازی
5

قرآن از مهاوریت
(مورد مطالعه :بحران
گوسالههرستی قوب
حضرت موسی(ع))

مدددیریت بحددران در سددیره حضددرت قوتها :تیکید بر آموزه هدای قرآندی و نید
موسددددی(ع) از دیدددددگاه قددددرآن از اقدامات حضدرت موسدی(ع) در مددیریت
وی گیهای خاصی برخوردار بوده که بحران گوساله هرستی در قبل ،ه.گاب و هس
به آن جامعیتی مع.ادار بخشیده اسدت از بحران و نی تیکید بر وی گیهدای رهبدر
در واق د سددودم.دترین راه هدددایت و در مدیریت بحران
رهایی انسانها از یور اسدارت ،فسداد ،ضددع هدددا :ندددرداختن بددده موقعیدددت و
و تیسک به آموزه های الهی است

وی گیهای فره.دگ جامعده و سدازمان در
ایااد بحران و یا رف آن

ناات بخش اصفهانی و موالیی نیا ()1396

تدوین .اخصهای

مدیریت بحران

هدایت و رهبریِ بحرانها جهتده.دده قوت :تیکید بر رهبران در مدیریت بحران و
بحران فره.گی و
راهکارهای مقابله با

به سوی اهدداف اسدت کده نتیاده آن اهداف و در نتیاه تیمین سالمت اجتیاای
لبدده بددر بحددران و تددیمین سددالمت ضع ها :ادب تیکیدد بدر رهبدر و فره.دگ

آن با توجه به سالمت اجتیاای است مدیریت بحرانهدا بدر سازمان و جامعه در هیشگیری و مقابلده بدا
6

اجتیاای و بهرهگیری ایلکرد گروهدی کده از وی گدیهدای بحران ونید تیکیدد بدیش از حدد بدر رفد
از روژ مدیریتی

سالمت اجتیاای است ،تیثیر بسدیاری بحرانها در رهبری جامعه به سوی اهدداف

برگرفته از قرآن و

دارد رهبران دی.ی مدا در ..اسدایی و به جای تیکید بر نقش رهبران و هیدروان در

هیشگامان دی.ی اسالب برخدددورد بدددا بحدددران فره.گدددی و هیشگیری از بحدران و هددایت جامعده بده
آسدددی هدددای سدددالمت اجتیددداای ،سوی اهداف خود
راهبردهای متفاوتی را دنبال میکردند

ا ی آبادی فراهانی و هیکاران ()1398

و هیاه.ددگک..ددده تیددامی فعالیددتهددا نی در جهتدهی و هدایت جامعه به سوی
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جدول  .2پيشينه تحقيق بر اساس دانش بشری
دانش بشری
شماره

عنوان تحقيق

نقاط قوت و ضعف

عوامل مورد تأكيد برای رهایی از بحران

1

.ش گاب مؤثر در
مدیریت بحران

مؤثر نیازم.د رویکردی م.پم و نپداب م.دد درک م.اس
است که مبت.ی بدر هو.دیاری ،حساسدیت ضع ها :ادب تیکید و بررسی اوامل مدؤثری
مددددیریتی و درک خدددوب از اهییدددت چون رهبری و اواملی چون خود ک.ترلی بدر
برنامهری ی دقی و آمادگی سازمانی است مدیریت بحران

2

در مدیریت بحران

در مدیریت بحران مؤثر واق .ود

یافتددههددای ه د وهش نشددان مددیدهددد در

م.اب انسانی بر کیفیت ستادهایی که نپاب مدیریت م.داب انسدانی
ایلیات مدیریت
بحران

نپاب مدیریت م.اب
انسانی برای
بییارستانهای .هر
تهران

اسددتقرار یافتدده اسددت ،کیفیددت ایلیددات
مدیریت بحران وضعیت بهتری دارد

5

م.اب انسانی

ضع ها :بررسی نکردن اوامدل دیگدر مثدل
جایگاه رهبری ،یادگیری سازمانی و فره.دگ
و نقش کارک.ان در مدیریت بحران سازمانی

مراحل بحران نقشی حیاتی دارد به االوه ،کلیدی و هیی.ین اوامل فره.گی در سازمان
اوامل فره.گی مان.د روحیه کار گروهدی ،ضع ها :ادب بررسی جوان

دیگر مدؤثر در

لبه برترس ،تخصص محوری ،ایثارگری ،مدیریت بحران سازمانی مان.دد :تداثیر نیدروی
هرهی از .ایعه و فره.گ الد

و هیشدرو انسدانی در هیشدگیری از بحددران و نید تدداثیر

در فرای.د مدیریت انسانی تیثیر زیادی بدر آمددوزژ و یددادگیری و آمددادگی کارک.ددان در
فرای.د مدیریت بحران دارد

هایددداری سددازمانی دارنددد آنهددا ازطری د
هیش بی.ی هدای گسدترده مان.دد طدرحهدای
ایی.ی و ام.یتی،ت وسعه رهبری ،مدیریت
توانی.د ،طرحهای ارتباطی محکدم وقدوی
برای هشدتیبانی از مددیریت بحدران اقدداب
میک..د

مراحل هس از بحران
قوتها :تیکیدد بدر نقدش رهبدر در مددیریت
بحران با استفاده از طرحهای ایی.ی و ام.یتدی،
توسعه رهبری ،مدیریت توانی.دد ،طدرحهدای
ارتباطی محکم وقوی برای هشتیبانی
ضع ها :تیکید نکردن بر چگونگی تاثیر رهبر
بر فرآی.د اثرگذاری در موارد ذکر .ده و نید
ادب تیکید بر اوامل مؤثر دیگر در هیشدگیری
از بحران

جعفری ()1398

محیط کس وکار
امروز ،نقش راهبردی

مدیریت بحران

این ه وهش نشان داد نیدروی انسدانی ،در قوت :تیکید بر نیروی انسانی به ا.وان ااملی

رهبددران م.دداب انسددانی،نقش راهبددردی در
مدیریت بحران در

قوتها :تیکید بر مددیریت م.داب انسدانی بدر

احیدی و هیکاران ()1391

اراهه مدل مدیریت
بحدران با تیرک بر
4

نقش بس ایی دارد

که مشارکت مردمی میتواند و یا نیدی تواندد

و هیکاران ()1395

3

دیگران است در ک.ترل و مدیریت بحدران

ضع ها :ادب تیکید و بررسی نکردن مساهلی

اسکری ماسوله

تیثیر نپاب مدیریت

که تالی جامعه مددنی و احتدراب بده رای

وض بحرانی

جییلی و سوا()1399

بررسی جایگاه
مشارکتهای مردمی

مشارکتهای مردمی به ا.وان ااملی کلیدی

قوت :تیکید بر مشارکت های مردمی در بهبود

حبیبی ،متولی ()1385

نتایج ه وهش نشان داد :مددیریت بحدران قوتها :تیکید بر برنامه ری ی و هو.دیاری و

منبع

ارائه الگوی مدیریت بحران حضرت ابراهیم(ع) با بهرهگیری از ابعاد چرخه سامانه مدیریت بحران جامع
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منبع

قوتها :تیکید بر نقش مؤثر نیروی انسانی در
نقش مدیریت بحران نتایج تحقی نشدان مدیدهدد تیدامی زیدر مدیریت بحران م.اب انسانی در مرحله مهار و
6

نگهداری کارک.ان

مدیریت بحران نقش زیادی دارد و هیدین ضع  :تیکید نکردن بر نقش اساسی و مدؤثر

آموزژ و هرورژ

طور نقش نیروی انسانی در مرحله مهار و رهبددری در چگددونگی تدداثیر بددر کارک.ددان و

استان اصفهان

حل بحران بسیار اساسی است

نافی ()1392

م.اب انسانی در

اوامل مددیریت م.داب انسدانی در فرای.دد حل بحران

بررسددی اوامددل محیطددی در مدددیریت م.دداب
انسانی در سازمان
قوتها :تیکیدد بدر نیدروی انسدانی و نقشدی

بررسی نقش مدیریت
7

م.اب انسانی در زمی.ه
مدیریت بحران

هیشگیری ،ایااد .دوک ،وخامدت ،مد من وخامت ،م من .دن ،مهار و یدادگیری نا.دی
.دن ،مهدار و یدادگیری نا.دی از بحدران از بحددران و هددمچ.ددین اوامددل فره.گددی در
نقشددی حیدداتی دارد هددمچ.ددین اوامددل فرای.د مدیریت بحران در سازمان
فره.گدی در فرای.ددد مددیریت انسددانی بددر ضع ها :بررسی نکردن و نقش م.اب انسانی
فرای.د مدیریت بحران تاثیر زیادی دارد

آموزژ دیده و تیثیر آموزژ و یدادگیری بدر

خطیری و هیکاران ()1394

نتایج نشان داد نیروی انسدانی در مراحدل حیاتی آن در مراحل هیشگیری ،ایااد .دوک،

فرآی.د رویارویی با بحران

به دلیل خاص بودن موضوع مدیریت بحران ﺣضرت ابراهیم(ع) مﺨتصری از وارعه توضیﺢ داده
خواهد شد:
شرحی مختصر از چگونگی ایجاد بحران عمدی توسط آن حضرت
ﺣضرت ابراهیم(ع) در پی یافتن فرصتی بود تا زمانی که عیدی فرا رسید؛ در آن روز ،ﺣضارت
ابراهیم( ع) در شهر ماند و در پاسخ به دعوت آنها (مردم) فرمود من بیمار هستم و نمیتوانم باا شاما
به بیرون شهر بیایم .زمانی که شهر به رور کامل خالی شد ،ﺣضرت ابراهیم(ع) با یﮏ تبر در دست
به پرستشگاهی رفت که بت ها در آن ررار داشت .مردم هنگامی که به شهر خود بازگشتند و آنچه
را پیش آمده بود دیدند ،وﺣشتزده پرسیدند چه کسی باا مقدساات ماا توانساته اسات ایانچناین
برخورد کند .آنان با هم گفتند به خدا سوگند کسا جارأت ایان کاار را نداشاته اسات جاز هماان
جوان که آنها را نکوهش میکرد و از آنها بیزارى میجست؛ سپس آنان براى کشاتن او وسایلهاى
بدتر از کشتن با آتش نیافتند؛ از این رو هیزم فراوان جم آوری کردند و به این کار ادامه دادند تا
روزى که ررار شد او را در آتش بسوزانند .نمرود نیز با لشکریانش براى تماشا آمدناد و جایگااه
براى او ترتیب دادند که ازآنجا بنگرد که چگونه آتش ،ابراهیم (ع) را در کام خود فرو خواهد برد.
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پس ابراهیم(ع) را در منجنیق گذاشتند (تا بهسوی خرمن آتش پرتاب کنند) .زمین (به ناله درآمد) و
گفت پروردگارا بر روى زمین کس جز او نیست که تاو را بپرساتد آیاا بایاد او در آتاش بساوزد؟
پروردگار متعال (در پاسخ) فرمود اگر مرا بﺨواند او را نجاات خاواهم داد (ابان بابویاه ،محماد بان
علی .)1372 :از امام بارر علیهالسّالم روایت کردهاند که فرمود دعاى ابراهیم علیه السّالم در آن روز
این بود که گفت :یا اﺣد یا صمد ،یا من لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُان لَاهُ کُفُاواً أَﺣَاد ساپس گفات:
...تَوَکَّلتُ عَلَ اللَّهِ؛ لذا خداى تعال فرمود تو را کفایت کردم و به آتش دستور فرمود «سرد باش»
که ناگهان سرما آن چنان شد که دندانهای آن ﺣضرت از شدت سرما به هام مایخاورد .خداوناد
فرمود :رُلنَا یَا نَارُ کُونِی بَرداً و سَالماً عَلَی اِبراهِیم (انبیاء :)69/ای آتاش بار اباراهیم سارد و ساالمت
باش» .زمانی که ایشان را در منجنیق ررار دادند ،گفت ﺣسبی اهلل و (تَوَکَّلتُ عَلَ اللَّهِ) :در هر ﺣالتی
خدا برای من کافی است و به چیز دیگری اعتنایی نادارم .در وارا راز بازرل نجاات ﺣضارت در
همین جمله و نقطه اتکا بود .اعتماد و توکل به خداوند و چشم از غیر او برداشتن .ابن بابویه نیاز در
سال ( 381ق) با ارتباس از سﺨنان امام رضاا(ع) ما نویساد :هماناا خداوناد ﺣضارت اباراهیم(ع) را
دوست خود ررار داد؛ چرا که او هیع زمان غیر خدا را رلب نکرد و ازکسی جاز او مادد نﺨواسات
(جزا ری 130 :1381 ،ا )127؛ از این رو خدای تبارک فرمود :و اباراهیم الّاذی وفّای (نجام :)37/و
ابراهیمی که به رول خود وفا کرد و به غیر من اعتنا نکرد .کلمه «توفیه» به ایان معناا اسات کاه ﺣاق
مالﮏ ﺣق را به کمال ادا کنی .توفیه ابراهیم(ع) این بود که آن ﺣضرت ،ﺣق هر صاﺣب ﺣقای را
که بر عهدهاش بود ،تماماً ادا ،و آن را به بهترین صورت ممکان ادا کارد (ربارباایی 167 :1360 ،ا
.)163
این مطلب ،مهم است که خداوند بعد از آزمایش ،مقام امامت و وییت را پس از مقام پیاامبری
به ﺣضرت ابراهیم(ع) عطا کرده است .ما امروز مای تاوانیم نکتاه مادیریتی جاالبی را از ایان رضایه
برداشت ،و در مدیریت جامعه از آن استفاده کنیم و آن اینکه اگر وارعاً میخواهیم مقامهای مهام و
مدیریتهای ﺣساس جامعه را به کسانی بسپاریم باید اوی :آزمون افراد را مدنظر ررار دهیم و اینکاه
بررسی کنیم و ببینیم آیا این افراد میتوانند از پس این میموریتها برآیند یا خیر؟ اگر ما این مالک
را در جامعه لحا کنیم ،بسیاری از آسیبهاای مادیریت ماا در جامعاه بررارف مایشاود و شااهد
تحولی در عرصه مدیریت جامعه خواهیم بود؛ آنهم مدیریتهای کالن و ﺣساس جامعه که گاهی
اورات بدون هیع تجربه و آزمایشی به دست افرادی سپرده میشود و پس از چند صباﺣی مایبینایم
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که مشکالت فراوان در آن ﺣوزه ایجاد شده است؛ همانگونه که خداوند بعاد از اباتال و آزماایش
ﺣضرت ابراهیم(ع) مقام وییت و امامت را به ایشان عطا میکند .چه زیباست که دست انادرکاران
جامعه اسالمی در سپردن امانتهای الهی و مقامات مهم در جامعه ﺣساس باشند و پس از آزمون و
سربلند بیرون آمدن از آن ،این مقامات به افراد داده شاود .در اداماه نیاز باه برخای از ویژگایهاای
ﺣضرت ابراهیم(ع) پرداخته می شود که در برخی از آیات شری

ررآن کریم باه آنهاا اشااره شاده

است.
ویژگيهای حضرت ابراهيم(ع) از دیدگاه قرآن كریم
 .1امامت و رهبری مردم در کنار نبوت« :من تو را امام و پیشواى مردم رراردادم»« :اِنّی جاعِلُﮏَ
لِلنّاسِ اِماماً» (بقره.)124 /
 .2برگزیده خدا در دنیا« :ما او را در این دنیا برگزیدیم و او در دنیایی دیگر از صالحان است»:
«وَ لَقَدِ اصْطَفَیناهُ فِی الدُّنیا» (بقره.)130/
 .3دوست خدا« :و خدا ابراهیم را به دوست ِ خود ،انتﺨااب کارد»« :وَ اتَّﺨَاذَ اهلل اِبْاراهیمَ خَلایالً»
(نساء.)125/
 .4دلسااوز ،بردبااار و اهاال انابااه« :بااه یقااین ،ابااراهیم مهربااان و بردبااار بااود»؛ «چراکااه ﺣضاارت
ابراهیم(ع) ،بردبار و بازگشت کننده بود»« :اِنَّ اِبْراهیمَ لَاَوّاهُ ﺣَلیمُ» (هود.)75/
 .5پیشوای مطی خدا که بهتنهایی یﮏ امت بود :ابراهیم (بهتنهایی) امّت بود مطی فرماان خادا:
«إِنَّ إِبْراهیمَ کانَ أُمَّهً رانِتاً لِلَّهِ» (نحل.)120/
 .6برگزیده و هدایت یافته الهی« :خدا او را برگزید و به راه راست هادایت کارد»« :اِجْتَبااهُ وَ
هَداهُ اِلی صِراهٍ مُستَقیمٍ»(نحل.)121/
 .7شﺨصیتی رشد یافته :ما وسیله رشد ابراهیم را از ربل به او دادیم« :وَ لَقَدْ اتَیْناا اِبْاراهیمَ رُشادَه»
(انبیا.)51/
 .8صاﺣب رلب سلیم (« :به یاد بیاور) هنگام را که با رلب سلیم به پیشگاه پروردگاارش آماد»:
«اِذ جاءَ رَبَّهُ بِقَلبٍ سَلیمٍ» (صافات.)84/
 .9دریافتکننده سالم الهی« :سالم بر ابراهیم»« :سَالم عَلی اِبْراهیم» (صافات.)109/
 .10صااﺣب راادرت و بیانش« :و بااه یااد بیاااور بنادگان مااا اباراهیم و  ...را ،صاااﺣبان دساتهااا
(ى نیرومند) و چشمها (ی بینا)»« :وَاذکُر عِبادَنا اِبراهیمَ ...اُولِی الاَیدی وَ الاَبْصار» (صاد.)45/
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 .11اسوه و الگوی نیکوی اهل ایمان« :براى شما الگوی خوب در زندگ ابراهیم(ع) و کساان
است که با او بودند « :رَدْ کانَتْ لَکُمْ اُسْوَهُ ﺣَسَنَه فی اِبْراهیمَ وَ الذَّینَ َمَعَهُ» (ممتحنه.)4 /
 .12از شایستگان آخرت« :او (ابراهیم) در جهان دیگر از صالحان است» (بقره.)130/

شكل  .3برخی از ویژگیهای منحصربهفرد حضرت ابراهيم(ع) از دیدگاه قرآن كریم
منبع :محقق یافته با اقتباس از تفسير نور( :قرائتی 237 :1374 ،ـ .)220

راهبردهای حضرت ابراهيم(ع) در حل بحران
 .1تبلیغ ساده و صمیمی ،ربق فهم و فرهنگ مردم زمانه خود :پیامبران هر راوم باا فرهناگ راوم
خود آشنا بودند و مطابق فهم آنان تبلیغ میکردند .همچنین تبلیاغ بایاد باا شایوهای سااده و صاریﺢ
صورت بپذیرد بهروری که برای همگان رابلفهم باشد« :بِلِسانِ رَوْمِهِ» (ابراهیم.)4/
 . 2توکل و نترسیدن از آزار مﺨالفان :پس باید هم به خداوند توکل ،در برابر دشمنان و مﺨالفان
مقاومت و صبر و پایداری کرد« .تَوَکَّلَ عَلَی اللّهِ  ...وَ لَنَصْبِرَنَّ» .مؤمن با آزار و شاکنجه از عقیاده و
عملش دست برنمیدارد« :لَنَصْبِرَنَّ عَلی ما آذَیْتُمُونا» (ابراهیم.)12/
 .3پاسخ تهدید با تهدید :هنگامی که کفر پیشگان به پیامبران خود گفتند بی شﮏ ما شاما را از
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ورن خودمان بیرون میکنیم مگر زمانی که هم آیین ما شوید ،پس خدایشان به ایشاان وﺣای کارد
که ما رطعا ستمکاران را هالک میکنیم« :لَنُﺨارِجَنَّکُمْ ا لَانُهْلِکَنَّ» (اباراهیم)13/؛ بناابراین هشادار و
تهدید ،همزمان از شیوههای تربیت و هدایت است« :وَ أَنذِر» (آیه.)44/
 .4تقوا و ترس از خدا شره پیروزی :شره پیروزی بر ستمگران ،داشتن تقواست« :خافَ مَقامِی
وَ خافَ وَعِیدِ» .از تهدیاد کفّاار نترساید کاه مایگویناد« :لَنُﺨارِجَنَّکُمْ» از تهدیاد خادا بترساید کاه
میفرماید« :خافَ وَعِیدِ» (ابراهیم.)14/
 .5دلسوزی برای مﺨالفان« :پروردگارا همانا بتها خیلی از افراد را گمراه میکنند؛ پس هارکس
از من پیروی کند ،بی شﮏ او از من است و هر که با من مﺨالفت کند ،همانا تو بﺨشنده مهرباانی».
درمی یابیم که پیامبران ،ﺣتّی نسبت به مﺨالفان و دشمنان خود نیز دلساوز بودناد و آناان را ماییوس
نمیکردند (ابراهیم.)36/
در انتها برخی از ویژگیهای ﺣضرت ابراهیم(ع) در ذیل آمده کاه در رارآن کاریم بیاان شاده
است:

شكل  .4راهبردهای ابراهيم(ع) در حل بحران ،سيمای سوره ابراهيم
منبع :محقق یافته با اقتباس از تفسير نور (قرائتی 237 :1374 ،ـ .)220

آیاتی که در این مقاله به ﺣضرت ابراهیم(ع) منتسب است و در این مقاله از آن ها بهاره گرفتاه

سال  ،29شماره  ،1زمستان 1400
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شده به شرح جدول ذیل گردآوری شدهاند:
جدول  .3آیات درون متن ،منتسب به حضرت ابراهيم(ع)
آیات

آیه كریمه

1

«قُلْ.ا یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سَالماً
اَلى إِبْراهِیمَ»

2

«وَ إِبْراهِیمَ الَّذِی وَفَّى»

مشخصات آیه

معنی آیه
(و سرانااب آتشى فراهم آوردند و ابدراهیم را بده درون

آن انداخت.د؛ امّا ما) گفتیم اى آتش! بدر ابدراهیم سدرد و سوره انبیاء آیه 69
سالمت باژ
(نی صُحُ ِ) ابراهیم که (ح را) به طور کامل ادا کرد

سوره نام ،آیه 37

و (به یاد بیاور) ه.گامى که هروردگارِ ابدراهیم ،او را بدا
«وَ إِذِ ابْتلى إِبْراهِیمَ رَبَُّهُ بِکلِیاتٍ
3

فیتیََّهُنَّ قال إِنَِّی جااِلُکَ لِلَّ.اسِ
إِماماً قال وَ مِنْ ذُرَِّیََّتِی قال ال
یَ.الُ اَهْدِی الپَّالِیِین«

حوادث گوناگونى آزمایش کدرد و او بخدوبى از اهدده
آزمایش برآمد خداوند به او فرمدود مدن تدو را امداب و
رهبر مردب قرار دادب ابراهیم گفت از فرزندان مدن نید

سوره بقره ،آیه 124

(امامددانى قددرار بددده) خداونددد فرمددود هییددان مددن بدده
ستیکاران نیى رسد (و ت.ها آن دسته از فرزندان تدو کده
هاک و معصوب با..د .ایسته این مقام.د).

«وَ إِذْ قال رَبَُّکَ لِلْیَالهِکةِ إِنَِّی وه.گامى که هروردگارت به فر.تگان گفت من بدر آندم
جااِلٌ فِی الْیرْضِ خلِیفةً قالُوا أ که در زمین جانشی.ى قرار دهدم فر.دتگان گفت.دد آیدا
4

تاْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ

کسى را در زمین قرار مىدهى کده در آن فسداد ک.دد و

سوره بقره،

یَسْفِکُ الدَِّماءَ وَ نحْنُ نُسَبَِّحُ

خونها بری د؟ در حالى که ما با حید و ستایش تو ،تدو

آیه 30

بِحَیْدِکَ وَ نُقدَِّسُ لکَ قال إِنَِّی را ت .یه و تقدیس مىک.یم خداوندد فرمدود هیاندا مدن
أاْلمُ ما ال تعْلیُون»

چی ى مىدانم که .یا نیىدانید

« وَ مَنْ أحْسَنُ دِی.اً مِیََّنْ أسْلمَ و دین و آیین چه کسى بهتدر از آن اسدت کده خدود را
5

وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَ َ تسلیم خدا میک.د در حالى که نیکوکار است و از آیین

سوره نساء ،آیه

مِلَّة إِبْراهِیمَ حَِ.یفاً وَ اتَّخذ اللَّهُ ابراهیمِ ح گرا هیروى کرده است؟ و خداوندد ،ابدراهیم

125

إِبْراهِیمَ خلِیلًا»
6
7
8

« إِنَّ إِبْراهِیمَ لحَلِیمٌ أوََّاهٌ مُِ.ی ٌ»
«إِنَّ إِبْراهِیمَ کان أُمََّةً قانِتاً لِلَّهِ

را به دوستى خود برگ ید.
بدرستى که ابراهیم ،بردبار و صداح

آه و نالده و اهدل

توبه و انابه بود
هیانا ابراهیم (به ت.هایى) یک امّت بدود؛ در برابدر خددا

حَِ.یفاً وَ لمْ یَکُ مِن الْیُشْرِکِین» خاض و فرمانبر و حقگرا بود و از مشرکان نبود
«.اکِراً لِینْعُیِهِ اجْتباهُ وَ هَداهُ
إِلى صِراطٍ مُسْتقِیمٍ»

او (ابراهیم) نسبت به نعیتهاى خداوند .کرگ ار بود
(خدا) او را برگ ید و به راهى مستقیم هدایتش کرد

سوره هود ،آیه 75
سوره نحل ،آیه
120
سوره نحل ،آیه
121

ارائه الگوی مدیریت بحران حضرت ابراهیم(ع) با بهرهگیری از ابعاد چرخه سامانه مدیریت بحران جامع

آیات
9

10
11

آیه كریمه

»وَ لقدْ آتیْ.ا إِبْراهِیمَ رُْ.دَهُ مِنْ و هیانا ما هیش از این ،ابراهیم را به ر.د و کیال خدود
قبْلُ وَ کَُّ.ا بِهِ االِیِین»
وَ إِنَّ مِنْ ِ.یعَتِهِ لإِبْراهِیمَ «»83
إِذْ جاءَ رَبََّهُ بِقلْ ٍ سَلِیمٍ«»84
»سَالبٌ اَلى إِبْراهِیمَ »
«وَ اذْکُرْ اِبادَنا إِبْراهِیمَ وَ

12

إِسْحاق وَ یَعْقُوبَ أُولِی الْییْدِی
وَ الْیبْصارِ»
«قدْ کانتْ لکُمْ أُسْوَةٌ حَسَ.ةٌ فِی
إِبْراهِیمَ وَ الَّذِین مَعَهُ إِذْ قالُوا
لِقوْمِهِمْ إِنَّا بُرآؤُا مِْ.کُمْ وَ مِیََّا
تعْبُدُون مِنْ دُونِ اللَّهِ کفرْنا بِکُمْ
وَ بَدا بَیْ..ا وَ بَیْ.کُمُ الْعَداوَةُ وَ

13

الْبَغْضاءُ أبَداً حَتَّى تُؤْمُِ.وا بِاللَّهِ
وَحْدَهُ إِلَّا قوْل إِبْراهِیمَ لِیبِیهِ
لیسْتغْفِرنَّ لکَ وَ ما أمْلِکُ لکَ
مِن اللَّهِ مِنْ .یْءٍ رَبََّ.ا اَلیْکَ
توَکَّلْ.ا وَ إِلیْکَ أنبْ.ا وَ إِلیْکَ
الْیَصِیرُ»
«وَ مَنْ یَرْ

اصْطفیْ.اهُ فِی الدَُّنْیا وَ إِنَّهُ فِی
الْآخِرةِ لیِن الصََّالِحِین«
«وَ ما أرْسَلْ.ا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا

15

رساندیم و (البتَّه) ما به (.ایستگىهاى) او آگاه بودیم
و بى گیان ،ابراهیم از هیروان نوح بدود؛ آن گداه کده بدا
دلى سلیم و سالم (از هر ای ) به هیشگاه هروردگدارژ
آمد
درود و سالب بر ابراهیم
و ب.دگان ما ابراهیم و اسدحاق و یعقدوب را کده داراى
قوّت و بصیرت بودند ،یاد کن

مشخصات آیه
سوره انبیاء ،آیه 51
صافات ،آیه  84و
83
صافات ،آیه 109
سوره ص ،آیه 45

هیانا براى .یا در (روژ) ابراهیم و کسدانى کده بدا او
بودند ،سرمش و الگدوى خدوبى اسدت؛ زیدرا بده قدوب
(مشرک) خود گفت.د هیانا ما از .یا و از آنیه ج خدا
مىهرستید ،بی اریم ما به (آیین) .دیا کفدر ورزیددیم و
میان ما و .یا کی.ه و د.ی.ى ابدى است؛ مگر ای.که بده
خداى یگانه اییان بیاورید ج سخن ابراهیم به هدرژ

سوره میتح.ه ،آیه 4

که قطعاً براى تو استغفار خواهم کدرد و مدن بدراى تدو
(ج داا و درخواست) مالک چی ى نیستم هروردگدارا
بر تو توکَّل و به سوى تو انابه کردیم و بازگشت ما بده
سوى تو است

ُ اَنْ مِلَّةِ إِبْراهِیمَ کیست که از آیین ابراهیم روى بگرداند؛ مگر کسى کده

إِلَّا مَنْ سَفِهَ نفْسَهُ وَ لقدِ
14

معنی آیه
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بِلِسانِ قوْمِهِ لِیُبَیَِّن لهُمْ فیُضِلَُّ
اللَّهُ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ
وَ هُوَ الْعَ ِی ُ الْحَکِیمُ»

خود را (فری

داده و) بیخردی ک.د؟ هیانا مدا او را در

این جهان برگ یدیم و قطعاً او در جهان دیگر (نید ) از
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صالحان است
هیچ هیامبرى را نفرستادیم مگر به زبان قومش تا (بتواند
هیاب خدا را) براى مردب بیان ک.د؛ هس خداوند هر که را
بخواهد (و مستح َّ بداند) گیدراه مدىک.دد وهدر کده را سوره ابراهیم ،آیه 4
بخواهد (و .ایسته بداند) ،هدایت مدىنیایدد و اوسدت
ا ی و حکیم
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آیات

آیه كریمه
«وَ ما ل.ا ألَّا نتوَکَّل اَلى اللَّهِ وَ

16

قدْ هَدانا سُبُل.ا وَ ل.صْبِرنَّ اَلى
ما آذیْتُیُونا وَ اَلى اللَّهِ فلْیَتوَکَّلِ
الْیُتوَکَِّلُون»
«وَ قال الَّذِین کفرُوا لِرُسُلِهِمْ

17

فِی مِلَّتِ.ا فیوْحى إِلیْهِمْ رَبَُّهُمْ
«وَ لُ.سْکَِّ..کُمُ الْیرْضَ مِنْ

19

مشخصات آیه

معنی آیه
و چرا ما بر خدا توکل نک.یم در حدالىکده او مدا را بده
راه هاى (سعادت) ما هدایت کرده اسدت؟ قطعداً مدا در
برابر هر آزارى که .یا نسبت به ما روا دارید ،مقاومدت
خواهیم کرد و اهل توکَّل باید فقط بدر خداوندد توکَّدل

سوره ابراهیم ،آیه
12

ک..د
و کفَّار به هیامبرانشان گفت.د ما قطعاً .یا را از سدرزمین

لُ.خْرِجََّ.کُمْ مِنْ أرْضِ.ا أوْ لتعُودُنَّ خود بیرون مىک.یم مگر ای.که در کیش ما در آیید؛ هس سوره ابراهیم ،آیه
لُ.هْلِکنَّ الپَّالِیِین»

18

سال  ،29شماره  ،1زمستان 1400

هروردگار.ان به آنان وحى کرد که ما حتیاً ستیگران را

13

نابود مىک.یم
و هیانددا بعددد از (هالکددت) سددتیگران. ،ددیا را در آن

بَعْدِهِمْ ذلِکَ لِیَنْ خافَ مَقامِی سرزمین سکونت خواهیم داد این براى کسدانى اسدت
وَ خافَ وَاِیدِ»

که از مقاب من هروا ک..د واز واده تهدید آمی ب بترس.د

«رَبَِّ إِنَّهُنَّ أضْللْن کثِیراً مِن

هروردگارا! هیانا بتها بسیارى از مردب را گیراه کردهاند؛

الَّ.اسِ فیَنْ تبِعَِ.ی فإِنَّهُ مَِِّ.ی وَ هس هر که مرا هیروى ک.د ،قطعاً او از مدن اسدت و هدر
مَنْ اَصانِی فإِنَّکَ فُورٌ رَحِیمٌ» کس با من مخالفت ک.د ،هیانا تو بخش.دهى مهربانى

سوره ابراهیم ،آیه
14
سوره ابراهیم ،آیه
36

چرخه سامانه مدیریت بحران جامع
همان رور که در شکل ذیل چرخه سامانه مدیریت بحران جام نشان داده شده اسات ،مشااهده
میشود عناصر اصلی مدیریت بحاران در چهاار مرﺣلاه (پیشاگیری ،آماادگی ،مقابلاه و بازساازی)
دستهبندی شده که در شکل  5آورده شده است (ﺣسینی 153 :1387 ،ا .)149
مقابله

بازسازی

هیشگیری

بحران

آمادگی
شكل  .5چرخه سامانه مدیریت بحران جامع (حسينی 153 :1387 ،ـ )149
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عوامل چرخه سامانه مدیریت جامع بحران
 .1کاهش تیﺛیرات و پیشگیری از بحران :بهرور کلی همه کارهایی که باه دلیال کااهش میازان
خطر ﺣوادث در بلندمدت به منظور ﺣفا جاان و ماال افاراد انجاام مایگیارد در ایان دساته رارار
میگیرد.
 .2آمادگی در برابر بحران :تمام عملیاتی که به دلیل افزایش توان عملیااتی باه منظاور واکانش
مؤﺛر و بمور در برابر ﺣوادث غیر مترربه انجام میگیرد نیز در این مرﺣله دستهبندی میشود.
 .3رویارویی با بحران :تمام ارداماتی را شامل میشود که ربل از ﺣادﺛه ،هنگام یا بالفاصله پاس
از آن به منظور نجات جان انسانها انجام میگیرد تا خسارت به ﺣدارل کاهش یابد.
 .4بازسازی و بهبود خسارات ناشی از بحران :تمام عملیات یزم به منظور دسترسای باه ﺣادارل
امکانات زندگی بعد از وروع ﺣادﺛه را شامل میشود تا جامعه به وضعیتی باﺛبات دست یابد.
در مورد دو بحران ذکر شاده ،بحاران مباارزه بابات پرساتی و نجاات از آتاش نمارود (بحاران
ناگهانی و غیر روزمره) به روش های ﺣل بحران آن ﺣضرت پرداخته و آن با عوامل چرخه مدیریت
بحران جام مقایسه میشود.

روش پژوهش
روش تحقیق این مقاله به لحا هدف ،کاربردی ،بوده و چگونگی گردآوری ارالعاات نیاز از
توصیفی ا تحلیلی است .ابزار گردآوری ارالعات بررسی و مطالعه متون و اسناد است .این پژوهش
با رویکرد کیفی ا پدیدارشناسانه و استفاده از روش تحلیل هرمنوتیاﮏ در مطالعاه متاون ،ساعی در
مشﺨص کردن ابعاد و عوامل مدیریت بحران سیاسی در مدیریت بحران ﺣضرت اباراهیم(ع) ساعی
شده است .محقق در رویکرد تحلیل هرمنوتیاﮏ پدیاده ماورد مطالعاه را باتوجاه باه بساتر و زمیناه
پیدایش و وروع آن مورد شناخت و تحلیل ررار میدهد و معنا بﺨشی به رفتارها و ورای با توجه باه
مرف زمانی و موضوعی ﺣادﺛه و نیز زمینه تاریﺨی در ارتباه با ﺣوادث تفسیر میشود .این ﺣرکت
تفسیر اجزای با توجه به زمینه کلی و از زمینه کلی با توجه به اجزای را چرخه هرمنوتیﮏ میگویناد
(دانایی فرد ،الوانی و عادل آذر .)1386 ،در این این مطالعه گردآوری دادهها در چارچوب ﺣوادث
و اردامات ربل ،هنگام و بعد از وروع بحران انجام میگیرد.
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بﺨش دیگر مطالعه با رویکرد نشانه شناسانه و تحلیل مضونها در شناسایی ابعاد اصلی شﺨصیتی
ﺣضرت ابراهیم(ع) سعی میکند .در این پژوهش سعی میشود تمامی دادهها و گزارهای معتبری
که در تحلیل عوامل مدیریت آن ﺣضرت مؤﺛر است ،جم آوری شود و مورد بررسی ررار گیرد.
در بﺨش نهایی مطالعه سعی شده است با رویکرد تطبیقی ا مقایسهای از تطبیاق عوامال الگاوی
چرخه سامانه مدیریت جام بحران و بحران هاایی کاه ﺣضارت اباراهیم(ع) باا آنهاا در راول دوره
رسالتشان روبهرو شده اناد و چگاونگی مادیریت ایان بحاران از جاناب ایشاان و نیاز الگاوی جاام
مدیریت بحران ﺣضرت ابراهیم(ع) استﺨراس ،و در بﺨش یافتههای پژوهش آورده شود؛ هامچناین
به دلیل افزایش ارمینان و نیز کاهش خطا در گردآوری داده ها از فن منلث سازی 1بهره گرفته شده
است .این روش براساس چهار عنصر بهرهگیری از دادههای مناب متفااوت ،بهارهگیاری از راههاا و
روشهای مﺨتل  ،استفاده از محققان گوناگون و استفاده از نظریاههاا و الگوهاای متفااوت انجاام
میگیرد .برای ارمینان از صحت تحلیلها و نتای از معیارهای مورد ربول وار شدن ،امکان انتقاال
پذیری ،رابل ارمینان بودن و مورد تییید بودن بهره گرفته شده است که آنهاا نیاز معاادل معیارهاای
روایی درونی ،روایی بیرونی ،اعتبار و عینیت در پژوهشهای کمی است .تحقق این معیارها در این
پژوهش با بازرسی دادهها ،روش ها ،کال نگاری محقاق و وصا

محایط و در آخار گارفتن تیییاد

خبرگان درزمینۀ یافتهها و تحلیلها فراهم شده است.

یافتهها
الگوی مدیریت بحران حضرت ابراهيم(ع)
در مدیریت بحران بت پرستی ،ﺣضرت ابراهیم(ع) نه تنها از پیشگیری از باروز بحاران اساتفاده
نکرد بلکه خود اسباب بروز بحران را برای آگاه کردن مردم زمان خود فراهم کرد .مبحث آمادگی
زمانی به کار گرفته شد که ابراهیم(ع) یﮏ تبر با خود برداشت و راهی بتﺨانهای شد که باتهاا در
آن ررار داشت .بت ها را شکست و خود را آماده پاسﺨگویی و نیز آماده کردن اذهاان بارای اﺛباات
وجود بحران در روم خود کرد (وجود بت پرستی در جامعه) .بعد از آن نمرود گفت ممکن نیست؛
چون بت ها توان چنین کاری را ندارند و بحث در آتش انداختن (بحاران ناگهاانی و غیار روزماره)
1. Triangulation

ارائه الگوی مدیریت بحران حضرت ابراهیم(ع) با بهرهگیری از ابعاد چرخه سامانه مدیریت بحران جامع

105 /

ایشان مطرح شد که جبر یل به ﺣضور ابراهیم(ع) آمد و فرمود آیا خواساته ای دارى؟ آن ﺣضارت
فرمود بلی؛ اما نه از تو .خداى من در برآوردن ﺣاجتم بارای مان کافیسات (جزا اری 130 :1381 ،ا
 )127و فقط توکل صرف چاره ساز باود .توکال باه رادرتی ورای تصاور انساانی(مقابله باا توکال).
خدای تبارک فرمود :و ابراهیم الّذی وفّی (نجم :) 37/و ابراهیمی که به عهد خود وفاادار ماناد و باه
غیر من به کسی اعتنا نکرد .البته در مورد توکل ،رانون کلی ،رطعای و مسالم وجاود دارد و آن ایان
است که نه تنها در مورد اتفاراتی که اصال انتظاار آن نمایرود ،کااربرد دارد بلکاه در تماام کارهاا
چارهساز است؛ اما در این نوع بحران تنها راه چاره و رویترین و عارالنهترین راه ممکان اتصاال باه
ردرت ییزال الهی است .بنابراین میتوان اینرور بیان کرد کاه ﺣضارت اباراهیم در راوم خاود باا
ایجاد بحران سعی در رف آن کرد .منالی که در مورد سازمانهای امروزی نیز مایتاوان ذکار کارد
این است که نداشتن انگیزه کارکنان در سازمان و عدم نوآوری و مقابله آنان با نوآوری و خالریت
همان بحرانی است که کارکنان ساازمان باه آن خاو ،و رخاوت و باه کاار گیاری روشهاای ناو و
شیوه های نوین را غیر ضروری رلمداد ،و در بیشتر موار با روشهای ناوین باه شایوههاای مﺨتلا
مﺨالفت میکنند که مبحث عمیقتر آن را باید در کتابهای رفتار سازمانی جستجو کرد و این تنها
یﮏ منال از بحرانی است که ممکن است در هر سازمان ،ربیعی تصور شود و یا اصالً بحران نامیده
نشود و مدیری که با نگاهی کل نگر آن بحرانها را مییابد ،باید بسان ﺣضرت ابراهیم(ع) با ایجااد
جرره ای آن بحران اصلی را گوشزد ،و سعی در رف آن به شیوههای مﺨتل

کند.

بنابراین در مورد مبارزه با بت پرستی و آتش نمرود الگوی مدیریت بحران ﺣضرت ابراهیم(ع)
به شرح ذیل است:
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بحران اول :شکستن بتها و مبارزه با بت پرستی

آمادگی برای

بحران دوم :نجات از آتش نمرود بااستفاده از توکل

ایجاد بحران جهت رویارویی با

ایجاد بحران

بحران و آماده کردن اذهان برای
وجود مشکل

بازسازی

شكل  .6الگوی مدیرت بحران حضرت ابراهيم(ع) در مقابله با بت پرستی و آتش نمرود با بهرهگيری
از عوامل چرخه سامانه مدیریت بحران جامع؛ منبع :محقق یافته

دروار هنگامی که مدیر سازمان با این پدیده روبه رو میشود باهرغام اینکاه ممکان کارکناان
است وجود مسئله را درک نکنند ،آن بحران در دنیای پیچیاده و بشادت متریار اماروزی در مقابال
خواستههای متریر مشتریان به شمار می رود که مدیر سازمان باید با شیوههای مﺨتل  ،خود ،بحاران
را ایجاد کند (بحران برنامه ای یا عمادی) و ساازمان را از رخاوت و عادم باازدهی (بحاران عماد،
زیربنایی و راهبردی) نجات دهد.
الگوی مبسوط مدیریت بحران حضرت ابراهيم(ع) با بهره گيری از چرخه سـامانه مـدیریت
بحران جامع
دراین بﺨش به منظور استﺨراس و ارا ه الگوی مبسوه مدیریت بحاران ﺣضارت اباراهیم(ع) از
روش مطالعه تطبیقی جرس اف بردی ،1برای تحلیل و مقایسه اساتفاده شاده اسات کاه شاامل چهاار
مرﺣلااه توصاای  ،تفساایر ،همجااواری و مقایسااه اساات .مراﺣاال در روش تطبیقاای جاارس اف بااردی
این گونه است که در مرﺣله اول مطالعه تطبیقای باه توصای

هار یاﮏ از عوامال ماورد تحقیاق باه

صورت جدا می پردازد و سپس در مرﺣله بعد ،ارالعاتی بررسی و تفسیر میشود که در مرﺣله ربلی
1. Beredy

ارائه الگوی مدیریت بحران حضرت ابراهیم(ع) با بهرهگیری از ابعاد چرخه سامانه مدیریت بحران جامع

به توصی
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آنها پرداخته شده است .در مرﺣله همجواری ،ارالعاتی که در مراﺣل ربلی بررسی شده

است ربقهبندی میشود و در کنار هم ررار می گیارد و چاارچوبی بارای مرﺣلاه بعاد یعنای مقایساه
فراهم می شود .در مرﺣله مقایسه نیز مواردی که در مرﺣله همجواری مطرح شده بود دریقاً با توجاه
به جز یات مورد بررسی و مورد مقایسه ررار می گیرد؛ که نتای پژوهش نیز در این مرﺣله بهدسات
میآید (بردی 123 : 1966 ،ا  .)27درنهایت پس از استﺨراس الگاوی ماورد نظار ،باه منظاور اعتباار
بﺨشی به معیارهای در مقایسه نیز از شیوه دلفی استفاده شد به این صورت که نتای به رؤیت و تییید
ده نفر از خبرگان ﺣوزه مطالعات مدیریت اسالمی رسید .الگوی مبسوه مدیریت بحاران ﺣضارت
ابراهیم(ع) نیز در شکل  7آورده شده است.
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 1تبلیغ ساده و صیییی ،طب فهم و فره.گ مردب زمانه
 1آمادگی روحی و فی یکی برای مقبله از طری توکل و
تقوا

آمادگی
برای ایجاد
بحران

هیچ هیامبرى را نفرستادیم مگر به زبان قومش تا (بتواند هیاب خددا
را) براى مردب بیان ک.د؛ هس خداوند هر که را بخواهد (و مستح َّ

»و چرا ما بر خدا توکل نک.یم در حدالىکده او مدا را بده

بداند) گیراه مىک.د و هر که را بخواهد (و.ایسته بداند) هددایت

راه هاى (سعادت) هدایت کرده است؟ قطعاً ما در برابدر

مىنیاید و اوست ا ی وحکیم» (ابراهیم)4 ،

هر آزارى که .دیا نسدبت بده مدا روا داریدد ،مقاومدت

 2دلسوزی برای مخالفان

خواهیم کرد و اهل توکَّل باید فقدط بدر خداوندد توکَّدل

«هروردگارا! هیانا بتها خیلی از افراد را گیراه کردهاند؛ هدس هدر

ک..د»(ابراهیم.)12 ،

کس از من هیروی ک.د بی .ک او از من است و هدر کده بدا مدن

 2آماده .دن برای .کسن بتها و م.تپدر مانددن بدرای

مخالفت ک.د ،هیانا تو بخش.ده مهربانی»؛ لذا در مدییدابیم انبیدای

ایااد .رایط
«و به خدا سوگ.د ،در یاب .یا ،نقشهای برای ندابودی

الهی ،حتَّی نسبت به مخالفان و د.ی.ان خود نی دلسدوز بودندد و
آنان را مییوس نییکردند» (ابراهیم)36 ،

بتهایتان میکشم!» (انبیاء)57
 1کار اصلی. :کستن بتها توسط آن حضرت
«هس ابراهیم در فرصتی م.اس

کده هیده مدردب از .دهر

بیرون رفته بودند ،هیه بتها را خرد و قطعه قطعه کدرد
یر از بت ااپم که آن را سالم نگه دا.ت تا مردب بدرای
.کستن دیگر بتها به سرار او بروند و او را متهم ک..د»

ایجاد

(انبیاء .)58

بحران

 2هاسخگویی و رف اتهاب از خود
«گفت.د اى ابراهیم آیا تو این کار را با خدایان ما کدردى؟
(انبیدداء)62 ،؛ ]بدده ریشددخ.د[ گفددت ندده بلکدده هیددین

 1تقوا و ترس از خدا .رط هیروزی
«و هیانددا بعددد از (هالکددت) سددتیگران. ،ددیا را در آن سددرزمین
سکونت خواهیم داد این براى کسانى است که از مقداب مدن هدروا
ک..د واز واده تهدید آمی ب بترس.د (ابراهیم.»)14 ،
 2هاسخ تهدید باتهدید
«و کفَّار به هیامبرانشان گفت.دد مدا قطعداً .دیا را از سدرزمین خدود
بیرون مىک.یم مگر ای.که در کیش ما درآیید ،هس هروردگار.ان بده
آنان وحى کرد که ما حتیاً ستیگران را ندابود مدىک.دیم» (ابدراهیم،
)13

ب رگتر.ان چ.ین کارى کرده است اگر سخن مدىگوی.دد
از آنها بدرسید (انبیاء)63 ،؛ به خود آمدند و گفت.دد .دیا
خود ستیگرید (انبیاء)64 ،؛ سددس سرهایشدان را تکدان

 1توکل و ادب ترس از آزار مخالفان :من بده دور از انحدراف و بدا

دادنددد [و گفت.ددد] خددوب مددىدانددى کدده ای.هددا سددخن

قلبی حقگرا هیه وجودب را به سوی کسی که آسیانهدا و زمدین را

نیىگوی.د(انبیاء»)65 ،

آفرید ،متوجه کردب و از مشرکان نیستم ( ،79انعاب) قومش با او بده
گفتگوی بی م.ط و ستی برخاست.د ،گفت آیا دربداره خددا بدا مدن

مرحله بازسازی حضرت ابراهیم(ع) با بازسازی افکدار و
ادب ااتقاد به قدرت بتها برابر بود
«هس آنان [با تفکر و تیمل] به خود آمدند و گفت.دد .دیا
خودتان [با هرستیدن این موجودات بی اثر و بی اختیدار]
سددتیکارید [ندده ابددراهیم]»؛ سدددددس بدددر سدرهدا.دددان

بازسازی

واژگونه .دند (و حکم وجدان را به کلى فراموژ کردند
و گفت.د) تو میدانى که ای.ها سخن نیىگوی.د! (ابدراهیم )
گفت آیا ج خدا چی ى را مدیهرسدتید کده نده کیتدرین
سودى براى .دیا دارد و نده زیدانى مدىرسداند (کده بده
سود.ان چشم دوخته با.ید یا از زیانشان بترسدید) .اف
بددر .دیددا و بددر آندیدده دیددر از خدددا هدرسدتددش
مدیکد.دید ،آیا اندیشده نیدى ک.یدد (و اقدل نداریدد )!?
(انبیاء 68 ،د )64

گفتگوی بی م.ط و ستی می ک.ید و حال ای.که او مرا هدایت کدرد
و من از آنیه .یا .ریک او قرار میدهید نیدیترسدم مگدر ای.کده
هروردگارب چی ی را [درباره من] بخواهد داندش هروردگدارب هیده
چی را فراگرفته است آیا [برای فهم توحید] متدذکَّر نیدی .دوید؟
( ،80انعاب)؛ چگونه از آنیه .یا .ریک او قرار دادهاید بترسدم؟ در
حالی که خود .یا ازای.که چی ی را .ریک خدا گرفته اید که خددا
هیچ دلیلی بر حقَّانیّت آن بر .یا نازل نکرده نییترسید اگر حقای
را میدانید [بگویید] کداب یک از دو گروه [خداهرستان و مشدرکان]
به ایی.ی [از اذاب خدا] س اوارترند؟ ( ،81انعاب)
 2هیروزی[« :هدس او را در آتدش افک.دندد] گفتدیم ای آتدش! برابدر
ابراهیم سرد و بی آسی

باژ!» (انبیاء)69 ،؛ و بدر ضدد او نیرنگدی

س.گین به کار گرفت.د [که نابودژ ک..د] هس آندان را زیانکدارترین
[مردب] قرار دادیم (انبیاء)70

شكل  .7الگوی مبسوط مدیریت بحران حضرت ابراهيم(ع) با بهرهگيری از چرخه سامانه مدیریت بحران جامع

ارائه الگوی مدیریت بحران حضرت ابراهیم(ع) با بهرهگیری از ابعاد چرخه سامانه مدیریت بحران جامع

در جدول  4نیز به رور مبسوه مراﺣل رسیدن به الگو با استفاده از تفاسیر شری
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نور و المیزان

این نکته رابل مشاهده است که ﺣضارت اباراهیم(ع) باتوجاه باه آیاه  12ساوره اباراهیم(ع) فرماود
«خدای که هدایت کرد ،ﺣمایت هم م کند؛ پس تنها بر او توکّل کنایم« :نَتَوَکَّالَ عَلَا اللَّاهِ وَ رَادْ
هَدانا»؛ لذا در مرﺣله اول با استفاده از ردرت توکل در برابر عظمت مشکالت ،اﺣسااس ﺣقاارت و
ضع

نمیکند؛ بلکه با اتکا بر ردرت بیپایان خداوند ،خود را پیاروز و فااتﺢ مایداناد ،و باه ایان

ترتیب توکل امید آفارین ،نیاروبﺨش و تقویات کنناده ،سابب فزونای پایاداری و مقاومات ایشاان
میشود .همچنین بر اساس تفسیر شری

نور در تفسیر آیه  57سوره انبیا نیز در رسامت دوم مرﺣلاه

اول (مرﺣ له آمادگی) ،این موضوع رابل مشاهده است که کلمه کید نشاندهنده آماادگی ایشاان باه
منظور شکستن بت ها و منتظر ماندن برای عملی کردن برناماه خاود باود و فرماود« :وَ تَاللَّاهِ لَیَکِیادَنَّ
أَصْنامَکُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ » :گفت «کیدن اصانامکم» ،کلماه «کیاد» ،باه معنااى تادبیر و چااره
جوی پنهان علیه کس و به ضرر او است (تفسیر نور ،سوره انبیاء ،آیه  )57و در ادامه عبارت «بعد
ان تولوا مدبرین» دیلت دارد بر اینکه مردم آن شهر ،گاهگاه دسته جمع به بیرون شهر م رفتند،
ﺣال یا عیدشان بوده و یا مراسم دیگر و در آن روز شهر خال ما شاده و اباراهیم (علیاه الساالم)
م توانسته نقشه خود را عمل کند (ررا تی.)1381 ،
در مرﺣله دوم نیز(مرﺣله ایجاد بحران عمدی برای آگاه کردن عموم مردم از بحران راهبردی و
پنهان که در اینجا همان عدم یکتا پرستی است) بنا برآنچه از تفسیر شری

المیزان ارتباس میشود و

در جدول  4نیز آمده است ،می بینیم کاه ﺣضارت اباراهیم(ع) باا دو بﺨاش شکساتن باتهاا و نیاز
پاسﺨگویی و رف اتهام از خود به ایجاد بحران عمدی مبادرت ورزید .رابال توضایﺢ اسات کاه در
رسمت اول با توجه به تفسیر آیه  58سوره مبارکه انبیاا آماده اسات باه هار ﺣاال او بادون اینکاه از
خطرهای این کار بترسد و یا از روفان که پشت سر این عامال باه وجود م آید ،هراس به دل راه
دهد ،مردانه وارد میدان شد و با یﮏ دنیا رهرمان به جنگ این خدایان پوشال رفات کاه آن هماه
عالرهمند متعصب و نادان داشتند بهرورى که ررآن م گوید همه آنها را رطعهرطعه کارد؛ جاز بات
بزرگ که داشتند (فجعلهم جذاذا ای کبیرا لهم) و هادفاش این بود شاید باتپرساتان باه ساراغ او
بیایند و او هم تمام گفتنیها را بگوید (لعلهم الیه یرجعون) و در رسمت دوم در بﺨش پاسﺨگویی و
رف اتهام از خود که در تفسیر سوره مبارکه انبیا آیاه  65ا  ،62آورده شاده اسات بعاد از دیادن آن
صحنه ،ناﺨستین سؤال که از ابراهیم کردند ،این بود که گفتند توی که این کار را باا خادایان ماا
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کردهاى ،ابراهیم رالوا ء انت فعلت هذا بالهتنا یا ابراهیم) و ابراهیم (علیهالساالم) باه راور رطا ایان
عمل را به بت بزرل نسبت داد ،ول تمام ررا ن شهادت میداد کاه او رصاد جادى از ایان ساﺨن
ندارد ،بلکه میخواسته است عقاید مسلم بت پرستان را که خراف و بی اساس بود به رخ آنها بکشد
و به آنها بفهماند که این سنگ و چوبهاى بیجان آنردر بیعرضهاند که ﺣت نما توانناد یاﮏ
جمله سﺨن بگویند و از عبادتکنندگانشان یارى بطلبند تا چه رسد که بﺨواهند به ﺣال مشاکالت
آنها بپردازند سﺨنان ابراهیم ،بتپرستان را تکان داد؛ وجدان خفته آنهاا را بیادار کارد و همچاون
روفان که خاکسترهاى فراوان را از روى شاعلههااى آتاش برگیارد و فاروغ آن را آشاکار ساازد،
فطرت توﺣیدى آنها را از پشت پرده هاى تعصب و جهل و غرور آشاکار سااخت؛ در یاﮏ لحظاه
کوتاه و زودگذر از این خواب عمیق و مرلزا بیدار شدند؛ چنانکه ررآن میگوید «آنها به وجدان
و فطرتشان بازگشتند و به خود گفتند ﺣقا که شما ماالم و ساتمگرید» «فرجعاوا الا انفساهم فقاالوا
انکم انتم الظالمون» .تا اینجا ابراهیم موفق شد یﮏ مرﺣله بسیار ﺣساس و مری

تبلیغ خاود را کاه

بیدار ساختن وجدان هاى خفته است از رریق ایجاد روفان روان اجرا کند (رباربایی ،سید محماد
ﺣسین؛ ) 1360؛ همچنان که رابل مشاهده است در آن تفسایر شاری

از ایجااد یاﮏ روفاان روانای

صحبت به میان آمده است؛ بنابراین استفاده از تعبیر روفان روانی در وار همان ایجاد بحران عمدی
توسط آن ﺣضرت (با تیکید بر بحران بت پرستی و عدم یکتا پرستی) است .بناابراین ایشاان باا ایان
روفان روانی ،اذهان را متوجه وجود پوچ پرستی در جامعه خود و نیز عدم وجود یکتاپرستی کرد.
در مرﺣله سوم ،که بازساازی اسات در تفسایر گرانقادر المیازان (تفسایر آیاات  68ا  64ساوره
مبارکه انبیا) نیز این رور آورده شده است «و براى اینکه از ررف خادایان گناگ و بساته دهانشاان
عذرى بیاورند گفتند تو میدان اینها هرگز سﺨن نمیگویند (لقد علمت ما هؤ یء ینطقون ) .اینها
همیشه خاموشند و ابهت سکوت را نم شکنند » و با این عذر پوشال میخواستند ضع

و زباون

و ذلت بتها را کتمان کنند .اینجا بود که میدان باراى اساتدیل منطقا در برابار اباراهیم رهرماان
گشوده شد تا شدیدترین ﺣمالت خود را متوجه آنها کند و مرزهایشان را زیر رگباارى از سارزنش
منطق و بیدارکننده ررار دهد ،فریاد زد آیا شما معبودهاى غیرخدا را مای پرساتید کاه ناه کمتارین
سودى به ﺣال شما دارند و نه کوچکترین ضررى( .رال افتعبدون من دون اهلل ما ی ینفعکم شیئا و ی
یضرکم) .این خدایان پندارى که نه ردرت بر سﺨن دارند ،نه شعور و درک  ،نه میتوانناد از خاود
دفاع کنند و نه میتوانند بندگان را به ﺣمایت خود بﺨوانند؛ اصاال اینهاا چاه کاارى ازشاان سااخته
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است و به چه درد می خورند؟ پرستش یﮏ معبود یا به دلیل شایستگ او براى عبودیت اسات کاه
این درباره بتهاى بیجان مفهوم ندارد و یا به دلیل انتظار سودى است که از ناﺣیه آنها عاید میشود
و یا ترس از زیانشان؛ ول اردام من به شکستن بتها نشان داد که اینها کمترین بﺨاارى ندارناد؛ باا
این ﺣال آیا این کار شما اﺣمقانه نیست؟ باز این معلم توﺣید ،ساﺨن را از ایان هام فراتار بارد و باا
تازیانههاى سرزنش بر روح بیدردشان کوبید و گفت اُف بر شاما و بار ایان معبودهاای کاه غیار از
(اهلل) انتﺨاب کردهاید (ف لکم و لما تعبدون من دون اهلل)؛ (آیا هیع اندیشه نم کنید و عقل در سر
ندارید؟) (افال تعقلون) (رباربایی ،سید محماد ﺣساین؛  .)1360بناابراین در اینجاا هماان راور کاه
مشاهده میشود ایشان به بازسازی اذهان فرو افتاده از تصور ردرت بتها پرداخت و ردرت خداوند
یکتا را به رور ضمنی پس از آن وارعه نمایان ساخت و در وار ایشان با ایجاد آن بحران عمادی باه
رف بحران بت پرستی و ایجاد یکتا پرستی اهتمام ورزید.
جدول  . 4مراحل رسيدن به الگوی مدیریت بحران حضرت ابراهيم(ع) :تفسير نور و تفسير الميزان
مؤلفه

رویارویی از
طری توکل
 2آماده.دن
برای .کسن
بتها و
م.تپرماندن برای

سوره انبیا ،آیه 57

مرحله( 1آمادگی برای ایااد بحران)

روحی برای

سوره
سوره ابراهیم ،آیه12

 1آمادگی

ایااد .رایط

متن تفسير
خدایى که هدایت کرد ،حیایت هم مىک.د؛ هس ت.ها بر او توکَّل ک.یم« :نتوَکَّل اَلى اللَّهِ وَ قددْ
هَدانا» م.پور از «توکل» این است که در برابر اپیت مشکالت ،انسان احسداس حقدارت و
ضع

نک.د؛ بلکه با اتکا بر قدرت بیهایان خداوند ،خود را هیروز و فداتح بداندد و بده ایدن

ترتی

ف ونی هایداری و مقاومت است

توکل ،امید آفرین ،نیروبخش و تقویت ک..ده و سب

(قراهتی)397 :1381 ،
این جیله اط

است بر جیله «بل ربکم » یع.ى گفت «کیدن اص.امکم» ،کلیده «کیدد» ،بده

مع.اى تدبیر و چاره جویى ه.هانى الیه کسى و به ضرر او است و ای.که فرمود :بعد ان تولدوا
مدبرین داللت دارد بر ای.که مردب آن .هر گاه گاهى دسته جیعى به بیرون .هر ،مدى رفت.دد؛
حال یا اید.ان بدوده و یدا مراسدیى دیگدر و در آن روز .دهر خدالى مدى .دده و ابدراهیم
(الیهالسالب) مىتوانسته است نقشه خود را ایلى ک.د (قراهتی)1381 ،

. 1کستن بتها
توسط آن
حضرت

سوره انبیاء،آیه 58

مرحله( 2ایااد بحران)

بههرحال او بى ای.که از خ طر این کار بترسد و یا از طوفانى که هشت سر این ایل به وجدود
مىآید ،هراسى به دل راه دهد ،مردانه وارد میدان .د و با یک دنیدا قهرمدانى بده ج.دگ ایدن
خدایان هو.الى رفت که آن هیه االقهم.د متعص

و نادان دا.ت.د بهطورى که قرآن مىگوید

هیه آنها را قطعهقطعه کرد؛ ج بت ب رگدى کده دا.دت.د! (فاعلهدم جدذاذا اال کبیدرا لهدم) و
هدفش این بود .اید بتهرستان به سرار او بیای.د و او هم تیاب گفت.یها را بگوید (لعلهم الیه
یرجعون) (طباطبایی ،سید محید حسین؛ .)1360
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مؤلفه

سوره
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متن تفسير
نخستین سؤالى که از ابراهیم کردند این بود که گفت.د تویى کده ایدن کدار را بدا خددایان مدا
کردهاى؟ اى ابراهیم (قالوا ءانت فعلت هذا بالهت.ا یا ابراهیم ) ابراهیم (الیهالسدالب) بده طدور
قط این ایل را به بت ب رگ نسبت داد ،ولى تیاب قراهن .هادت میداد که او قصد جدى از
این سخن ندارد؛ بلکه میخواسته است اقاید مسلم بت هرستان را که خرافدى و بدی اسداس
بوده است به رخ آنها بکشد و به آنها بفهیاند کده ایدن سد.گ و چدوبهداى بیادان آنقددر

مرحله( 2ایااد بحران)

رف اتهاب از خود

سوره انبیا ،آیه  65د 62

 2هاسخ گویی و

بیارضهاند که حتى نیى توان.د یک جیلده سدخن بگوی.دد و از ابدادت ک..دگانشدان یدارى
بطلب.د؛ تا چه رسد که بخواه.د به حل مشکالت آنها بدردازند! سخ.ان ابراهیم ،بتهرسدتان را
تکان داد؛ وجدان خفته آنها را بیدار کرد و هییون طوفانى که خاکسترهاى فراوان را از روى
.علههاى آتش برگیرد و فرور آن را آ.کار سازد؛ فطرت توحیدى آنها را از هشت هردههداى
تعص

و جهل و رور آ.کار ساخت .در یک لحپه کوتاه و زودگذر از این خواب ایی و

مرگزا بیدار .دند؛ چ.انکه قرآن مىگوید آنها به وجدان و فطرتشدان بازگشدت.د و بده خدود
گفت.د حقا که .یا ظالم و ستیگرید فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الپدالیون تدا ای.ادا
ابراهیم موف .د یک مرحلده بسدیار حسداس و ظرید

تبلیدغ خدود را کده بیددار سداختن

وجدانهاى خفته است از طری ایااد طوفان روانى ،اجرا ک.د (طباطبایی ،سید محید حسین؛
)1360
و براى ای.که از سوی خدایان گ.گ و بسته دهانشان اذرى بیاورند گفت.د تو مدیداندى ای.هدا
هرگ سخن نیىگوی.د! (لقد الیت مدا هدؤ الء ی.طقدون) ای.هدا هییشده خامو.د.د و ابهدت
سکوت را نیى.ک..د و با این اذر هو.الى ،خواست.د ضع

و زبونى و ذلت بتها را کتیان

ک..د .ای.اا بود که میدانى براى استدالل م.طقدى در برابدر ابدراهیم قهرمدان گشدوده .دد تدا
.دیدترین حیالت خود را متوجه آنها ک.د و مغ هایشان را زیر رگبارى از سرزنش م.طقى و
بیدارک..ده قرار دهد؛ (فریاد زد آیا .یا معبودهاى یرخدا را میهرستید که نه کیترین سودى
مرحله ( 3بازسازی)

بتها و
فروریختن باور
به قدرت آنها

سوره انبیا ،آیه  68د 64

.کستن ااتقاد به

به حال .یا دارند و نه کوچکترین ضررى (قال افتعبدون من دون اهلل ما ال ی.فعکم .یئا و ال
یضرکم ) این خدایان ه.دارى که نه قدرت بر سخن دارند ،نه .عور و درکى ،نه میتوان.دد از
خود دفاع ک..د ،و نه میتوان.د ب.دگان را به حیایت خود بخوان.د؛ اصالً ای.ها چه کارى از.ان
ساخته است و به چه درد میخورند؟ هرسدتش یدک معبدود یدا بده دلیدل .ایسدتگى او بدراى
ابودیت است که این درباره بتهاى بیاان مفهوب ندارد و یا به دلیل انتپار سودى است کده
از ناحیه آنها ااهد .ود و یا ترس از زیانشان؛ ولى اقداب من به .کستن بتهدا نشدان داد کده
ای.ها کیترین بخارى ندارند؛ با این حال آیا این کار .یا احیقانه نیست؟ باز این معلم توحید،
سخن را از این هم فراتر برد و با تازیانههاى سرزنش بر روح بیدرد.ان کوبیدد و گفدت اُف
بر .یا و بر این معبودهایى که یر از(اهلل) انتخاب اید! (ف لکم و لیا تعبدون مدن دون اهلل)
آیا هیچ اندیشه نیىک.ید و اقل در سر ندارید؟ (افال تعقلون)؛ (طباطبایی ،سید محید حسین؛
.)1360
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نتيجهگيری و پيشنهادات
در الگوی مدیریت بحران ﺣضرت ابراهیم(ع) ،همان رور که در شکل ( )6مشاهده میشود در
مقایسه با الگوی چرخه سامانه مدیریت بحاران جاام  ،شاکل  5خاواهیم دیاد در ایان الگاو ،عامال
پیشگیری وجود ندارد و آن به این دلیل است که در جامعه زمان ﺣضرت ابراهیم(ع) ،همان رور که
در پیشتر نیز توضیﺢ داده شد به ماهر هیع مشکلی وجود نداشت و در وار مردم به آن عادت کرده
بودند و بحرانی نبود که بﺨواهد پیشگیری از آن صاورت گیارد؛ بناابراین ﺣضارت اباراهیم(ع) باه
عنوان رهبر و فرستاده خداوند در آن روم به آشکار شدن بحران کالن (بت پرستی و عدم اعتقاد باه
یکتا پر ستی) و رویارویی با آن با ایجاد بحران ملزم شد؛ پس الگوی ایشان از مرﺣله آماادگی آغااز
می شود .مرﺣله دوم نیز مرﺣله رویارویی با بحران اصلی (شکستن بت ها و درگیر کردن افکار مردم
و ایجاد سوال برای آنها) است .در پایان نیز در مرﺣله بازسازی ،همان رور کاه در الگاوی مبساوه
مدیریت بحران ایشان در شکل  7نشان داده شد ،مالﺣظه شد بازسازی زمانی شکل گرفات کاه آن
ﺣضرت با به سالمت گذشتن از آتش نمرود در وار به بازسازی افکار و عقاید رومش نیز پرداخت
(با پیروزی بر نمرود و نشاندادن عدم ردرت بتها موجب یکتا پرستی روم خود نیز شاد) .در ماورد
مد یریت بحران آن ﺣضرت بسیار بارز است که ورتی برای رویارویی اعتقاد راساخ باه منظاور رفا
بحران با بحران وجود دارد و تنها راه ﺣل این است؛ اعتقاد مدیر و رهبار بارای ایان کاار مایتواناد
راهبردی و کارساز باشد؛ به عنوان نمونه میتوان مدیریت بحران عمادی در ساازمانهاای اماروز را
ایجاد انگیزۀ ترییر دانست .در وار تضااد ،منشای ترییار و تحاوّل مایشاود و خالریات و ناوآوری را
میتواند پرورش دهد؛ بنابراین مدیران باید شمهای روی و ذهنی کل نگرداشته باشاند تاا بتوانناد در
مرﺣله اول ،مشکل را تشﺨیص دهند و منشی آن را درک ،و بعاد از آن باه بازساازی ساازمان خاود
اردام کنند.
مدیران باید خالق و نوآور باشند تا بتوانند بهترین راه ایجاد بحران سازنده را ایجاد کنند.
همچنین باید به فراگیری و آموختن مستمر بپردازند؛ به عبارتی خود و ساازمان آنهاا یادگیرناده
باشد.
باید محیط دورنی و بیرونی سازمان را بﺨوبی بشناسند و بارای شناساایی و کشا
موجود و نقاه ضع

سازمان ،کمیتههای ضربت و برنامه ریزی تشکیل دهند.

بحارانهاای

سال  ،29شماره  ،1زمستان 1400
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مدیران باید همواره کارکناان خاود را تشاویق باه ارا اه راهکاار و تعامال دو ررفاه میاان مادیر
وکارکنان کنند تا از این رریق بتوانند هم مشکالت را بهتر شناسایی کنند و هم به افزایش همکاری
کارکنان در باب اجرایی کردن راهکارها و آسانسازی آن کمﮏ کنند.
منابع فارسی
قرآن كریم ،ترجیه ناصر مکارب .یرازی ( ،)1392انتشارات اابدزاده
نهج البالغه ،ترجیه محید د.تی ( ،)1379قم :انتشارات مشهور
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