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 مرتضی نجفینام نویسنده مسئول: 

 
 

 

 مقاله پژوهشی

 
 

 

 

 

 

 

 السالم(.پژوهشگاه امام صادق )علیه پژوهشگر 1

 

 

 11/04/1۳9۸تاریخ پذیرش:                                      19/1۲/1۳9۷تاریخ دریافت: 

 

 

 

 چکيده
 فرایندی های توانایی جمله آن از که است هایی توانایی مرهون کارآمدی و است ران پیش های مؤلفه از کارآمدی خصلت تمدّنی، فضای در

 هاست. فعالیت بر نظارت و کنترل هدایت، و رهبری ریزی، سازماندهی، برنامه های حوزه در مدیر یک های توانمندی همان که است

 :است داده دست به را ذیل هایالسالم( داده )علیه رضا امام تمدّنی نگاه از ها توانایی این واکاوی

 درست، مشورت معیارهای با تطبیق و اطالعات، و تحلیل تجزیه تفکر، و ورزی اندیشه گیری از مؤلفۀریزی، افزون بر بهره برنامه حوزۀ . در1

 السالم( است؛ های اما رضا )علیه بینی از سفارش واقع و ها گزینه سنجیدن قاطع با گیری سپس، تصمیم و

 حضرت است؛کارگماری افراد شایسته سفارش ویژۀ آن به و گزینش شناخت و سازماندهی، حوزۀ . در2

های ارتباطی  کارگیری مهارت بانی و رعایت تقوای الهی و برقراری ارتباط مطلوب با نیروها با به خویشتن نیز هدایت و . در حوزۀ رهبری3

 مانند همدلی ضروری است.

 

 ریزی، سازماندهی، نظارت.برنامه مدیریت اسالمی، تمدن رضوی، :يديکل واژگان
 

 
  

 

 

 هاي فرایندي یک مدیر در نگرش تمدنی رضويواکاوي توانایی

 1مرتضی نجفی
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 مرتضی نجفینام نویسنده مسئول:  

 

 :مقدمه

 فرهنگی، تالش این در. شد پاالیش اسالم تعالیم پرتو در ها تمدن این های آموزه. بود کهن های تمدن از بسیاری دار میراث اسالمی تمدن

 های لذت و طبیعی امکانات از مندی بهره که آموختند مردم تدریج به. شد سازی بومی بیگانه مفاهیم از بسیاری و گردید سوا ناسره از سره

 خلقت هدفداری به جامعه آحاد باورمندی و زندگی به معنابخشی. یابد می معنا آسمانی واالی مفاهیم و خدا به عشق سار سایه در تنها مادی

سلم(، و آله و علیه اهلل اکرم )صلی رسول خداوند، ارادۀ به. شد عظیم تمدنی بنای و خویشتن بازسازی و هدفمند برای جدی تکاپویی سرچشمۀ

 تمام بروز پی در تنها را به دور انداخته، طلبی زیاده و بدوی گسیختگی لجام که کشید بیرون را متمدن های انسان بدوی، هایانسان دل از

 .بودند اسالمی تمدن دهی شکل و بنا و خویش بشری استعداد

راهبری آحاد  و جامعه کالن مدیریت در این بازسازی فرهنگی، مدیریت کالن جامعه نیز صبغۀ ارزشی به خود گرفته است و نقش امام در

ساز و  السالم( زمینهدر تمدن رضوی )تمدنی که امام رضا )علیه»جامعه به سوی کمال خودنمایی کرده است. سؤال پژوهش حاضر این است: 

نترل، چگونه ریزی، سازماندهی، هدایت و ک های فرایندی مدیر، یعنی وظایف سازمانی مدیر موفق اعم از برنامه بسترساز آن است(، توانایی

 گردد.تبیین می

 .است تحلیلی ـ توصیفی آن در اطاّلعات تحلیل و بندیطبقه گردآوری، روش و است ایتوسعه تحقیق این نوع

 

 شناسی مفهوم

 تمدن 

اسالیب »، «شهرنشینى» متعددی از جملهتمدن معانى  ۀنویسان براى واژفرهنگهای مدن، مدینه و مدنیت است. خانواده با واژهتمدن هم

تا: ؛ همو، بی126-117م: 1996اند. )برای نمونه، ر.ک. فارابی، را ذکر کرده «فرهیختگى» و «به زىّ شهرنشینان درآمدن»، «شهرنشینى گزیدن

ه که مفاهیم زیر از شده مراد نیست و این واژه صورت اصطالحى را به خود گرفتتمدن معانى یاد امروزه از( اما 496ق: 141۸سینا، ؛ ابن125

 :گرددآن اراده مى

 مرحله یا نوعى خاص از فرهنگ که در عصر معینى موجودیت یافته است -

 نوعى فرهنگ پدیدار شده در شهرها -

 انقالب شهرى -

 -الیت دیگر اقتصادىحالتى از جامعه که در آن قلیلى از جمعیت، هر چقدر هم اندک، نه تنها در تولید غذا شرکت ندارند بلکه از هر نوع فع -

کشد تا آنان بتوانند مداومت حیات جامعه جامعه به دوش مىاکثریت قلیل را ای بار عده ،به عبارت دیگر ،نیز آزادند و -مثلًا صنعت و تجارت

 مادى و در سطح تمدن فراهم آورند ۀرا در عرص

کامل و جامع در درون آن  ۀاعضایى از یک خانواد ۀمنزلهیکدیگر و ب بشریت بتواند با همنوایى در کنار اى که کلّتالش براى آفریدن جامعه -

 زندگى کنند

 شودپذیر مىوجود آن، خالقیت فرهنگى امکان بانظمى اجتماعى که  -

ن بی، )توی گیرد.برمىامور ذهنى مانند دین، فلسفه و هنر را درکه فرهنگ در مقابل  ،هاى عینى، فنى و اطالعاتى جامعهمجموع فعّالیت -

 (25: 13۸6؛ آشوری، 3: 1، ج1343؛ دورانت، 47-4۸: 1376

های ها و اندوختهای از ساختههای دینی ـ  دین و اصول دین، اخالق، علم، عدالت و  ... ـ و با مجموعهتمدن اسالمی تمدنی است که با مؤلفه

ینکه تمدن اسالمی مجموعۀ دستاوردها و مواریث تمدنی است با عنایت به ا»دهد. معنوی و مادی جامعۀ اسالمی انسان را به کمال سوق می

که از یک سو ناشی از فرهنگ اسالمی و از سوی دیگر ناشی از ترکیب دستاوردها و تجربیات سایر ملل در گسترۀ تاریخ و جغرافیای اسالم 

ی تمدن اسالمی هم در تاریخ و هویت تمدن هاتوان گفت: ریشهاست و مسلمانان در نوآوری، خالقیت و رشد آن سهم بسزایی داشتند، می

 (174: 1390)بهنیافر، « بشری و هم در حیات پرمایۀ دینی و معنوی اسالم نهفته است.

 السالم( برای تمدن بزرگ اسالمی است.تمدن رضوی بسترسازی مناسب امام رضا )علیه

 

 مدیریت اسالمی 

 مدیریت است، منسجمی و گسترده عمیق، ارزشی نظام اسالم،  که دارای و است جامعه آن بر حاکم ارزشی نظام از برخاسته جامعه هر مدیریت

 عملی هایمنش و هادیدگاه ها،روش در و دهدمی قرار تأثیر تحت دیگر ـ کارشناس هر ـ همانند را مدیران و دیگر ـ علم هر ـ همانند را

 .کنددگرگون می
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 مرتضی نجفینام نویسنده مسئول: 

 
 

 توحیدی آمیزقسط محیط چهارچوب در هدف آن به نیل برای نیاز مورد افراد انتخاب و وسایل تهیۀ هدف، تعیین فنِّ و هنر علم،« مدیریت»

 (24: 1365فرد، )توانایان .باشد می سازمان یا ارگان یک در

 

 توانایی فرایندي 

 الْکِتابَ هُمُیُعَلِّمُ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ آیاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتْلُوا»که در آیۀ است: توانایی تهذیبی، چنان توانایی دسته سه نیازمند کارآ مدیریت برای مدیری هر

( و آیۀ 37)هود: « بِأَعْیُنِنا الْفُلْکَ اصْنَعِ وَ»که آیۀ ( بدان اشاره شده است، توانایی در عرصۀ فناوری، چنان2؛ جمعه: 164عمران: )آل« الْحِکْمَۀ وَ

 کارگیری آن.هایی از این دست است و توانایی فرایندی، یعنی آگاهی از وظایف مدیریتی و توان بهنمونه( 12)سبأ: « الْقِطْرِ عَیْنَ لَهُ أَسَلْنا وَ»

 ل و نظارت.ریزی، سازماندهی، رهبری، و کنتربارت است از توان مدیر در برنامهعهای فرایندی توانایی

 

 پيشنۀ بحث

 اسالمی، تمدن دوبارۀ بنای و انسانی علوم سازیاسالمی به علمی جامعۀ دیدج نگرش از پس ویژهبه مقالۀ حاضر، عنوان که است این واقعیت

گذاران و بسترسازان اناز بنی بحث تا باشند گرفته دست به قلم نیز دیگرانی مقاله همین تراز در شاید. است توجّه درخور پژوهشگری هر برای

 این ای یافت نشد. باهای فرایندی در تمدن رضوی نوشتهمقال و با عنوان بایستهاما در این . دهند ارائه نو سبکی به علوم انسانی اسالمی را

 آنان سخن از بخشی از استفاده انامک یا بودند مرتبط پژوهش موضوع تحلیل به که رسیدهچاپبه و دردسترس منابع از تحقیق، طی در حال،

 .بودند سخن اصلی معیار تاریخی و روایی کهن منابع اینکه بر افزون .نشد غفلت داشت وجود پژوهش این در

 شناسی بحثروش

 .است تحلیلی ـ توصیفی آن در اطاّلعات تحلیل و بندیطبقه گردآوری، روش و است ایتوسعه تحقیق این نوع

 هایداده ای،تابخانهک مطالعات راه از باره، این در دینی مستندات گردآوری و اطالعات آوریجمع از پس که است صورت این به کار شیوۀ

های فرایندی مدیر در چهار عرصۀ پژوهشی، توانایی سیر این در. شوندمی تحلیل( تحلیلی ـ توصیفی) پژوهشی روش این از استفاده با گردآمده

 شود.می بررسی رضوی بر بستر تمدن ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترلبرنامه

 

 هاي پژوهش ها و یافته تحليل داده

شود. در پایان هربخش السالم( ارائه میترتیب رتبی و از دیدگاه امام رضا )علیهفرایند مدیریت چهار وظیفه برای مدیر بیان شده است که به در

 راهکارهایی برای رسیدن به این وضعیت مطلوب تقدیم خواهد شد.

 ریزيبرنامه 

 گیرد، انجام باید کارهایی چه هاینک مورد در گیریتصمیم آن، به وصول راه نساخت و یافتن هدف، تعیین پیش، از اندیشیدن یعنی ریزیبرنامه

 (92: 13۸5 )رضائیان، .کند فراهم را آن به رسیدن که وسایلی و هاراه ساختن و یافتن و آینده در مطلوب وضعیت طراحی و تجسم

 واالی اهداف به رسیدن برای السالم()علیه حضرتآن مدیریت دهندۀنشان السالم()علیه رضا امام عملکرد و ریزیبرنامه از تاریخی هاینمونه

شد. برای  هافرصت از وریبهره دشمن موجب هایخدعه برابر در السالم()علیه رضا امام کارآمد راهبردهای است و مناسب نحوی به اسالمی

 1آموز است.هدی خواندنی و درسحضرت در قبال سیاست شیطانی مأمون به پیشنهاد والیتعنمونه، راهبرد آن

                                                             
 بر شانرسوایی طشت و کردند رو را خو نهفتۀ نفاق زودیبه اما آمدند، سرکار( السالمعلیهم) بیتاهل ویژۀ موقعیت از استفاده سوء با چند هر عباس،. بنی1

 رسیدن برای و است تشهو و شکم هدفش که کسی! کنید؟ پیشه عزت است ممکن چگونه[ ... عبّاسیان شما»]: دارد اقرار خود هارون که آنجا تا خورد، زمین

 (2۸2 :ق1400 طاووس،ابن)« ![.رسد نمی عزت به هرگز] ندارد باکی مقرب فرشته یا مرسل پیامبر هزار قتل از خویش شهوتِ به

 در کلینی. کارگرفتبه ،(السالمعلیه) رضا امام کشیدن بند به برای را، عهدیوالیت نام به جدیدی سیاسی فرمول علویان، با سازش مصلحتی نقشۀ با مأمون

 :کندمی نقل صلتبنریّان و خادم یاسر از کافی

( لسالمعلیه) ابوالحسن. کرد دعوت اسانخر به را او و نوشت( السالمعلیه) رضا حضرت به اینامه مأمون شد، برقرار مأمون خالفت و یافت خاتمه امین کار وقتی

 رضا امام اینکه تا شد تکرار مکاتبه و نوشت دعوت نامه امام برای دیگر بار و نبود برداردست مأمون ولی نگاشت سفر این پذیرش از عذرخواهی برای عللی

 (149: 2ج ،137۸ بابویه،ابن ؛4۸۸: 1ج ق،1407 کلینی،) .ندید پذیرش جز ایچاره( السالمعلیه)

 رضا امام خود از وشاءبنحسن. ستا بوده همراه ایشان عیال و اهل از غمبار جدایی راهبرد با مرو به مدینه از( السالمعلیه) رضا امام هجرت نمونه، برای

 :کندمی نقل( السالمعلیه)



 20 - 13صفحات  | 139۸ تابستان|   9شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی    
 

 

 مرتضی نجفینام نویسنده مسئول: 

 
 

 انسان رسیدن کمال به اسالمی مدیریت در یینها ای مناسب چید. هدفتوان برنامهخص نباشد نمیریزی هدفمند است و تا هدفی مشبرنامه

 جامعه، در عدل و قسط برقراری برای سازیزمینه حاکم، ظالمانه سیستم پیشروی از جلوگیری ظلم، با مبارزه: از اندعبارت میانی اهداف و است

 انحراف. از آن داشتن نگه دور به و اصیل اسالم های پایه حفظ و

 ریزی است. شکنی در برنامهبستبن وریزی بلندمدت السالم( الگویی مناسب در برنامهبرای رسیدن به این اهداف، امام رضا )علیه

 مِنَ  یُؤْمِنُکَ الْعَمَلِ قَبْلَ  اَلتَّدْبِیرُ»دهد: می جاتن پشیمانی از را انسان عمل ریزی پیش ازبرنامه و که تدبیر بود معتقد السالم()علیه رضا امام

: فرمودبه یارانش می خویش هایتوصیه ش برنامه داشت و دربرای زندگی خوی السالم()علیه رضا امام (54: 2ق، ج137۸بابویه، )ابن« النَّدَمِ

 بخشی معاش، مورا برای بخشی خدا، با ارتباط برای بخشی: کنید تقسیم قسمت چهار به را خود اوقات و بریزید هبرنام خویش زندگی برای»

 «.مشروع هایلذت و تفریح برای بخشی و دوستان، با معاشرت جهت

عوامل از دیدگاه رضوی پرداخته  ی از ایناند. در ادامه، به برخریزی نیازمند استفاده از عواملی است که در اخذ تصمیم مناسب دخیلبرنامه

 شود.می

 ورزي و تفکر:اندیشه 

 :دادمی آموزش را ورزیاندیشه شیوۀ خویش یاران به السالم()علیه رضا امام

 داده ناروا نسبت او به ایعدّه. آمد السالم )علیه امام نزد گریان و غمگین السالم( ـرضا )علیه امام دوستداران عبدالرحمان ـ ازبنیونس روزی

 من به دانستمنمی که الیح در داشتم، معاشرت افرادی چنین با گردم فدایت اهلل،رسول یابن»: کرد عرض. بود شده متأثّر شدت به که بودند

 بکوش یونس، ای»: فرمود وی به مهربانی با السالم()علیه رضا امام «.[کنندمی متّهم نادرست عقاید به مرا و] دهندمی هایینسبت چنین

 یونس، ای. کن خودداری کنندنمی درک که مسائلی بیان از. تمایی بیان را الهی معارف و بگویی سخن آنان معرفت اندازۀ به مردم با همیشه

 مردم و باشد تو دست رد سنگی آنکه یا است، تو دست در کلوخی یا سنگ که بگویند مردم اگر داری، دست در را گرانبهایی دّر تو کههنگامی

 مردم گفتار و افکار چنین از آیا گذاشت؟ خواهد تو افکار و اعتقادات در تأثیری چه گفتاری چنین داری، دست در گرانبهایی درّ که بگویند

 «بینی؟ می زیان و سود

 با آنها، مطابقت و اطالعات تحلیل و تجزیه با و آنگاه، نویدبش را سخنان ورزی، نخست،اندیشه و کارگیری راهبرد تفکربرای بهراهکار مدیریتی: 

 بازشناسید. را ناسره از سره کامل، استقالل با و درست معیارهای

 :مشورت 

 جی،)قلعه ست.ا تصمیم بهترین انتخاب برای خردمندان تخصصی رأی و کارها در دیگران فکریهم از برخورداری اصطالح، در مشورت،

 (432ق: 140۸

 را مشورت نیز و نیز و «.نما مشورت آنان با کارها در ؛(159: عمرانآل) الْأَمْرِ فِی وَشَاوِرْهُمْ»: فرمود خود پیامبر به که است قرآنی دستور این

 (.37داند )ر.ک. شوری: مؤمن می مهم ویژگی

جامعه، در موارد متعددی عنوان رهبر الهی سلم(، بهوآلهوعلیهاهللحوادث سیاسی و نظامی تاریخ اسالم گواه است که رسول گرامی اسالم )صلی

 ـ در مسائلی که تشریع و تبیین آنها ویژۀ وحی و شخص نبی نبود ـ به مشورت با یارانش دست یازیده و به رأی ایشان احترام گذاشته و گاهی

 2از رأی خود نیز صرف نظر کرده و به رأی آنها  عمل کرده است.

: فرمایدمی که است آمده( السالمعلیه) رضا امام سخن این در مردم ادارۀ در پیروانش با ورتمش بر( سلموآلهوعلیهاهللصلی) خدا رسول مداومت

 دربارۀ یارانش با همواره( سلموآلهوعلیهاهللصلی) خدا رسول یُرِیدُ؛ مَا عَلَى یَعْزِمُ  ُثمَّ أَصْحَابَهُ یَسْتَشِیرُ کَانَ( سلموآلهوعلیهاهللصلی) اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ»

 (45 :12ق، ج1409 عاملی، )حر «.گرفتمى را نهایى تصمیم آنگاه، و فرمودمى مشورت قضایا

که این روش سیرۀ جدش رسول گرامی اسالم السالم( در مدیریت امور بود، چنانو نیز مشورت سیرۀ عملی امام رضا )علیه

 السالم( بوده است. به دو روایت ذیل توجه کنید:)علیه سلم( و پدر بزرگوارش امام موسی کاظموآلهوعلیهاهلل)صلی

                                                             
 هزاردوازده سپس،. بشنوم را آنها صدای تا بگریند من برای که دادم دستور آنها به و کردم جمع را عیالم و اهل کنند، خارج مدینه از مرا خواستندمی که آنگاه

: 49ج ق،1403 مجلسی، ؛21۸-217: 2ج ق،137۸ بابویه،ابن. )گردمبرنمی خود عیال و اهل جانب به دیگر من گفتم و کردم تقسیم آنها میان در دینار

117) 
 نظامی سیاست و جنگی تدبیر یارانش مشورت با ،«.بدهید مشورت من به مردم، ای النَّاسُ؛ أَیُّهَا عَلَیَّ أَشِیرُوا» ندای با حضرتش بدر، جنگ در نمونه، برای. 2

 بر شهر از وجخر برای را جوانان رأی مشورت، از پس احد، جنگ در و (2:20ج ق،140۸ ؛ طبری،25۸ :2ج ق،141۸ هشام، )ابن. گرفت پیش در را خاصی

 خندق حفر بر مبنی را فارسی سلمان پیشنهاد حزاب،ا جنگ در و( 59-5۸: 2همان، ج ؛26: 3ج ترتیب، همان،به).  داد ترجیح مدینه بزرگان و خود رأی

 (91: 2ج همان، ؛175: 3ترتیب، همان، جبه هشام،ابن) .پذیرفت
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 مرتضی نجفینام نویسنده مسئول: 

 
 

 معرفّی من به را وامانتداری بافضیلت فرد»: فرمود ماما. درگذشت سعد نام به السالم()علیه رضا امام غالمان از گوید: یکیمی خَلَّاد بْنِ ـ مُعَمَّرِ

 آنچه دربارۀ کرد. آنگاه،می مشورت یارانش با( سلموآلهوعلیهاهللصلی) خدا رسول»: فرمود امام «کنم؟ معرفی شما به را کسی من»: گفتم «.کن

 (601: 2ق، ج1371)برقی، « .گرفتمی تصمیم خواستمی

 السالم)علیه موسی کاظم امام] رشانبزرگوا پدر از یادی ایشان و رسیدند حضرتآن خدمت گروهی که است شده نقل السالم()علیه رضا امام ـ از

 از یکی با هاوقت از بسیاری در ،حال این با کرد،نمی برابری او با عقلیهیچ و داشت برتری مردم همۀ بر وی عقل اینکه با»فرمود:  و کرد[ 

 و تبارک خدای بسا چه: فرمود پاسخ در کنی؟می مشورت کسی چنین با آیا :شد گفته حضرتآن به. کردمی مشورت خود پوستسیاه غالمان

 عمل آنها سخن به و خواستمی نظر باغ یا مزرعه دربارۀ اوقات از بسیاری حضرتآن. نماید برطرف شخصی چنین زبان با را مشکل تعالی

 (602: 2)همان، ج .کردمی

 و ها تصمیم ها، امهبرن کنید و نگاه موضوعات به آنان منظر از تا باشید داشته خویش کار در غیررسمی و رسمی مشاوران راهکار مدیریتی: 

 با کرده، جلوگیری تلخ هایشکست از درست، نظری به رسیدن با تا ببرید بهره آنان اندیشۀ از درحقیقت، و، بنگرند نیز آنان دید از را راهکارها

 گردید. قرین موفقیت

 گيري:تصميم 

 زندگی بر که دارد دنبال به راخاص خود  هاییو مسئولیت نتایج تصمیمی هرنوع زیرا است، گیریتصمیم مدیریت دشوار و حسّاس مراحل از

 و هابحران هنگام به تصمیم و بندیبودجه همکاران، انتخاب مسئولیت، پذیرش در گیریتصمیم نظیر گذارد،می اثر جامعه حیات و آدمی

  . کاهدمی خطاها از و افزایدمی گیریتصمیم در حساسیت و دقت بر مهارت این اهمیت درک. حوادث

 حضرت در امور حکومت دخالت نکند.عهدی بود که آنالسالم( پذیرش مشروط والیتجدی در زندگی پربار امام رضا )علیههای یکی از تصمیم

رضا  امام ردنک محدود و آنها در قیام تفکر ریشۀ خشکاندن و علویان با برخورد موجبات رفع شیعیان، عمومی افکار ارضای برای مأمون

بود، در حالی که این پیشنهاد را با ( السالمعلیه)امام  به عهدیوالیت پیشنهاد آنْ و زد عجیب اقدامی به دست اندیشانه،مصلحت ،(السالمعلیه)

 (19: 1ج ق،137۸ بابویه،ابن)تهدید به قتل همراه کرده بود 

حضرت در آورد و نیز آندستبهالسالم( فرصت مناسبی برای تبلیغ مذهب شیعی و حمایت از شیعیان با این تصمیم قاطع، امام رضا )علیه

این تصمیم به حدی  3داد.های عقیدتی مخالفان پاسخ مناسب میچالش و گردید به سؤاالتمی برگزار عبّاسی مأمون پیشنهاد مناظراتی که با

 زندان در بزرگوارش پدر دهمانن آمده، تنگ به که دچار شد دردی با مأمون به آنچنان معاشرت بدی السالم( سخت بود و ازحضرت )علیهبر آن

 :کندمی روایت خادم یاسر کهکرد، چنانمی طلب مأمون زندان از را خویش نجات گویی و خدا از را خویش مرگ هارون،

: فرمود و کرد بلند را خود هایدست بود، نشسته او بر غبار و عرق و گشتبرمی مسجد از جمعه روز در کههنگامی( السالمعلیه)رضا  امام

 که گویدمی یت،روا ادامۀ در وی، «.برسان را آن ساعت همین است، من مرگ به دچارم که گرفتاری این از من گشایش و فرج اگر! خدایا»

 (15: 2ق، ج137۸بابویه، از دنیا رخت بربست. )ابن که زمانی تا بود غمگین و دلگیر پیوسته( السالمعلیه)حضرت آن

بینانه، یعنی با توجه به وضعیت موجود و اهداف مورد نظر، تصمیم ریزی مناسب بایستی قاطعانه و ]البته،[ واقعبرای برنامه راهکار مدیریتی:

 گرایانه. مقتضی گرفت، نه در حال تردید و نه آرمان

 سازماندهی 

 پویاست؛ سازماندهی و زنده و کامل و روان و حکممست و درست سازماندهی کندمی کارآمد واقعی معنای به مدیریت را که چیزیبدون تردید، آن

 .قوی و کارآ است زواید نشانۀ مدیریتی از دور و روان و فعال و زنده

 مُکِبًّا یَمْشی فَمَنْ أَ»: کندمی مذمت را ندارد والیی فرامین احیای در پشتکار و حق بر استواری و قدم ثبات که را ایسازماندهی متعال خداوند

 است تریافتههدایت کند،مى حرکت افتادهصورتبه و سارنگون که کسى آیا ؛(22: ملک) مُسْتَقیمٍ صِراطٍ عَلى سَوِیًّا یَمْشی أَمَّنْ أَهْدى وَجْهِهِ عَلى

 «رود؟مى راست راه بر قامتراست آنکه یا

؛ بقره: 55؛ یوسف: 105)ر.ک. انبیاء: . ساالری( است)شایستهافراد مستعدّ  کارگماریبه و گزینش شناخت، سازماندهی در مسئله ترینمهم

 مالقات در السالم(،لیه)ع رضا است. امام سازدر ادارۀ جامعه سرنوشت و دهدمی تشکیل را سازماندهی اصلی محور که است امر ( این247

 که تو ناشیانۀ سازماندهی بگوید خواهدمی و گیردمی موضع کند،می افتخار کابل در خود جدید فتوحات بر مأمون آنکه از بعد ایشان، با مأمون

 امام. ستیه کشورگشایی فکر در هنوز تو و شوند فراموش اسالمی امّت در که گروهی شده سبب است، تو غاصبانه مدیریت از برخاسته

 :فرماید می بیان این در السالم()علیه

                                                             
 .20۸-1۸9: 49و ج 513-299: 10ق، ج1403جلسی، م ؛441-401: 2، ج1403. برای نمونه، ر.ک. طبرسی، 3
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 مرتضی نجفینام نویسنده مسئول: 

 
 

 غیر به که ایسپرده کسانی دست به را کار و ایکرده تباه را آنان کارهای زیرا بترس، خدا از داری ایشان بر که فرمانروایی و محمد امت دربارۀ

 به مظلومان بر روزگار.. .. رودمی ستم تو نبود با انصار و مهاجر بر.. .. ایشده ماندگار سرزمین این در خود و کنندمی داوری بلندمرتبه خداوند

بابویه، )ابن .کنند شکایت دارند که اوضاعی از او نزد که یابندنمی را کسی و ندارند دسترسی ایهزینه به زندگی برای آنان و گذردمی سختی

 (165: 49ق، ج1403؛ مجلسی، 160: 2ق، ج137۸

 افراد را ویژه دارد و بهترین توجه اسالمی جامعۀ برای شایسته افراد شناسایی، گزینش و نصب بهمدیر موفق کسی است که  راهکار مدیریتی:

 .بگمارد هامسئولیت رأس در

 رهبري و هدایت 

 هایی از این دست توجه داشته باشد:خوبی به انجام رساند، بایستی به مؤلفهبرای آنکه مدیر وظیفۀ هدایت و رهبری سازمان خود را به

 

 بانی: خویشتن

 گمراهی دیگران صورت در آن چراکه بپردازد، خود معنوی رشدبه  باید باشد و راهبری دیگران اصالح اندیشۀ در آنکه از بیش و پیش هرکس

 اید،آورده ایمان که کسانی اى ؛(105: مائده) اهْتَدَیْتُمْ إِذَا مَّن ضَلَّ الَیَضُرُّکُم أَنفُسَکُمْ عَلَیْکُمْ ءَامَنُواْ  الَّذِینَ  یَـأَیُّهَا»: کندنمى او متوجه ضرری را

 «.رسید نخواهد زیانى شما به شود گمراه کس هر صورت آن در که باشید خودتان مواظب

بانی سبب کرامت و ( و تقوا و خویشتن3-2؛ صف: 44کند. )ر.ک. بقره: می نکوهش شدّت،به نباشد، عامل بدان که آنگاه را سخن گویندۀ قرآن

 (13ها است. )ر.ک. حجرات: برتری انسان

این تقوا است که فرصت مدیریت و هدایت  .است الهی فرامین به و عمل کرامت تقوا کسب هایراه از یکی( السالمعلیه) رضا امام دیدگاه از

 و بزرگوارتر زمین روى بر که سوگند، خدا به»: گفت ایشان به است که مردى شده نقل صولى عباسبنابراهیم از دهد.جامعه را به متقین می

 (95: 49ق، ج1403)مجلسی،  «بخشیده است. شرافت را آنان تقوا»: فرمود( السالمعلیه) رضا امام «.شودنمى یافت پدرانت از ترشریف

 باشد اخالص و کمال و تربیت اعالى نمونۀو خودْ  مدیر در فرایند ادارۀ سازمان بایستی خودسازی را بر دگرسازی مقدم بدارد راهکار مدیریتی:

 .بکوشد هدف این سوی به دستکم، یا،

 

 همدلی:

: 13۸۸)شرفی،  .جستن مشارکت او احساسات در کردن، درک را او احساسات دادن، قرار دیگری شخص موقعیت در را خود یعنی همدلی،

53) 

 : السالم( فرمود)علیه رضا امام برد. گالیه السالم()علیه رضا امام به اطرافیان نادرست گفتار و رفتار از ناراحت عبدالرحمانبنیونس

 خشنود و راضی تو از امام که زمانی. ندارد اهمیتی هاو صحبت مسائل گونهاین بگویند، خواهندمی چه هر مردم بگذار مباش غمگین یونس، ای

 (456: 2، ج1351، عطاردی ) .نیست ناراحتی و نگرانی هیچ جای باشد،

 شد حضرت مجلس وارد که کندمی حکایت خراسانی شخصی از ـ یافتمی حضور السالم()علیه رضا امام مجالس برخی در که ـ حمزهبنیسع

 مایحتاج و فرمود تفقد وی به ایگونه به حضرت. کرد کمک درخواست ایشان از و است داده دست از را اش آذوقه و پول سفر، راه در: گفت و

 (101: 49ق، ج1403)مجلسى،  .کند خواری و ذلّت احساس شخص آن مبادا تا نگرفتند قرار هم چشم در چشم که داد را سفرش

 و تعادل نقطۀ به تا است دیگران یاری نیازمند گیرد،می قرار دشواری روانی و روحی شرایط در فردی سازمانی، در کهراهکار مدیریتی: زمانی

 .است شرایطی چنین در سازمان رهبری و هدایت در مدیر یاریگر که است اثرگذاری هایمهارت از یک همدلی. بازگردد مناسب وضعیت

 

 :نظارت و کنترل

 به رسیدن برای زمینه که است نظارت با باشد؛ باید آنچه و هست آنچه بین ایمقایسه از است عبارت ساده بیانی در نظارت اصطالحی معنای

 هاواژه این بین برخی هرچند بازرسی، و کنترل ارزیابی،: از اندعبارت نظارت واژۀ با همنوا های( واژه6 :1390 )ایزدهی،. شودمی فراهم مطلوب

 (7)همان:  .اندقایل ضیق و سعه در تفاوت

بازدید و مراقبت از طرز پیشرفت اجرای عملیات در مقایسه با وضع مطلوب و به دنبال آن تغییر عملیات اگر فرایند نظارت و کنترل را به 

مشاهده و بررسی وضع  کسب اطالعات از طریقتعریف کنیم، بخش اول:  سازمان ۀشدبینیپیش منظور جلوگیری از انحراف درتحقق اهدافبه

سیستم اجرایی به شکل درست و مطلوب آن  باز گردانیدن، را نظارت و بخش دوم: مطلوب موجود و تعیین پیشرفت کارها در مقایسه با وضع

 (53 :13۸6 میرکمالی، ؛4۸9 :13۸3 را کنترل گویند. )قوامی، کنندهاصالح از طریق انجا م کارهای
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 مرتضی نجفینام نویسنده مسئول: 

 
 

فرستاد، برخی از افراد موثق سلم( سپاهی را به مأموریت میوآلهوعلیهاهللالسالم( نقل است که هرگاه پیامبر گرامی اسالم )صلیاز امام رضا )علیه

 گمارد تا بر رفتار و عملکرد فرمانده سپاه نظارت داشته، آن را به او گزارش دهند:را می

 .إِذَا وَجَّهَ جَیْشاً فَأَمَّهُمْ أَمِیرٌ، بَعَثَ مَعَهُ مِنْ ثِقَاتِهِ مَنْ یَتَجَسَّسُ لَهُ خَبَرَهُ سَلَّم(وآلِهِوَ عَلَیْهِاللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ کَانَ رَسُولُ

کرد، همراه او یکی از افراد مورد اعتماد میکرد و فردی را به فرماندهی آن منصوب سلم( هرگاه لشکری را مهیا میوآلهوعلیهاهللرسول خدا )صلی

 (61 :97ج ق،1403 مجلسی، ؛343ق: 1413 ساخت تا او را در جریان تحوالت جنگ و عملکرد فرماندهی آن قرار دهد. )حمیری،را روانه می

 صلتبنعبداهلل. رساندمی یاری رفتارشان اصالح برای آنان به و کردمی رصد را هاانسان رفتار اسالمی، واالی مدیر عنوانبه السالم(،)علیه رضا امام

 :گویدمی

 میان را اشدارایی از زیادی که اموال کرده وصیت زندگی آخر لحظات در مجوسی مردی»: رسید مأمون به مضمون این به نیشابور از اینامه

: عرض کرد السالم()علیه رضا امام به خطاب مأمون «.است کرده تقسیم مسلمانان میان را اموال آن نیشابور قاضی کنند. تقسیم بینوایان

 بنویس قاضی آن به اینامه دهند؛نمی چیزی مسلمان بینوایان به مجوسیان»: فرمود السالم )علیه امام «فرمایید؟می چه باره این در! سرورم»

 «.بدهد مجوسی بینوایان به و بردارد را مسلمانان هایمالیات از مقدار همان تا

 امر و اصالح است؛ مدیریت در تمدن رضوی باید همواره در پی اصالحگری و خیر به نیروها هدایت نظارت مهم اهداف از راهکار مدیریتی: یکی

 باشد. خود نیروهای هنگامبه منکرِ از نهی و معروف به

 

 :گيرينتيجه

های فرایندی مدیریت اسالمی راهگشاست، السالم( در بازآفرینی تواناییساز امام رضا )علیهآید که نگاه تمدناز آنچه در متن آمده است برمی

هی گیری قاطع بهره گرفته شده است، برای سازماندورزی، مشورت و تصمیمریزی دقیق و بهینه از سه امر مهم اندیشهاز جمله آنکه برای برنامه

شایسته یکی از اصول کارآ است، برای هدایت جامعه یا سازمان توصیۀ نخست  افراد شناسایی، گزینش و نصبساالری و مناسب شایسته

اسالم( به نیت خودسازی و رعایت تقوای الهی مدیر و توصیۀ دوم همدلی با نیروهای تحت امر است، و در امر نظارت همواره امام رضا )علیه

 نمود.ام میاصالحگری اقد
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