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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/11/21  پذیرش: 1398/2/21
مرتضی نجفی1، علی باقی نصرآبادی2  

 چکیده 

ــی  ــه بازشناس ــن مقال ــی ای ــدف اصل ــت. ه ــی اس ــر فرایندهای ــی ب ــوی مبتن ــی رض ــت فرهنگ مدیری
فرایندهــای مدیریــت فرهنگــی جامعــه در ســیره امــام رضــا g اســت. روش شناســی ایــن پژوهــش بــر 
ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــای پژوه ــت. یافته ه ــی اس ــی و تحلیل ــیوه توصیف ــه ش ــنادی ب ــات اس ــاس مطالع اس
فرایندهــای مدیریتــی در ســیرۀ امــام رضــا g در مقایســه بــا مدیریــت غــرب تفــاوت هــای اساســی دارد. 
ــد، اهــداف را پیش بینــی  ــر خداون ــکال ب ــا ات ــرای پیشــرفت برنامه هــا همــواره ب ــزی ب ــران در برنامه ری مدی
ــزی در  ــی برنامه ری ــت؛ ول ــات اس ــرک محرم ــات و ت ــام واجب ــاس انج ــر اس ــا ب ــت برنامه ه ــد. اولوی می کنن
غــرب بــر مبنــای ســود مــادی و نیازهــای ســازمان اســت. در ســازماندهی، گزینــش در چارچــوب تخصــص 
و تعهــد و عملکــرد کارکنــان متناســب بــا حــق و تکلیف اســت ولــی در مدیریــت غربــی گزینــش و ارزیابی بر 
اســاس تخصــص، تعهــد و منافــع ســازمانی اســت. رهبــری یــک اســتعداد ذاتــی مّتکی بــر ســنن و افاضات 
ــرب،  ــری در غ ــی رهب ــد ول ــت می کن ــدل حرک ــد و ع ــق ارزش توحی ــس و طب ــوای نف ــه دور از ه ــی و ب اله
صرفــا یــک قــدرت خودبنیــاد اســت و تاثیرگــذاری او، برخاســته از جهــان بینــی و منافــع اوســت. در نظارت 
رضــوی، کنتــرل درونــی و بــر اســاس ایمــان بــه غیــب اســت ولــی کنتــرل در مکتــب غــرب، بیرونــی اســت.
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1. مقدمه

ــن و  ــوان داناتری ــه عن ــوم g ب ــام معص ــیعه، ام ــی ش ــی و کالم ــای حدیث ــاس آموزه ه ــر اس ب
باتقواتریــن فــرد جامعــۀ اســالمی، مرجــع دینــی، علمــی و سیاســی جامعــه بــه شــمار مــی رود و بــر 
همیــن اســاس، بیــش از همــه، شایســتگی الزم را بــرای رهبــری و مدیریــت فرهنگــی کالن جامعــه 
را دارد. طــرح و بررســی جلوه هــای معرفتــی و مدیریــت فرهنگــی امــام معصــوم g و قــرار دادن 
ــك ســو، امــکان داوری دقیــق و درســت را در  ــران کارامــد، از ی ــاب معرفــت و مدی آن در منظــر ارب
ایــن بــاب فراهــم می ســازد و از ســوی دیگــر، شــیوه ها و الگوهــای مناســبی بــرای پاســخ گویی بــه 
پرســش ها و چالش هــای مدیریتــی پیــش رو در گام بلنــد تمــدن نویــن اســالمی در اختیــار مــا قــرار 

می دهــد.

ــدی  ــای بلن ــت گام ه ــالمی داش ــدن اس ــازی تم ــرای زمینه س ــه ب ــی ک ــا g در فرصت ــام رض ام
در تعییــن وضعیــت مطلــوب بــرای مدیریــت کالن جامعــه برداشــته و الگــوی مناســبی از توانایــی 
فراینــدی یــک مدیــر و ادارۀ آن ارائــه کــرده اســت. بررســی نــوع برخوردهــای آن حضــرت در 
ــرای  ــه پژوهشــگر می دهــد کــه منظــری روشــن ب ــی را ب ــن توانای ــال کنش هــای اجتماعــی ای قب
فرهیختــگان و اندیشــمندان و مدیــران دربــارۀ ســیرۀ آن حضــرت در فراینــد مدیریــت فرهنگــی و 

ــه نمایــد. مدیریــت ســازمانی ارائ

نگارنــدگان در صــدد پاســخگویی بــه ایــن پرســش اصلــی هســتند کــه » فراینــد هــای مدیریــت 
فرهنگــی امــام رضــا g چیســت؟ و ویژگی هــا و تفاوت هــای اساســی آن بــا مدیریــت غــرب کــدام 

اســت؟

2. چارچوب مفهومی

2-1. مدیریت اسالمی

مدیریــت هــر جامعــه برخاســته از نظــام ارزشــی حاکــم بــر آن جامعــه اســت و اســالم کــه دارای 
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نظــام ارزشــی عمیــق، گســترده و منســجمی اســت، مدیریــت را هماننــد هــر علــم دیگــر و مدیــران 
ــای  ــا و منش ه ــا، دیدگاه ه ــد و روش ه ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــر تح ــناس دیگ ــر کارش ــد ه را همانن
ــع  ــری مناب ــه کارگی ــیوه ب ــت از ش ــارت اس ــالمی عب ــت اس ــازد. مدیری ــون می س ــی را دگرگ عمل
انســانی و امکانــات مــادی بــر گرفتــه از آموزه هــای اســالمی بــرای نیــل بــه اهدافــی کــه متاثــر از 
ــت اســالمی«  ــی »مدیری ــه عبارت ــروز و دیگــران، 1392: 6(. ب نظــام ارزشــی اســالم اســت)آقا پی
علــم، هنــر و فــنِّ تعییــن هــدف، تهیــۀ وســایل و انتخــاب افــراد مــورد نیــاز بــرای نیــل بــه آن هــدف 
در چارچــوب محیــط قســط آمیز توحیــدی، در یــک ارگان یــا ســازمان اســت)توانایان فرد، 1365: 

.)24

2-2. توانایی فرایندی

هــر مدیــری بــرای مدیریــت کارا نیازمنــد ســه دســته توانایــی اســت: توانایــی تهذیبــی، 
ُمُهــُم اْلِکتــاَب َو اْلِحْکَمة«)آل عمــران، 164؛  یِهــْم َو ُیَعلِّ ــِه َو ُیَزکِّ ــوا َعَلْیِهــْم آیاِت چنان کــه در آیــۀ »َیْتُل
جمعــه، 2( بــدان اشــاره شــده اســت، توانایــی در عرصــۀ فنــاوری، چنانکــه آیــۀ »َو اْصَنــِع اْلُفْلــَك 
َســْلنا َلــُه َعْیــَن اْلِقْطِر«)ســبأ، 12( نمونه هایــی از ایــن دســت اســت و 

َ
ْعُیِننا«)هــود،37( و آیــۀ »َو أ

َ
ِبأ

توانایــی فراینــدی، یعنــی وظایــف مدیریتــی که عبــارت اســت از: توانمنــدی مدیــر در برنامه ریزی، 
ســازماندهی، رهبــری، نظــارت و کنتــرل.

 2-3. مدیریت فرهنگی

ــزی  ــدف برنامه ری ــا ه ــه ب ــت ک ــی اس ــات و روّیه های ــا، اقدام ــۀ فراینده ــی کلی ــت فرهنگ مدیری
ــورت  ــی ص ــای فرهنگ ــت از فعالیت ه ــی و حمای ــت، هماهنگ ــارت، هدای ــازمان دهی، نظ ــا س ی
ــود  ــرای بهب ــنجیده ب ــی س ــی کوشش ــت فرهنگ ــن مدیری ــاء، 119:1384(؛ بنابرای می گیرد)اولی

ــا طــرح و اجــرای نقشــه دقیــق و پیشــگیری از مشــکالت فرهنگــی اســت. جامعــه آینــده ب
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3. چارچوب نظری

مدیــران امــور فرهنگــی بــا اســتفاده از مهارت ها و توانمندی هــای انســانی و ادراکی، قادرند ســازمان 
خــود را در پیشــرفت و دســتیابی بــه اهداف شــان یــاری رســانند. مــراد از توانمندی هــای مدیریتــی 
همــان وظایــف مدیریــت در ســازمان یعنــی فــن برنامه ریزی، ســازماندهی، کنتــرل و نظــارت، هدایت 
و رهبــری، بســیج منابــع و امکانــات و ارتباطــات در راســتای نیازهــای ســازمان و هدایــت نیروهــای 
انســانی اســت. ایــن توانمندی هــا و مهارت هــا می توانــد شــامل مناســبات مطلــوب و اعمــال و تدابیــر 
و اقدامــات راهبــردی در چارچــوب نظــام ارزشــی و فرهنگــی در یــک مجموعــه  باشــد کــه در جهــت 

جــذب، به ســازی و نگهــداری و همچنیــن مدیریــت ســرمایه های انســانی بــه کار گرفتــه شــوند.

ــه بنیان هــای نظــری متکــی اســت کــه  ــی خــود ب ــم تمدن ــه پارادای ــت فرهنگــی بســته ب مدیری
مقبولیــت ومشــروعیت ظرفیــت مدیریــت فرهنگــی را تامیــن و تضمیــن می کنــد و ایــن مبانــی در 
مدیریــت فرهنگــی امــام رضــا g برگرفتــه ازآموزه هــای وحیانــی و انــگاره هــای دینــی اســت. 
مبانــی معرفت شــناختی، انسان شــناختی، هستی شــناختی، ارزش شــناختی وجامعــه شــناختی 
ازجملــه فرض هایــی اســت کــه مدیــر فرهنگــی خــواه ناخــواه درچارچــوب آن بــه دنبــال هندســه 

بخشــیدن بــه موضوعــات و مؤلفه هــای کالن فرهنگــی اســت.

ــه تــودۀ انبوهــی از مــاده تبدیــل و هســتی را بریــده از  در عصــر حاضــر تمدنــی کــه انســان را ب
مبــدا و غایتــش تحلیــل می کنــد و در معرفت شناســی عقالنیــت ابــزاری و حــس و تجربــه را حاکــم 
ــت  ــان را در مدیری ــخصیت انس ــاد ش ــی و ابع ــای پنهان ــاد و الیه ه ــد ابع ــه می توان ــد چگون می کن
فرهنگــی مــورد دقــت و توجــه قــرار دهــد؟ ایــن انســان در نهایــت، به انســان حقیقتا مدرنــی تبدیل 
می شــود کــه از انســانیت بــه در آمــده اســت، روحــی کــه تهــی بودنــش، حاصــل تنهایی ناخواســتۀ 
انســان مــدرن اســت. همیــن امــر ســبب بــی اعتبــاری او شــده اســت)رضایی و پیشــوایی، 1392: 
61(. بــا ایــن نــگاه ابــزار انگارانــه بــه مدیریــت فرهنگــی و نگــرش کمیت گرایانــه، فرهنــگ و عناصر 
ــه یــک صنعــت ســودآور ســرمایه دارانه مبــدل می شــود در ایــن نگــرش اساســًا اصالحــات و  آن ب
مهندســی فرهنــگ، معنای روشــنی نــدارد و اراده و اختیار انســان در درون ســاختارهای اجتماعی 

فرصــت بــروز پیــدا نمی کنــد)ر.ک: آدورنــو و هورکهایمــر، 1384: 210-209(.
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بــر ایــن اســاس، بدون تکیــه برحقیقت وحجّیــت وحی، چگونــه تصویری ازآغــاز و انجــام مدیرّیت 
ــی کــه بخــش مهمــی از  ــوان داشــت؟ درحال فرهنگــی وحرکــت انســان در جامعــه و تاریــخ می ت
هوّیــت فرهنــگ جوامــع بشــری، درپاســخ بــه حــل معمــای هســتی و چرایــی و چیســتی انســان، 
معطــوف اســت از ایــن رو در فراینــد مدیریــت فرهنگی به دوگونــه الگوی اصالحــی و تغییرفرهنگی 
خواهیــم رســید و در موضوعــات و مولفه هــای فرهنگــی دو ســاختار مدیریتــی متفــاوت را خواهیــم 
دیــد. در مهندســی مدیریــت غربــی، خودمــداری، حــب نفــس، طمــع، خودخواهــی بــه عنــوان 
ــی،1386،ج2:  ــی قراملک ــود)ر. ک: خاک ــع می ش ــد واق ــورد تاکی ــه م ــگ جامع ــی از فرهن بخش
ــالمی،  ــاب اس ــگ ن ــث از فرهن ــوی منبع ــی رض ــاختار مدیریت ــه در س ــی ک 185-186(. در حال
ــه  ــه ب ــه ورزی و توصی ــی، اندیش ــری و همدل ــتن بانی، ایثارگ ــوا و خویش ــون، تق ــی همچ مولفه های

تفکــر و  شایسته ســاالری در متــن فرهنــگ اجتماعــی تعریــف می شــود. 

ــی،  ــاg طراح ــام رض ــی ام ــت فرهنگ ــای مدیری ــوق، فراینده ــری ف ــوب نظ ــاس چارچ براس
می شــود. عملیاتــی  و  پیاده ســازی 

4. پیشینۀ پژوهش

 در بــارۀ ایــن موضــوع، تحقیقاتــی بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم انجــام شــده اســت کــه بــه 
ــم: ــاره می کنی ــا اش ــن آن ه مهم تری

- محمدرضــا شــرفی)1390( در »مهارت هــای زندگــی در ســیرۀ رضــوی«، پــس از مفهوم شناســی 

مهــارت زندگــی، انــواع مهارت هــای ارتباطــی و اجتماعــی را از دیــدگاه امــام رضــا g ارائه کرده اســت.

ـ  غالمرضــا گلــی زواره، )1386( در مقالــه »مدیریــت از دیــدگاه امــام رضــا g«، پــس از تعریــف 
مدیریــت، بــه نقــش ارتباطــی مدیــر بــا نیــروی انســانی و نیــز همدلــی مدیــر بــا محرومــان جامعــه 
بــا توجــه بــه ســیرۀ امــام رضــا g می پــردازد و توجــه بــه کرامــت انســانی را ویژگــی مدیــر محبــوب 

می شــمارد. آنــگاه، اوصــاف مدیــر مذمــوم را برمی شــمارد.

ـ فهیمــه شــریعتی)1393( در مقاله»شــاخص های مدیریــت موّفــق امــام رضــا g از منظر علوم 
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ــای  ــی مؤلفه ه ــوی، از برخ ــگ رض ــالمی در فرهن ــت اس ــش مدیری ــده در همای ــد«،  ارائه ش جدی
مدیریتــی رضــوی ماننــد ســبک ارتباطــی رهبــران موفــق، اخــالق حرفــه ای و توجــه بــه بــاال بــردن 
هــوش هیجانــی نــام می بــرد کــه در علــوم جدیــد نیــز بدان هــا توجــه ویــژه شــده اســت؛ امــا تفاوت 
مبنایــی در یافته هــای علــوم جدیــد و معــارف رضــوی وجــود دارد و توجــه بــه حقیقت و مبــدأ متعال 

و ربوبّیــت در نــگاه علــوم جدیــد مغفــول مانــده اســت.

ـ ابراهیــم ابراهیمــی و مهــدی آشــناور)1394( در مقالــۀ »اخــالق مدیریــت اســالمی در احادیث و 
اخبــار امــام رضــا g(، ارائه شــده در دومیــن کنگــرۀ بیــن المللــی تفکــر و پژوهــش دینــی اردبیــل، 
بــه تبییــن مبانــی اخالقــی مدیرّیــت و نیــز تبییــن تئــوری و مبانــی اعتقــادی حضــرت امــام رضــا 

g در مدیریــت و ویژگی هــای مدیــران پرداختــه انــد.

ــن اســت کــه نویســندگان  ــه تحقیقــات فــوق، در ای ــوآوری پژوهــش حاضــر نســبت ب ــت و ن مزّی
ــا  ــا g را ب ــام رض ــی ام ــت فرهنگ ــای مدیری ــری فراینده ــی نظ ــای اساس ــد تفاوت ه ــالش دارن ت
مکاتــب غربــی بیــان کننــد و در عیــن حــال فرایندهــای مدیرّیتــی و شــیوه هــای پیــاده ســازی و 
اجــرای آن هــا را بــا ســبکی نــو و نظام منــد تبییــن نماینــد تــا ایــن شــیوه هــای مدیرّیتــی در جامعه، 

الگویــی تمــام عیــار بــرای مدیــران فرهنگــی جامعــه عصــر حاضــر مــا باشــد. 

5. روش شناسی پژوهش

روش شناســی حاکــم بــر ایــن پژوهــش بر اســاس مطالعــات اســنادی و کتابخانــه ای و با اســتفاده 
از مســتندات دینــی بــه شــیوۀ توصیفــی و تحلیلــی اســت. در ایــن ســیر پژوهشــی، توانایی هــای 
فراینــدی مدیــر در چهــار عرصــۀ برنامه ریــزی، ســازماندهی، هدایــت و کنتــرل بــر بســتر مدیریــت 

فرهنگــی در تمــدن رضــوی بررســی و تحلیــل می شــود.

6. یافته های پژوهش

در فرایند مدیریت چهار وظیفه برای مدیر بیان شده است که عبارت است از: 



63
بازشناسی فرایندهای مدیریت فرهنگی امام رضا g     )نجفی و همکار(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هشتم، شماره 30، تابستان 1399

6-1. برنامه ریزی

ــه آن،  ــول ب ــاختن راه وص ــن و س ــدف، یافت ــن ه ــش، تعیی ــیدن از پی ــی اندیش ــزی یعن برنامه ری
تصمیم گیــری دربــارۀ اینکــه چــه کارهایــی بایــد انجــام گیــرد، تجســم و طراحــی وضعیــت مطلوب 
در آینــده و یافتــن و ســاختن راه هــا و وســایلی کــه رســیدن بــه آن را فراهــم کند)رضائیــان، 1385: 
ــب  ــه ای مناس ــوان برنام ــد نمی ت ــخص نباش ــی مش ــا هدف ــت و ت ــد اس ــزی هدفمن 92(. برنامه ری
طراحــی کــرد. هــدف نهایــی در مدیریت اســالمی به کمال رســیدن انســان اســت و اهــداف میانی 
ــازی  ــم، زمینه س ــه حاک ــتم ظالمان ــروی سیس ــری از پیش ــم، جلوگی ــا ظل ــارزه ب ــد از: مب عبارت ان
بــرای برقــراری قســط و عــدل در جامعــه، و حفــظ پایــه هــای اســالم اصیــل و بــه دور نگــه داشــتن 
آن از انحــراف. بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف، امــام رضــا g الگویــی مناســب را در برنامه ریــزی 

ــت.  ــرده اس ــه ک ــکنی در آن ارائ ــدت و بن بست ش بلندم

نمونه هــای تاریخــی از برنامه ریــزی و عملکــرد امــام رضــا g نشــان دهندۀ مدیریــت آن حضــرت 
بــرای رســیدن بــه اهــداف واالی اســالمی بــه نحــو مطلــوب اســت و راهبردهــای کارامــد امــام رضــا 
ــرد  ــه، راهب ــرای نمون ــد. ب ــا ش ــره وری از فرصت ه ــب به ــمن موج ــای دش ــر خدعه ه g در براب
آن حضــرت در قبــال سیاســت شــیطانی مأمــون به پیشــنهاد والیــت عهــدی، خواندنــی و درس آموز 

اســت.1 کــه در ایــن برنامــه، خــدای متعــال امــام را در رســیدن بــه اهــداف، یــاری رســاند.

همچنیــن امــام رضــا g معتقــد بــود کــه تدبیــر و برنامه ریزی پیــش از عمل انســان را از پشــیمانی 
ــه، 1378ق، ج2: 54( در  َدِم«)ابن بابوی ــَن النَّ ــَک ِم ــِل ُیْؤِمُن ــَل اْلَعَم ــُر َقْب ْدِبی ــد: »التَّ ــات می ده نج
ایــن راســتا در توصیه هــای مدیریتــی بــه یارانــش می فرمــود: »بــرای زندگــی خویــش برنامــه بریزیــد و 

1. بنی عبــاس، هــر چنــد بــا ســوء اســتفاده از موقعیــت ویــژۀ اهل بیــت ســرکار آمدنــد، امــا بــه زودی نفــاق نهفتــۀ خــود را رو کردنــد، تــا 
آنجــا کــه هــارون خــود اقــرار دارد: »]شــما عّباســیان[ ... چگونــه ممکــن اســت عــزت پیشــه کنیــد؟! کســی کــه هدفــش شــکم و شــهوت 
اســت و بــرای رســیدن بــه شــهوِت خویــش از قتــل هــزار پیامبــر مرســل یــا فرشــته مقــرب باکــی نــدارد ]هرگــز بــه عــزت نمــی رســد![.« 

)ابن طــاووس، 1400ق: 282(
مأمــون بــا نقشــۀ مصلحتــی ســازش بــا علویــان، تاکتیــک سیاســی جدیــدی بــه نــام والیت عهــدی را، بــرای بــه بنــد کشــیدن امــام رضــا
g، به کارگرفــت. کلینــی در کافــی از یاســر خــادم و رّیان بن صلــت نقــل می کنــد:« وقتــی کار امیــن خاتمــه یافــت و خالفــت مأمــون 
ــی از  ــرای عذرخواه ــی ب ــن علل ــرد. ابوالحس ــوت ک ــان دع ــه خراس ــت و او را ب ــا g نوش ــرت رض ــه حض ــه ای ب ــون نام ــد، مأم ــرار ش برق
پذیــرش ایــن ســفر نگاشــت ولــی مأمــون دســت بردار نبــود و بــار دیگــر بــرای امــام نامــه دعــوت نوشــت و مکاتبــه تکــرار شــد تــا اینکــه 

ــه، 1378ق، ج2: 149(. ــی، 1407ق، ج1: 488؛ ابن بابوی ــرش ندید«)کلین ــز پذی ــاره ای ج ــا g چ ــام رض ام
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اوقــات خــود را بــه چهــار قســمت تقســیم کنیــد: بخشــی بــرای ارتبــاط بــا خــدا، بخشــی بــرای امــور 
معــاش، بخشــی جهــت معاشــرت بــا دوســتان، و بخشــی بــرای تفریــح و لّذت هــای مشــروع«)ابن 

شــعبه، 1363: 409(.

ــه برخــی از آن هــا اشــاره  ــوب امــام رضــاg نیازمنــد عناصــری اســت کــه ب ــزی مطل برنامه ری
می کنیــم:

6-1-1. اندیشه ورزی 

اندیشــه ورزی و تفکــر یکــی از اهــداف اساســی تعلیــم و تربیــت اســت کــه هــر نظامــی بــه دنبــال 
تحقــق آن اســت. در رویکــرد دینــی تفکــر کلیــد روشــنایی و مبــدا کســب بصیــرت، وســیله کســب 
معــارف و اســاس حیــات انســانی اســت. رمــز پایــداری هــر اجتماعــی، در گــرو حیــات فکــری آن 
جامعــه اســت تــا جامعــه بــه حیــات فکــری خویــش دســت نیابــد،  از زندگــی راســتین برخــوردار 

نخواهــد بــود.

بــر ایــن اســاس امــام رضــاg بــه یــاران خویــش شــیوۀ اندیشــه ورزی را آمــوزش مــی داد: »روزی 
یونس بن عبدالرحمــان ـ از دوســتداران امــام رضــاg ـ غمگیــن و گریــان نــزد امــام آمــد. عــده ای 
بــه او نســبت نــاروا داده بودنــد کــه بــه شــدت متأثــر شــده بــود. عــرض کــرد: »یابــن رســول الله، 
فدایــت گــردم بــا چنیــن افــرادی معاشــرت داشــتم، در حالــی کــه نمی دانســتم بــه مــن چنیــن 
نســبت هایی می دهنــد ]و مــرا بــه عقایــد نادرســت مّتهــم می کننــد[.« امــام رضــاg بــا مهربانــی 
بــه وی فرمــود: »ای یونــس، بکــوش همیشــه بــا مــردم بــه انــدازۀ معرفــت آنــان ســخن بگویــی و 
معــارف الهــی را بیــان نمایــی. از بیــان مســائلی کــه درک نمی کننــد خــودداری کــن. ای یونــس، 
ــا کلوخــی در  ــو ّدر گران بهایــی را در دســت داری، اگــر مــردم بگوینــد کــه ســنگ ی هنگامی کــه ت
دســت تــو اســت، یــا آنکــه ســنگی در دســت تــو باشــد و مــردم بگوینــد کــه دّر گران بهایــی در دســت 
داری، چنیــن گفتــاری چــه تأثیــری در اعتقــادات و افــکار تــو خواهــد گذاشــت؟ آیا از چنیــن افکار 

و گفتــار مــردم ســود و زیــان می بینی؟«)طوســی، 1409ق: 487(.
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6-1-2. مشورت

تخصصــی  رأی  و  کارهــا  در  دیگــران  همفکــری  از  برخــورداری  اصطــالح،  در  مشــورت 
خردمنــدان بــرای انتخــاب  بهتریــن تصمیــم اســت)قلعه جی، 1408ق: 432(. خداونــد 
مشــورت را از ویژگی هــای مهــم یــک انســان مؤمــن دانســته اســت)ر.ک. شــوری، 37(. و بــه 
ْمِر)آل عمــران، 159(؛ 

َ
پیامبــر خویــش نیــز دســتور بــه مشــورت داده اســت: »َوَشــاِوْرُهْم ِفــی اأْل

در کارهــا بــا آنــان مشــورت نمــا«. حــوادث سیاســی و نظامــی تاریــخ اســالم گــواه اســت کــه 
رســول گرامــی اســالمn، بــه  عنــوان رهبــر الهــی جامعــه، در مــوارد متعــددی در مســائلی کــه 
تشــریع و تبییــن آن هــا ویــژۀ وحــی و شــخص نبــی نبــود، بــه مشــورت بــا یارانــش دســت یازیــده 
و بــه رأی ایشــان احتــرام گذاشــته و گاهــی از رأی خــود نیــز صــرف نظــر کــرده و بــه رأی آن هــا  

عمــل کــرده اســت. 1

 gبــر مشــورت بــا پیروانــش در ادارۀ مــردم در ایــن ســخن امــام رضــا nمداومــت رســول خــدا
ــُد؛  ــا ُیِری ــی َم ــِزُم َعَل ــمَّ َیْع ــُه ُث ْصَحاَب

َ
ــِه َکاَن َیْسَتِشــیُر أ ــد: »ِإنَّ َرُســوَل اللَّ آمــده اســت کــه می فرمای

رســول  خــداn همــواره بــا یارانــش دربــارۀ قضایــا مشــورت می  فرمــود و آنــگاه، تصمیــم  نهایــی را 
می  گرفت«)حــر عاملــی، 1409ق، ج12: 45(.

و امام رضاg نیز در سیرۀ عملی مدیریتی خویش از مشورت بهره می برد:

ــام  ــت. ام ــعد درگذش ــام س ــه ن ــاg ب ــام رض ــان ام ــی از غالم ــد: یک د می گوی ــالَّ ــِن َخ ــِر ْب ـ ُمَعمَّ
ــه مــن معرّفــی کــن.« گفتــم: »مــن کســی را بــه شــما  فرمــود: »فــرد بافضیلــت و امانتــداری را ب
معرفــی کنــم؟« امــام فرمــود: »رســول خــداn بــا یارانــش مشــورت می کــرد. آنــگاه، دربــارۀ آنچــه 

می خواســت تصمیــم می گرفت«)برقــی، 1371ق، ج2: 601(.

ــاُس؛ ای مــردم، بــه مــن مشــورت بدهیــد.«، بــا مشــورت  َهــا الَنّ ُیّ
َ
ــَیّ أ ِشــیُروا َعَل

َ
1. بــرای نمونــه، در جنــگ بــدر، حضرتــش بــا نــدای »أ

یارانــش تدبیــر جنگــی و سیاســت نظامــی خاصــی را در پیــش گرفــت )ابــن هشــام، 1418ق، ج2: 258؛ طبــری، 1408ق، ج2:20(. 
و در جنــگ احــد، پــس از مشــورت، رأی جوانــان را بــرای خــروج از شــهر بــر رأی خــود و بــزرگان مدینــه ترجیــح داد )همــان، ج3: 26 
ــر حفــر خنــدق پذیرفــت )ابن هشــام، همــان، ج3: 175 و  و ج2: 58-59(. و در جنــگ احــزاب، پیشــنهاد ســلمان فارســی را مبنــی ب

ج2: 91(.
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6-1-3. تصمیم گیری

  از مراحــل حســاس و دشــوار مدیریــت، تصمیم گیــری اســت، تصمیــم گیــری به معنــای گزینش 
یــک راه اصلــح از میــان راه هاســت)آقاپیروز و دیگــران، 1392: 52(. زیــرا هرنــوع تصمیمــی 
ــات جامعــه  ــر زندگــی آدمــی و حی ــال دارد کــه ب ــه دنب ــج و مســئولیت هایی خــاص خــود را ب نتای
ــدی  ــکاران، بودجه بن ــاب هم ــئولیت، انتخ ــرش مس ــری در پذی ــر تصمیم گی ــذارد، نظی ــر می گ اث
و تصمیــم بــه هنــگام بحران هــا و حــوادث. درک اهمیــت ایــن مهــارت بــر دقــت و حساســیت در 

تصمیم گیــری می افزایــد و از خطاهــا می کاهــد.  

   یکــی از تصمیم هــای جــدی در زندگــی پربــار امــام رضــا g پذیرش مشــروط والیت عهــدی بود 
کــه آن حضــرت در امــور حکومــت دخالــت نکنــد. مأمــون بــرای انحــراف افــکار عمومــی شــیعیان، 
رفــع موجبــات برخــورد بــا علویــان و خشــکاندن ریشــۀ تفّکــر قیــام در آن هــا و محــدود کــردن امــام 
رضــا g، منفعــت طلبانــه، دســت بــه اقدامــی عجیــب زد و آن پیشــنهاد والیت عهــدی بــه امــام
g بــود، در حالــی کــه ایــن پیشــنهاد را بــا تهدیــد به قتــل همــراه کــرده بود)ابن بابویــه، 1378ق، 
ج1: 19(. امــام رضــا g بــه منظــور مقابلــه و خنثی ســازی ایــن نقشــه شــیطانی، برنامــه ریــزی 
مناســبی بــرای تبلیــغ مذهــب شــیعی و حمایــت از شــیعیان انجــام داد و بــا تصمیــم بــر پذیــرش 
والیت عهــدی، تهدیــد مامــون را بــه فرصــت تبدیــل کــرد. همچنیــن آن  حضــرت در مناظراتــی کــه 
ــان  ــی مخالف ــای عقیدت ــؤاالت و چالش ه ــه س ــد ب ــزار می گردی ــی برگ ــون عباس ــنهاد مأم ــا پیش ب

پاســخ مناســب مــی داد)ر.ک: مجلســی، 1403ق، ج10: 299-351 و ج49: 208-189).

     ویژگی هایــی ماننــد صداقــت، عدالــت و وفــای بــه عهــد از اساســی ترین مولفه هــای 
برنامه ریــزی در ســیرۀ امــام رضــا g اســت کــه عدالــت محوری تریــن آن هاســت. بن مایــه عدالــت 
در نــگاه امــام  رضــا g عبــارت اســت از حقیقــت توحیــدی کــه در سلســله الذهــب بیــان فرمــوده 
اســت )ابــن بابویــه، 1378ق، ج2 : 135( و تنهــا راه تحقــق عدالــت در امــور فــردی، تهذیــب نفس 
و مزّین شــدن انســان بــه تقواســت. تحقــق عدالــت در حــوزۀ اجتماعــی نیــز بــه اجــرای احــکام و 

اوامــر الهــی و پایبنــدی بــه آن در جامعــه، وابســته اســت)ر. ک: کریــم زاده، 1397: 45).

     از نــگاه امــام رضــا g حکومــت در نظــام امامــت، حکومتــی الهــی اســت که در ایــن حاکمیت 
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 g اســت کــه مــردم کرامــت، عدالــت و منزلــت حقیقــی خــود را بــاز می یابنــد. در ایــن بــاره امــام
ــم  ــی ظل ــد ول ــت می کن ــان حکوم ــر آن ــت و ب ــل اس ــردم در تعام ــا م ــه ب ــی ک ــد: »کس ــی فرماین م
ــی  ــد ول ــده می ده ــردم وع ــه م ــد: ب ــی دروغ نمی گوی ــد ول ــخن می گوی ــردم س ــا م ــد و ب نمی کن
تخلــف نمی کنــد، چنیــن شــخصی از حیــث مــرّوت کامــل اســت و از عدالــت آشــکار و عیــان اســت 
و بــرادری بــا او واجــب اســت و غیبــت کــردن او حــرام اســت)حر عاملــی، 1409ق، ج 27: 39۶(.

تفاوت های اساسی در برنامه ریزی رضوی با برنامه ریزی غربی

ــه در  ــر اســاس ارزش هــا و اهــداف عالی ــران در ســازمان ها ب     در جامعــۀ اســالمی نگــرش مدی
ــن  ــود و ای ــذاری می ش ــدف گ ــدی ه ــه توحی ــترش روحّی ــا گس ــراد ب ــت اف ــم و تربی ــتای تعلی راس
اهــداف بــه داشــتن اهــداف بــزرگ مــاّدی و دنیــوی محــدود نشــده، بلکــه شــامل اهداف معنــوی و 
اخــروی نیــز مــی شــوند. از ســوی دیگــر مدیران اســالمی بــرای موفقیت و پیشــرفت برنامه هایشــان 
ــی  ــداف را پیش بین ــه اه ــل ب ــای نی ــر او، راه ه ــکال ب ــا اّت ــد و ب ــدد می جوین ــد م ــواره از خداون هم
می کننــد. و در صددنــد بــا اندیشــه ورزی، و مشــورت به هنــگام، از هــر تهدیــدی دوری و بــا تصمیــم 

گیــری بــه موقــع آن را بــه فرصــت تبدیــل کننــد. 

خداونــد نیــز در ایــن مواقــع مدیــران را ضمــن یــاری در پیــش بینی هــا، بــا الهامات غیبــی خویش 
از طریــق جرقه هــای ذهنــی در رســیدن بــه برنامه هــا یــاری می دهــد، از مشــکالت و تنگناهــای 
ــوب   ــدف مطل ــه ه ــا را ب ــده، آن ه ــی نش ــی پیش بین ــا از راه ــد، ی ــی می بخش ــا خالص ــه ه برنام
ــرب  ــب غ ــزی در مکات ــی برنامه ری ــران، 1392: 30-46(. ول ــروز و دیگ ــا پی ــاند)ر. ک: آق می رس
بــر مبنــای مدیرّیــت ســودآوری مــاّدی اســت.  در نتیجــه اســتفاده حداکثــری از انســان و تفســیر 
مــادی از برنامه ریــزی، بــه دور از معنویــات، و بــدون اتــکال بــر خداونــد تبــارک و تعالــی خواهــد بود. 

ــا برنامه ریــزی غربــی عبارتنــد از:  بنابرایــن تفاوت هــای اساســی در برنامه ریــزی رضــوی ب

ــده  ــت دهن ــه جه ــه مثاب ــی ب ــای اله ــر ارزش ه ــی ب ــوی مبتن ــت رض ــزی در مدیری 1. برنامه ری
واقعــی اســت و همچنیــن تأثیرپذیــر از ارزش هــای دایمــی، مطلــق و ثابــت اســت در حالــی کــه در 
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مدیریــت غربــی جهت دهندگــی تمایــالت و گرایش هــای فــردی بــر اســاس ارزش هــای انســانی 
و تأثیرپذیــری از ارزش هــای موقتــی، تغییرپذیــر و نســبی اســت)ر. ک: نجــاری، 1386: 189(.

2. در برنامه ریــزی رضــوی، اندیشــه ورزی بــرای ســازندگی فــرد و جامعــه از نظــر مــاّدی و معنــوی 
ــرد و جامعــه از نظــر  ــرای ســازندگی ف ــی اندیشــه ورزی ب ــت غرب ــی در مدیری ــرد ول صــورت می گی

مــادی اســت.

3. در برنامه ریــزی رضــوی اولویــت برنامــه هــا بــر اســاس انجــام واجبــات و تــرک محّرمــات اســت 
ــت)ر.ک:  ــازمان اس ــای س ــاس نیازه ــًا براس ــا  صرف ــت برنامه ه ــی اولوّی ــزی غرب ــی در برنامه ری ول

ــی، 1391 :301(.  بابائ

4. در مدیریــت رضــوی، برنامه ریــزی بــا لحــاظ قوانیــن و ســنن الهــی انجــام می شــود ولــی در 
مدیریــت غربــی قوانیــن و ســنن الهــی در برنامه هــا لحــاظ نمی گــردد.

5. تصمیم گیــری برنامه ریــزان اســالمی بــا تــوکل بــر خــدا و تکیــه و اعتمــاد بــر او انجــام 
می گیــرد ولــی در برنامه ریــزی غربــی تصمیم گیــری بــدون تــوکل بــر خــدا و اعتمــاد بــر او انجــام 

می شــود)فروزنده،34:1392(.

6. در تصمیم گیــری برنامه ریــزان رضــوی، بــر خــالف برنامه ریــزی در غــرب، ســه مــالک اصلــی 
بــرای اخــذ تصمیــم در برابــر مدیــر قــرار داده شــده اســت کــه عبارتنــد از:

 الف. حق محوری 

ب. عادالنه تر بودن؛  

ج. رضایت مردم)ر. ک: طیب 1379: 59-58 (.

امیرمومنــان علــی g در ایــن زمینــه بــه مالــک اشــتر می فرمایــد »بایــد بهتریــن و مطلوب تریــن 
کارهــا در نــزد تــو آن باشــد کــه منطبــق بــر حــق و فراگیرتــر از نظــر عدالــت و دربردارنــده تــر از نظــر 

خشــنودی و رضایــت مــردم اســت«)نهج البالغه، نامــه 53(.
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6-2. سازماندهی

بــدون تردیــد آن چیــزی کــه مدیریــت را بــه معنــای واقعــی کارامــد می کنــد ســازماندهی درســت 
و مســتحکم و کامــل و پویاســت؛ ســازماندهی زنــده و فعــال و بــه دور از تشــریفات، نشــانۀ مدیریتی 
قــوی و کاراســت. خداونــد متعــال ســازماندهی ای را کــه ثبــات قــدم و اســتواری بــر حــّق و پشــتکار 
ْهــدی  

َ
ــِه أ ــا َعلــی  َوْجِه َفَمــْن َیْمشــی  ُمِکبًّ

َ
در احیــای فرامیــن والیــی نــدارد را مذّمــت می کنــد: »أ

ا َعلــی  ِصــراٍط ُمْســَتقیٍم)ملک: 22(؛ آیــا کســی کــه نگون ســار و به صورت افتــاده  ــْن َیْمشــی  َســِویًّ مَّ
َ
أ

ــر راه راســت مــی رود؟« ــا آنکــه راســت قامت ب حرکــت می کنــد، هدایت یافته تــر اســت ی

مســتعد  افــراد  به کارگمــاری  و  گزینــش  شــناخت،  ســازماندهی  در  مســئله  مهم تریــن 
ــه  ــت ک ــر اس ــن ام ــره، 247(. ای ــف، 55؛ بق ــاء، 105؛ یوس ــت)ر.ک: انبی ــاالری( اس )شایسته س
محــور اصلــی ســازماندهی را تشــکیل می دهــد و در ادارۀ جامعــه سرنوشت ســاز اســت. امــام رضــا
g، در مالقــات مأمــون بــا ایشــان، بعــد از آنکــه مأمــون بــر فتوحــات جدیــد خــود در کابــل افتخار 
می کنــد، موضــع می گیــرد و می خواهــد بگویــد ســازماندهی ناشــیانۀ تــو کــه برخاســته از مدیریت 
غاصبانــه تــو اســت، ســبب شــده کــه گروهــی در اّمــت اســالمی فرامــوش شــوند و تــو هنــوز در فکر 
کشورگشــایی هســتی. امــام در ایــن بیــان می فرمایــد: »دربــارۀ امــت محّمــد و فرمانروایــی کــه بــر 
ایشــان داری از خــدا بتــرس، زیــرا کارهــای آنان را تباه کرده ای و کار را به دســت کســانی ســپرده ای 
کــه بــه غیــر خداونــد بلندمرتبــه داوری می کننــد و خــود در ایــن ســرزمین مانــدگار شــده ای. ... بــر 
مهاجــر و انصــار بــا نبــود تــو ســتم مــی رود. ... روزگار بــر مظلومــان بــه ســختی می گــذرد و آنــان 
ــه  ــی ک ــزد او از اوضاع ــه ن ــد ک ــی را نمی یابن ــد و کس ــی ندارن ــه ای دسترس ــه هزین ــی ب ــرای زندگ ب
دارنــد شــکایت کنند«)ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 160؛ مجلســی، 1403ق، ج49: 165(. و نیــز 
امــام رضــا g در جــواب نامــه محمدبــن ســنان، بــا تأکیــد بر رســیدگی بــه بالدیــدگان و گرفتــاران 
ــرایطی در  ــدرت و ش ــات، ق ــه امکان ــانی را ک ــدان ]و کس ــد توانمن ــد: »خداون ــاران می فرمای و بیم
اختیــار دارنــد[ را مکّلــف کــرده اســت، تــا امــور زندگــی زمین گیــران و از کار افتــادگان و بالدیــدگان 

را ســامان دهند«)ابــن بابویــه، 1413 ق ، ج 2: 8(.

امــام رضــا g خطــاب بــه فــردی بــه نــام اســماعیل فرمــوده اســت: ای اســماعیل، آیــا در میــان 
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آشــنایان خــود چنیــن دیــده ای کــه هــر گاه کســی جامــه ای نــدارد و دیگــری آن را اضافــه دارد بــه 
او بدهــد؟ گفتــم: نــه. فرمــود: آیــا اگــر کســی پوششــی دارد بــرای دیگــری می فرســتد تــا او نیــز 
پوشــش داشــته باشــد؟ جــواب دادم: خیــر. آنــگاه امــام )بــه نشــانه ابــراز تأســف عمیــق( دســت 
بــر زانــوی خویــش زد و فرمــود: این هــا بــرادر یکدیگــر نیســتند)عطاردی، 1413ق، ج 1: 299(.

عبدالّلــه بــن صلــت می گویــد: مــردی از اهــل بلــخ گفــت: در ســفر خراســان بــا امــام بــودم. روزی 
ســفره انداختنــد و غالمــان ســیاه و غیــر آنــان را بــر ســر آن ســفره فراخواندنــد)و همــه بــا هــم بــا 
امــام غــذا خوردنــد( گفتــم: ای کاش بــرای ایــن هــا ســفره ای جداگانــه ترتیــب می دادیــد، فرمــود: 
خامــوش بــاش. خــدای همــه یکــی اســت مــادر یکــی، پــدر یکــی و پــاداش هــر کســی بــه کــردار او 

بســتگی دارد)کلینــی، 1407ق، ج 8: 230(.

تفاوت های اساسی در سازماندهی رضوی با سازماندهی غربی

در مدیریــت الهــی نســبت بــه مدیرّیــت غربــی بــرای ایجــاد هماهنگــی و ســازماندهی نخســت 
ــدی  ــدا واح ــه مب ــان ب ــق جه ــه خال ــبت ب ــا را نس ــرش ه ــه و از درون نگ ــه ها رفت ــراغ اندیش ــه س ب
می رســانند در ایــن بینــش نظــام آفرینــش بــا تمــام تنوعــی کــه دارد بــر وحــدت و یگانگــی مبتنــی 
و پابرجاســت. در ایــن حــوزه هماهنگــی موجــودات جهــان آفرینــش بــه عنــوان اصــل تربیتــی بــه 
کلیــه پیــروان خــود کــه در زیــر چتــر ســازمان »امــت واحده«گرد آمــده اند آمــوزش ]و ســازماندهی[ 
می دهند)تقــوی دامغانــی، 1393: 92-93(. امامــت، مدیریــت کالن جامعــه و مایــه نظام منــدی 
ــوی  ــت رض ــازماندهی در مدیری ــن رو، س ــت)کلینی، 1407ق، ج1 : 198(. از ای ــلمانان اس مس
برآمــده از مدیریــت اســالمی تفــاوت هایــی بــا ســازماندهی در مدیرّیــت غربــی دارد کــه مهم تریــن 

آن هــا عبارتنــد از:

1. در ســازماندهی در مدیریــت رضــوی، هماهنگــی مطلــوب و وحــدت منطقــی در ســایه اخــّوت 
ــع  ــی مناف ــازماندهی غرب ــل در س ــی، 1393: 94( در مقاب ــت)تقوی دامغان ــرار اس ــرادری برق و ب

ســازمان بــر ارزش هــای الهــی و اخــّوت بیــن اعضــا مقــّدم اســت.     
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ــراد ســرلوحه  ــری اف ــه براب ــت و  عقیــده ب 2. در ســازماندهی در مدیریــت رضــوی، رعایــت عدال
ــر خــالف ســازماندهی  ــران اســت)ر.ک: عابــدی جعفــری و معصومــی مهــر، 1395: 42( ب مدی

غربــی کــه عدالــت رعایــت نمــی شــود.

3. در ســازماندهی در مدیرّیــت رضــوی گزینــش افــراد در چارچــوب تخّصــص و تعّهــد الهــی)ر. 
ک: احمــد زاده و دیگــران، 1396، ج2: 186( انجــام مــی گیــرد ولــی در مدیرّیــت غربــی، گزینش 

افــراد بــر اســاس تخّصــص و تعّهــد ســازمانی اســت.

4. در ســازماندهی در مدیریــت رضــوی، مســئولیت ها امانــت اســت )همــان( و بــه کار گمــاری 
شایســتگان و شایسته ســاالری مدنظــر اســت؛ برخــورداری از فضایــل برجســته فــردی تنهــا محــور 
گزینــش نیســت بلکــه بایــد تــوان کاری هــم در کنــار آن باشــد تعّهــد وتخّصــص همــراه بــا عشــق و 
عالقــه معیــار اصلــی گزینــش اســت ولــی در مدیریــت غربــی، مســئولیت ها ومناصــب بــر اســاس 

ــان(. ــود)ر. ک: هم ــردی داده می ش ــته ف ــای برجس ویژگی ه

5. در مدیریــت رضــوی عملکــرد افــراد متناســب بــا حــّق و تکلیــِف وی نســبت بــه دیگــران بایــد 
باشــد و از ایــن حــدود تجــاوز نکنــد)ر.ک: همــان( ولــی در مدیریــت غــرب، عملکرد افراد متناســب 

بــا منافــع ســازمان، ارزیابــی مــی شــود.

6-3. رهبری و هدایت

ــت یکســان  ــا مدیری یکــی از موضوعــات مهــم در مدیریــت، موضــوع رهبــری اســت. رهبــری ب
نیســت گرچــه ایــن دو مفهــوم شــباهت های فراوانــی بــا هــم دارنــد ولــی الزامــا هــر مدیــری رهبــر 
ــف  ــی از وظای ــری بخش ــد)همان، ج4: 117(. رهب ــر باش ــد مدی ــری نمی توان ــر رهب ــت و ه نیس
هــر مدیــر در اســتفاده موّثــر از منابــع انســانی ســازمان، بــه حســاب می آیــد، از ایــن رو رهبــری، 
هنــر مدیریــت محســوب مــی شــود)حق وردی طاقانکــی، 1391: 21(. بــه عبارتــی رهبــر، فــردی 
ــد زاده و  ــاد می کند)احم ــزش ایج ــراد انگی ــازمان، در اف ــای س ــه برنامه ه ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک اس

دیگــران،1396،ج4: 117(.



72

سال هشتم، شماره 30، تابستان 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ــۀ  ــه عنــوان مدیریــت کالن جامعــه، مای ــزرگ اّمــت اســالمی، امامــت و رهبــری، ب در ســازمان ب
نظام منــدی مســلمانان و اســتحکام دیــن اســت. در ایــن بــاره امــام رضــا g مــی فرمایــد: »...
ایــن امــام اســت کــه باعــث مــی شــود مســلمانان از هــم گسســته نشــوند و دیــن اصیــل بــر جــای 

ــی، 1407ق، ج1 : 198(. ــد...«) کلین بمان

در مدیریــت جامعــه اســالمی، سلســله مراتــب بایــد حفــظ و همــه امــور بــه ولــی خــدا ختم شــود؛ 
زیــرا اگــر ایــن ارتبــاط قطــع شــود، تمــام تصمیم هــای مدیــر، مشــروعّیت خــود را از دســت مــی 
دهــد. در ســایه همیــن مدیریــت و رهبــری اســت کــه کار یــک مدیــر تنهــا بــه رســیدگی و سرکشــی 
و یــاری بــه کارکنــان خاتمــه نمی یابــد؛ بلکــه هنگامــی کــه مدیــر، مســئولیت رهبــری و مدیریــت 
ــد و  ــطح نمای ــش هم س ــا همکاران ــود را ب ــی خ ــد زندگ ــت بای ــده گرف ــر عه ــه ب ــی را در جامع گروه
چنانچــه محرومیــت یــا مشــکلی متوجــه کارکنانــش اســت کــه قابــل رفــع بــه وســیله وی نیســت، 
خــود نیــز شــریک در تحّمــل آن نامالیمــات گــردد و بــا آنــان همدلــی کنــد. چنیــن روشــی ســبب 
خواهــد شــد کــه کارکنــان مدیــر را بیگانــه از خــود نداننــد و یکــی از جمــع خویــش بــه شــمار آورنــد 
ــر،  ــر و کارکنــان حاکــم گردد)طیــب، 1379: 11۰( نحــوه زیســتن مدی و روح یگانگــی بیــن مدی
التیــام بخــش درد و اعتــدال بخــش انتظارشــان خواهــد بــود. امــام رضــا g می فرمــود: اگــر زمام 
حکومــت را در دســت گیــرم غــذای ســاده تــر و کــم ارزش تــری خواهــم خــورد و لبــاس خشــن و زبر 
در بــر خواهــم کــرد و پــس از آســایش بــا ســختی و مشــّقت خواهــم زیســت)عطاردی، 1413ق، 

ج2: 362(. 

یونس بن عبدالرحمــان ناراحــت از رفتــار و گفتــار نادرســت اطرافیــان بــه امــام رضــا g گالیــه 
ــد  ــه می خواهن ــر چ ــردم ه ــذار م ــاش بگ ــن مب ــس، غمگی ــود: »ای یون ــا g فرم ــام رض ــرد. ام ب
بگوینــد، این گونــه مســائل و صحبت هــا اهمیتــی نــدارد. زمانــی کــه امــام از تــو راضــی و خشــنود 
ــی و ناراحتــی نیست«)طوســی، 1409ق: 487؛ عطــاردی، 1413ق:  باشــد، جــای هیــچ نگران

ج456:2(.

یســع بن حمزه کــه در برخــی مجالــس امــام رضــا g حضــور می یافــت، از شــخصی خراســانی 
ــه اش را از  ــول و آذوق ــفر، پ ــت: در راه س ــد و گف ــرت ش ــس حض ــه وارد مجل ــد ک ــت می کن حکای
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دســت داده اســت و از ایشــان درخواســت کمــک کــرد. حضــرت بــه گونــه ای بــه وی تفّقــد فرمــود 
و مایحتــاج ســفرش را داد کــه چشــم در چشــم هــم قــرار نگرفتنــد تــا مبــادا آن شــخص احســاس 
ذّلــت و خــواری کند)ابــن شــهر آشــوب، 1379 ق، ج4: 361(. در فرهنــگ رضــوی مدیــر کم خــرد، 
محــروم از تشــخیص درســت و تخصــص الزم، مّذمــت شــده اســت. امــام رضــا g در نامــه ای بــه 
ــَتعمَل  ــاَء... و اس ــرداَء الّلعن ــاَر... و آوی الط ــی األخی ــن َنَف ــة مّم ــت: »... البرائ ــته اس ــون نوش مأم
ــان را کــه  ــد... و آن الســفهاَء...؛ نفــرت و بیــزاری از افــرادی کــه نیــکان را تبعیــد )و منــزوی( کردن
رســول اکــرم n رانــده و لعنــت کــرده بــود در کانــون اســالمی پنــاه دادنــد)و جــذب کردنــد (... 
و کم خــردان و محرومــان از تشــخیص صحیــح را بــه کار گماردنــد، جــزو اســالم خالــص اســت...
)ابن بابویــه، 1378ق، ج2 :124(. امــام رضــا g در ایــن نامــه نابســامانی های اجتماعــی و 
مشــکالت نظــام اجرایــی و اداری را بــه عللــی نســبت می دهــد کــه یکــی از آن هــا روی کارامــدن 

جاهــالن، ساده اندیشــان و افــراد غیــر متخّصــص اســت.

 

تفاوت های اساسی هدایت و رهبری رضوی با هدایت و رهبری غربی

ــیاری از  ــت بس ــد و موفقی ــا می کن ــازمان ایف ــی در س ــی و بالندگ ــی و پویای ــش حیات ــری نق رهب
ــر بخــش اســت. در حقیقــت وظیفــه رهبــری در  ــه ســبب وجــود رهبــران قــوی و اث ســازمان ها ب
ــران اســت. ایــن موضــوع، اهمیــت رهبــری را دو چنــدان  مدیریــت تجلــی مهــارت انســانی مدی

می کنــد.

ــه در  ــی دارد ک ــی ویژگی های ــای دین ــاس آموزه ه ــر اس ــالمی ب ــه اس ــری در جامع ــت و رهب هدای
مکاتــب غربــی نیســت:

1. نیــت و انگیــزه الهــی پایــه رفتــار مدیــر و رهبــر است)حســن فاعلی()مصبــاح یــزدی، 1388: 
ــی  ــود و بازده ــت س ــه جه ــزه ب ــت و انگی ــار نی ــرب اعتب ــی غ ــب مدیریت ــل در مکت 152(. در مقاب

باالســت. 

2.در مدیریــت رضــوی مبتنــی بــر رهبــری اســالمی،  تاثیرگــذاری به صــورت خیر خواهانه اســت 
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ولــی در مدیریــت غربــی، تاثیرگــذاری خیرخواهانــه نیــز، منفعــت طلبانــه اســت و آن هــا نیز بــه این 
نتیجــه رســیده اند) احمــد زاده و دیگــران، 1396، ج4: 123(.

ــه«  ــرای انســان کرامــت ذاتی»ســبک کریمان ــر انسان شناســی اســالمی ب 3. رهبــری مبتنــی ب
ــز در  ــش را ج ــدول از نرم ــد و ع ــل اول می دان ــش را اص ــراد نرم ــا اف ــورد ب ــه در برخ ــت ک ــل اس قائ

ــی کــه در مدیریــت غربــی چنیــن نیســت. مــوارد ضــرور مجــاز نمی شــمارد در حال

4. رهبــری در مدیریــت رضــوی یــک قــدرت و اســتعداد ذاتــی مّتکــی بــر ســنن الهــی و افاضــات 
خداونــد اســت ولــی در مدیریــت غربــی، رهبــری، صرفــا یــک قــدرت خــود بنیــاد اســت)ر. ک: 

ــان:124(. هم

5. در مدیریــت رضــوی، رهبــر فــردی اســت خالــی از هــوای نفــس و طبــق ارزش برتــر توحیــد 
ــته از  ــرب، برخاس ــر در غ ــذاری رهب ــی تاثیرگ ــان: 125(.  ول ــی دارد)ر.ک: هم ــر م ــدل گام ب و ع

ــت.  ــع اوس ــتای مناف ــخص و در راس ــر ش ــی ه جهان بین

ــه  ــر خــود و دیگــران را در رســیدن ب ــر رهبــری اســالمی،  مدی 6. در مدیریــت رضــوی مبتنــی ب
ــتاد  ــر اس ــه تعبی ــر، 1395: 39(. و ب ــی مه ــری و معصوم ــدی جعف ــئول می داند)عاب ــال مس کم
ــال  ــی در قب ــر غرب ــی مدی ــری، 1364: 209(؛ ول ــاد را دارد) مطه ــد و ارش ــه و رش ــری وظیف مطّه

ــد. ــود نمی بین ــئولّیتی را در خ ــن مس ــران چنی دیگ

7. در مدیریــت رضــوی مبتنــی بــر رهبــری اســالمی، شایسته ســاالری بــر اســاس ایمــان، دانــش 
و کفایــت اســت؛ اّمــا در مدیریــت غربــی شایسته ســاالری فقــط بــر اســاس دانــش و کفایــت اســت.

8. رهبــری در مدیریــت رضــوی، ایثارگــری و همدلــی را ســرلوحۀ هدایــت و رهبــری خویــش قــرار 
می دهــد ولــی در مدیرّیــت غربــی رهبــری، بــا توجــه بــه منافــع فــردی و ســودجویانه اســت.

6-4. نظارت و کنترل

اگــر فراینــد نظــارت و کنتــرل را بــه بازدیــد و مراقبــت از طرز پیشــرفت اجــرای عملیات در مقایســه 
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بــا وضــع مطلــوب و بــه دنبــال آن تغییــر عملیات بــه  منظور جلوگیــری از انحــراف در تحقــق اهداف 
ــاهده و  ــق مش ــات از طری ــب اطالع ــش اول: کس ــم، بخ ــف کنی ــازمان تعری ــدۀ س ــی  ش پیش بین
بررســی وضــع موجــود و تعییــن پیشــرفت کارهــا در مقایســه بــا وضــع مطلــوب، را نظــارت و بخــش 
دوم: بــاز گردانیــدن سیســتم اجرایــی بــه شــکل درســت و مطلــوب آن از طریــق انجــام کارهــای 

اصالح کننــده را کنتــرل گویند)قوامــی، 1383: 489؛ میرکمالــی، 1386: 53(.

ــت  ــه مأموری ــپاهی را ب ــالم n س ــی اس ــر گرام ــرگاه پیامب ــه ه ــت ک ــل اس ــا g نق ــام رض از ام
ــر رفتــار و عملکــرد فرمانــده ســپاه نظــارت  ــا ب ــق را می گمــارد ت می فرســتاد، برخــی از افــراد موّث
داشــته، آن را بــه او گــزارش دهنــد: »رســول خــدا هــرگاه لشــکری را مهّیــا می کــرد و فــردی را بــه 
ــا  ــه می ســاخت ت ــراد مــورد اعتمــاد را روان فرماندهــی آن منصــوب می کــرد، همــراه او یکــی از اف
او را در جریــان تحــوالت جنــگ و عملکــرد فرماندهــی آن، قــرار دهد«)حمیــری، 1413ق: 343؛ 

مجلســی، 1403ق، ج97: 61(.

کنتــرل افــراد در هــر مجموعــه از دو طریــق »کنتــرل بیرونی« و »کنتــرل درونی« صــورت می گیرد 
اّمــا نظــام کنتــرل در ســازمان تــا وقتــی کــه مشــوق خودکنترلــی نباشــد یــک نظــام کنتــرل موثــر 
نخواهــد بود)شــرمورهون، 1378: 106(؛ بلکــه بــه اذعــان عــده ای کنتــرل درونــی اســاس کنترل 
بیرونــی را تشــکیل می دهــد. خودکنترلــی حالتــی اســت در درون افــراد کــه بــدون آن کــه تحــت 
ــه خوبــی انجــام  نظــارت یــک عامــل خارجــی قــرار داشــته باشــند، وظایــف ســازمانی خــود را ب
می دهند)الوانــی، 1387: 106(. یکــی از مفاهیــم کلیــدی در علــم اخــالق، مفهوم »تقوا« اســت. 
تقــوا نیــروی درونــی اســت کــه فــرِد دارای آن، از خــود در برابــر مخالفــت بــا فرامین الهــی محافظت 
ــد طبــق اوامــر و  ــزم می دان ــا تقــوا خــود را مل ــن ملکــه نفســانی، انســان ب ــد. در نتیجــه ای می کن
نواهــی الهــی گام بــردارد، آنچــه را مخالــف عبودیــت حــق تعالــی اســت انجــام ندهــد. تجربیــات 
نشــان می دهــد افــراد مّتقــی نســبت بــه کســانی کــه خــود را پایبنــد آموزه هــای دینــی نمی داننــد 

از عملکــرد بهتــری برخوردارنــد )مســاعد و نــادری قمــی، 1394: 50(. 

امــام رضــا g در راســتای عمــل بــه فریضــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــا اشــاره بــه جایگاه 
ــه آن  ــا ب ــه م ــه ک ــرس، آن چ ــدا بت ــد از خ ــود: »ای زی ــد فرم ــرادرش زی ــه ب ــی ب ــوا و خودکنترل تق
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رســیده ایم بــه وســیله همیــن تقواســت. هــر کــس کــه تقــوا داشــته باشــد و خــدا را مراقــب خــود 
ندانــد از مــا نیســت و مــا از او نیســتیم«)ابن بابویــه،1378ق ، ج2: 235(. امــام رضــا g در بــاره 
مدیــران بــی تعهــد و ناالیــق می فرمایــد: »انســان امیــن بــه تــو خیانــت نکــرده اســت بلکــه تــو بــه 

ــعبه،  1363 : 442(. ــن ش ــاد کرده ای«)اب ــن اعتم خائ

قــرآن کریــم تقــوا و خویشــتن بانی را ســبب کرامــت و برتــری انســان ها می دانــد)ر.ک: حجــرات، 
13(. از دیــدگاه امــام رضــا g یکــی از راه های کســب کرامت، تقــوا و عمل به فرامین الهی اســت. 
از ابراهیم بن عبــاس صولــی نقــل شــده اســت کــه مــردی بــه ایشــان گفــت: »بــه خــدا ســوگند کــه 
بــر روی زمیــن بزرگوارتــر و شــریف تر از پدرانــت یافــت نمی شــود«. امــام رضــا g فرمــود: »تقــوا 
آنــان را شــرافت بخشــیده اســت« )مجلســی، 1403ق، ج49: 95(. در کتــاب فقــه الرضا منســوب 
بــه امــام رضــا g آمــده اســت کــه امــام فرمــود: »هــر کــس می خواهــد عزیزتریــن مــردم باشــد 

بایــد در نهــان و آشــکار از خــدا پــروا کند«)علــی بــن موســی الرضا)منســوب(، 1406ق: 381(.

تفاوت های اساسی در نظارت رضوی با نظارت غربی

در نــگاه انسان شناســی اســالمی جایــگاه انســان در پهنــۀ هســتی بــر خــالف فرهنــگ غربــی بــه 
امــور اخالقــی و معنــوی بیــش از امــور اداری و ســازمانی در ســازمان ها توجــه می شــود. در دیــدگاه 
اســالمی مــالک ارزشــیابی هــم ُحســن فعلــی و هــم ُحســن فاعلــی اســت و اولیــن شــرط صحــت و 
ارزشــمندی اعمــال، نّیــت اســت و مدیــر نقــش راهنمــا و هدایت کنندگــی و ارشــاد دارد نه بازرســی 

تفتیش. و 

در دیــدگاه اســالمی مدیــر بایــد بــه ســازمان خــود ایــن امــکان را بدهــد تــا کارکنــان بتواننــد بــا 
امنیــت خاطــر بــه ارزشــیابی از کار مدیــر و فعالیت هــای ســازمانی او بپردازنــد. نکتۀ مهــم راهبردی 
در ایــن بحث)نظــارت و کنتــرل( ایــن اســت کــه در نــگاه اســالمی، بخشــی از هزینه هــا و نیروهایی 
کــه در نظام هــای دیگــر صــرف کنتــرل و بازرســی و اطالعــات می شــود، در راه ارتقــای فرهنگــی 
و رشــد معنــوی کارکنــان بــه کار گرفتــه می شــود تــا بــا تقویــت روحیــه دینــی و تقــوا، عامــل کنتــرل 



77
بازشناسی فرایندهای مدیریت فرهنگی امام رضا g     )نجفی و همکار(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هشتم، شماره 30، تابستان 1399

کننــده درونــی در افــراد بــه وجــود آیــد و ضمــن تامیــن اهــداف ســازمانی، رشــد و تعالــی معنــوی 
انســان ها  حاصــل شــود اهــّم دیــدگاه اســالم در مقابــل دیــدگاه غــرب در زمینــه نظــارت وکنتــرل 

بــه شــرح ذیــل اســت: 

1. در مدیریــت رضــوی،  نظــارت بــر اســاس ایمــان بــه غیب)خــدا، فرشــتگان و اولیــای الهــی(  
اســت)ر.ک: تقــوی دامغانــی، 1393: 99(. ولــی در مکتــب غربــی نظــارت و کنتــرل ســازمان و 

افــراد بــر اســاس قانــون بشــری انجــام می پذیــرد.                                                      

ــهری، 1379، ج14:  ــدی ری ش ــت)ر. ک: محم ــرل از درون اس ــوی، کنت ــت رض 2. در مدیری
ــت.    ــی اس ــرل بیرون ــاس کنت ــر اس ــرب ب ــب غ ــارت در مکت ــث 21652( و نظ 6763،حدی

3. در مدیریــت رضــوی، هــر فــرد موظــف اســت بــه اصــالح امــور دیگــران همــت کند)نظــارت 
همگانــی()ر.ک: مقیمــی، 1395: 526( و بــا تبلیــغ و تشــویق، خوبی هــا را گســترش دهــد و از 
بدی هــا جلوگیــری کند)اصــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکر()تقــوی دامغانــی، 1393: 100( بر 

خــالف مکتــب غــرب کــه نظــارت بــر اســاس نگــرش منفعــت طلبانــه اســت.                                             

4. در مدیریــت رضــوی، مدیریــت بــه منظــور هدایــت و خیرخواهــی بــرای هم نوعان اســت)ر.ک: 
طیــب، 1379: 189(؛ اّمــا در مدیریــت غربــی اهــداف ســازمان بــا اهــداف دیگــران در رقابــت و 

تزاحــم قــرار می گیــرد.

5. در مدیریــت رضــوی، مدیــر، امانتــدار الهــی و متعّهد در برابر خداوند و زیردســتان اســت)ر.ک: 
ــر، رئیــس اســت و همــه  علــی احمــدی و همــکاران، 1383: 3۴( ولــی در مدیریــت غربــی، مدی

فقــط در قبــال او پاســخگو هســتند.

7. نتیجه گیری 

ــی  ــای مدیریت ــه  فراینده ــود ب ــاز خ ــگاه تمدن س ــی و ن ــت فرهنگ ــا g در مدیری ــام رض     ام
چهارگانــه، برنامه ریــزی، ســازماندهی، رهبــری و هدایــت و نظــارت و کنترل،  نگــرش متفاوتی دارد 
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و بــرای ســاماندهی مدیریــت خــرد و کالن جامعــه اســالمی در ایــن چهــار حــوزه نکاتــی اساســی 
بیــان کــرده اســت. مدیــران فرهنگــی جامعــه در صــورت تأســی از امــام رضــا g می تواننــد بــه 
ایــن نــکات توجــه کننــد. مــا در مقــام بیــان تفــاوت مدیریــت رضــوی بــا مدیریــت حاکــم بر غــرب به 

نتایــج مهمــی بــه شــرح ذیــل دســت یافتیــم.

1. برنامه ریــزی در مدیریــت رضــوی مبتنــی بــر ارزش هــا و ســنن الهــی بــه منظــور ســازندگی فــرد 
و جامعــه انجــام می شــود و تصمیم گیــران بــا تــوکل بــر خــدا و اعتمــاد بــر او، ســه مــالک اصلــی 
حق محــوری، عدالــت و رضایــت مــردم را در نظــر دارنــد در حالــی کــه در مدیریت غربــی ارزش های 

انســانی، مــادی و ســازمانی، بــدون تکیــه و اعتمــاد بــه خــدا جهت دهنــده برنامه ریــزان هســتند.

2. در ســازماندهی در مدیریــت رضــوی، گزینــش افــراد در چارچــوب تخصــص و تعهــد الهــی، 
ــرش  ــض و پذی ــود. تفوی ــام می ش ــرادری انج ــّوت و ب ــایۀ اخ ــری در س ــت و  براب ــت عدال ــا رعای ب
ــر  ــّد نظ ــت، م ــش و کفای ــان، دان ــاس ایم ــر اس ــاالری ب ــت و شایسته س ــت اس ــئولیت ها امان مس
اســت. در مقابــل در ســازماندهی غربــی گزینــش افــراد و تفویــض مســئولیت ها ومناصــب صرفــا بر 

ــت. ــازمانی اس ــد س ــص و تعّه ــردی و تخّص ــای ف ــاس ویژگی ه اس

3. در مدیریــت رضــوی رهبــری یــک قــدرت و اســتعداد ذاتــی مّتکــی بــر ســنن الهــی و افاضــات 
خداونــد اســت و طبــق ارزش برتــر توحیــد و عــدل، خــود و دیگــران را در رســاندن بــه کمــال و رشــد 
مســئول می دانــد و بــا توجــه بــه کرامــت ذاتــی انســان ها، تاثیرگــذاری او بــه صــورت خیرخواهانــه، 
ایثارگرانــه، خالــی از هــوای نفــس و بــا نّیــت و انگیــزه الهــی انجــام می پذیــرد. در مقابــل در مکتــب 
مدیریتــی غــرب رهبــری مبتنــی بــر یک قــدرت خــود بنیــاد، منفعت طلبانــه و ســودجویانه اســت و 

اعتبــار نیــت و انگیــزه نیــز بــه جهــت ســود و بازدهــی باالســت. 

4. در مدیریــت رضــوی، نظــارت و کنتــرل از درون بــر اســاس ایمــان بــه غیــب و بــه قصــد اصــالح 
امــور خــود و دیگــران اســت )نظــارت همگانــی( مدیــر در ایــن راســتا موّظــف بــه گســترش خوبــی 
ــی در  ــر( ول ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــت)اصل ام ــازمان اس ــا در س ــری  از بدی ه ــا و جلوگی ه
مکتــب غربــی نظــارت و کنتــرل ســازمان و افــراد بــر اســاس قانــون بشــری، کنتــرل بیرونــی و بــا 

ــرد. ــام می گی ــه انج ــرش منفعت طلبان نگ
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مقایسه مدل مدیریت رضوی با مدیریت غربی
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- آقا پیروز و دیگران.)1392(. مدیرّیت در اسالم. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

- ابراهیمی، ابراهیم ؛ آشناور، مهدی. ) 1394(. »اخالق مدیریت اسالمی در احادیث و اخبار امام رضا g«. ارائه شده در دومین 
کنگرۀ بین المللی تفکر و پژوهش دینی اردبیل. اردبیل: ادارۀ کل تبلیغات اسالمی استان اردبیل.

- ابن بابویه، محمدبن علی.) 1378ق(. عیون اخبار الرضا g. تهران: جهان.
ــــــــــــــــ.)1413ق(. من ال یحضره الفقیه. مصحح: علی اکبر غفاری. قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین  -ـ 

حوزه علمیه قم .
- ابن شعبه حرانی، حسن بن علی.) 1363(. تحف العقول. محقق: غفاری، علی اکبر. قم : جامعه مدرسین.

- ابن شهر آشوب، محمد بن علی.) 1379 ق(. مناقب آل أبی طالب b.  قم : عالمه .
- ابن طاووس، علی بن موسی. ) 1400ق(. الطرائف فی معرفة المذاهب. قم:  خیام.

- ابن  هشام، عبدالملک بن هشام.)  1418ق(.  السیرة النبویه. بیروت: دارالکتب العربی.
- احمد زاده، سید مرتضی و دیگران.) 1396(. درآمدی بر مدیریت جهادی. تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق 

.g
- احمدی، علی و همکاران.) ۱۳۸۳(. مبانی و اصول مدیریت اسالمی رویکردی نوین برای مدیریت در هزاره سوم و جهانی شدن، 

تهران: تولید دانش.
- الوانی،  سید مهدی.) 1387(. مدیرّیت عمومی. تهران: نشر نی.

- اولیاء، محمدصالح. )1384(. مبانی ارزیابی عملکرد مراکز فرهنگی. ناظر محمد ایوبی اردکانی. تهران: دبیرخانه  شورای عالی 
انقالب فرهنگی.

.g بابائی، محمد باقر.)1391(. مهندسی مدیرّیت در فرهنگ علوی. تهران: دانشگاه جامع امام حسین -
- برقی، احمدبن محمد.)1371ق(. المحاسن. قم: دارالکتب االسالمیه.

- تقوی دامغانی، سّیدرضا. ) 1393(. نگرشی بر مدیرّیت اسالمی. تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسالمی. 
- توانایان فرد، حسن.)1365(.  مبانی مدیریت و مدیریت در اسالم. تهران:  الهام.

- حر عاملی، محمد بن الحسن.) 1409ق(. وسائل الشیعه. تحقیق: موسسه آل البیت. قم: موسسه آل البیت الحیاء التراث.
- حّق وردی طاقانکی، مریم.)1391(. مولفه های رهبری بصیر آموزشی با تاکید بر آموزه های دینی. تهران: انتشارات دانشگاه امام 

.g صادق
.)b( قرب اإلسناد. قم: مؤسسۀ آل البیت .)حمیری، عبدالله بن جعفر.)1413ق -

- خاکی قراملکی، محمدرضا.)1386(. »ضرورت بینش نظام مند در طبقه بندی و موضوعات ومولفه های مهندسی فرهنگی«. 
مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی.ج2. تهران: دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی. صص:194-175.
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- رضائی، مریم و فریده پیشوایی. )1392(. تکنولوژی و چالش های فرارو. قم: مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما.
رضائیان، علی.) 1385(.  اصول مدیریت. تهران:  سمت.

- شرفی، محمدرضا.)1390(.  مهارت های زندگی در سیرۀ رضوی. مشهد: آستان قدس رضوی.
- شرمرهورن، جان آر.) 1378(.  مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه: مهدی ایران نژاد پاریزی. تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

- شریعتی، فهیمه.)1393(.»شاخص های مدیریت موفّق امام رضا g   از منظر علوم جدید«. ارائه شده در همایش 
مدیریت اسالمی در فرهنگ رضوی. مشهد: شهریور 1393.

- طبری، محمدبن جریر.) 1408ق(. مشهد. شهریور 1393.  تاریخ. چ2. بیروت: دارالکتب العلمیه.
- طوسی، محمد بن الحسن.) 1409ق(. إختیار معرفة الرجال .  محقق: مصطفوی. حسن . مشهد: دانشگاه مشهد.

- طیب، مهدی.) 1379(. مدیریت اسالمی. تهران: نشر سفینه.
- عابدی جعفری، حسن؛ معصومی مهر، حمیدرضا.) 1395(. مدیریت اسالمی) مدل هاو موانع تحّقق آن در جامعه و سازمان ها(. 

قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- عطاردی، عزیز الله.) 1413ق(. مسند اإلمام الرضا ابی الحسن علی ابن موسی g : بیروت : دار الصفوه.

.b منسوب(. )1406 ق (. فقه الرضا. مشهد:  مؤسسه آل البیت( gعلی بن موسی -
- فروزنده دهکردی، لطف الله. ) 1392(. »بررسی تاثیر دیدگاهای انسان شناسی اسالمی و  غربی بر نظام ارزشی سازمان«. اسالم و 

پژوهش های مدیریتی. سال سوم. ش 1. پاییز و زمستان. صص:45-22.
- قلعه جی، محمد. ) 1408ق(. معجم اللغة الفقها. ریاض: دارالنفائس.

- قوامی، سیدصمصام الدین.) 1383(. مدیریت از منظر کتاب و سنت، قم: دبیرخانۀ مجلس خبرگان رهبری.
- کریم زاده، رحمت الله. ) 1397(.  »بن مایه عدالت در کالم امام رضا g«. فرهنگ رضوی. دوره 6. ش 22. تابستان 1397 . 

صص: 64-45.
- کلینی، محمد بن یعقوب .) 1407ق(.  الکافی. محقق: غفاری علی اکبر و آخوندی. محمد. تهران : دار الکتب اإلسالمیه.

- گلی زواره، غالمرضا. )1386(. »مدیریت از دیدگاه امام رضا g«. پاسدار اسالم. ش315-316. اسفند -فروردین 1387. 
صص: 26- 32.

- مجلسی، محمدباقر. ) 1403ق(.  بحاراألنوار. چ2. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
- محمدی ری شهری، محمد. ) 1379(.  میزان الحکمه. قم: دار الحدیث. 

- مساعد، علی؛ نادری قمی، محمد مهدی.) 1394(. » نقش تقوا در خود کنترل شدن کارکنان«. دو فصلنامه علمی ترویجی اسالم 
و پژوهش های مدیرّیتی. سال چهارم. ش 2. )پیاپی10(. صص:68-49.

- مصباح یزدی، محمد تقی.) 1388(. پیش نیازهای مدیریت اسالمی. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.
- مطهری، مرتضی.)1364(.  امامت و رهبری. تهران: صدرا.

- مقیمی، محمد.) 1395(.  اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم. تهران: نشر راه دان.
- میرکمالی، سیدمحمد.) 1386(.  رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: یسطرون.

- نجاری، رضا. ) 1386(. مبانی مدیریت اسالمی. تهران: دانشگاه پیام نور.


