


فهرست مطالب



ــزی،  ــه ری ــانی، در برنام ــادی و انس ــع م ــد مناب ــر و کارآم ــری موث ــد به کارگی ــای فرآین ــت« به معن »مدیری
ســاماندهی و بســیج امکانــات بــرای نیــل بــه اهــداف اســت. امــا بــرای تحقــق ایــن مهــم، نیــاز مبــرم بــه 

دانــش مدیریتــی و شــیوه راهبــردی مدیریــت مــی باشــد. 
ــای کار و  ــاختار، روش ه ــا، س ــدف ه ــه ه ــت ک ــادی، آن اس ــا نه ــازمان ی ــر س ــای ه ــرط بق ــوال ش  اص
الگوهــای رفتــاری خــود را بــه نحــوی هماهنــگ بــا تغییــرات روزآمــد، متحــول و بــروز نمایــد. یکــی از ُطــرق 
نیــل بــه ایــن مهــم، رشــد علمــی و افزایــش کارآمــدی ِهــر چــه بیشــتر مدیــران اســت. بــرای رســیدن بــه 
ایــن هــدف، بایــد معلومــات و دان ــش حرفــه ای، ابتــکار و نــوآوری و آشــنایی بــا روش هــا و ِمُتدهــای جدیــد 
مدیریتــی را بــه عنــوان مــاک هایــی از تخصصــی شــدن کار مدیــران بــرای نیــل بــه اهــداف و اثربخشــی 

بیشــتر آنــان بــه شــمار آورد.
 بــا در نظرگرفتــن تغییــرات شــگرف و گســترده در دنیــای کنونــی، تمــام سیاســت گــذاران، برنامــه ریــزان 
ــد کــه دانــش افزایــی  ــه خصــوص صاحــب نظــران عرصــه مدیریتــی، اذعــان دارن ــدرکاران و ب و دســت ان
ــد –  ــازمانی دارن ــای س ــکاری در موفقیت ه ــل ان ــزا و غیرقاب ــه س ــش ب ــه نق ــران - ک ــارت ورزی مدی و مه
ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. از ســوی دیگــر ارتبــاط بیــن دانــش افزایــی و مهــارت ورزی مدیــران بــا 

اثربخشــی ســازمانی هــم بــر کســی پوشــیده نیســت.
ــه هنــگام می گیــرد و  ــه دانــش و مهــارت و روش اداره در نهادهــا، تصمیمــات مناســب و ب مدیریــت آگاه ب
ــا توجــه بــه مســائل فــوق، اگــر مدیــران مــدارس علمیــه بخواهنــد  ــد. ب ــه نتایــج مطلوبــی دســت می یاب ب
پویــا وکارآمــد شــوند، بایــد خــود را همــراه بــا تغییــرات، بــه روزرســانی نمــوده و متحــول شــوند و همچنیــن 

پیشــرفت و دانــش افزایــی داشــته باشــند و مهــارت هــای حرفــه ای خویــش را فزونــی ببخشــند.
معاونــت ارتباطــات و امورحــوزه هــا در اجابــت و پاســخگویی بــه ایــن نیــاز مهــم حســب ماموریــت و شــرح 
وظایــف خــود  هــر چنــد هیــچ گاه از دانــش افزایــی و مهــارت افزایــی مدیــران اســتان ها و مــدارس فروگــذار 
ــه انجــام  ــی را ب ــن، اقدامات ــوده و از طریــق فضاهــای مجــازی، آموزش هــای حضــوری، آنایــن و آفای نب
ــتای  ــا در راس ــم اســت ت ــد، مصم ــای روزآم ــا رصــد نیازه ــی و ب ــن مقطــع زمان ــا در ای ــانده اســت، ام رس
دانــش افزایــی و مهــارت ورزی و دســت یابــی مدیــران بــه جدیدتریــن یافته هــا و روش هــای مدیریــت کار 
آمــد و بهینــه ســازی فعالیــت هــای مــدارس حــوزه هــای خواهــران و منــا بــع انســانی و همچنیــن وصــول 
بــه اهــداف ســازمانی خــود، در تربیــت طــاب عالمــه و محقــق و مهــذب، سلســله مباحثــی را بــه صــورت 
الکترونیکــی بــرای مدیــران و دســت انــدرکاران اداره مــدارس حــوزه هــای علمیــه خواهــران، بــا همــکاری 
و مشــارکت فعــال مدیــران و کارکنــان معــزز بــه صــورت فصانــه بــا عنــوان »ره توشــه علمــی– مهارتــی 

مدیــران پویــا« ارائــه نمایــد. 
بــی تردیــد مطالعــه ایــن نشــریه کــه برگرفتــه از آمــوزه هــای قرآنــی، روایــی و اندیشــه متعالــی دانــش ورزان 
علــم مدیریــت در حیطــۀ علــوم انســانی و تجــارب و خاطــرات و بیــان خاقیــت هــا و نــوآوری هــای مدیــران 
پویاســت؛ مــی توانــد یاری گــر مدیــران حوزه هــای علمیــه خواهــران در انجــام بهینــه وظایــف و رســالت ها و 

پیشــبرد امــور جــاری و نیــل بــه آرمان هــای مدیریتــی باشــد. 
مســلما در پرتــو آشــنایی بــا ایــن راهبردهــای علمــی – مهارتــی، امــکان موفقیــت مدیــران در عرصــه ســتاد 
و صــف، در مدیریــت، در حیطــۀ مدیریــِت منابــع انســانی اعــم از: اســاتید، طــاب و ســایر همــکاران ، بهــره 
گیــری از امکانــات متناســب بــا اقتضائــات فراهــم مــی آیــد و مدیــران ارجمنــد مــی تواننــد افــزون بــر وقــوف 

بــه نقــش و مســئولیت های خــود، مدیریتــی پویــا و کارآمــد را بــه نظــاره بنشــینند.
 البتــه در ایــن مســیر، انتظــار ایــن اســت کــه ارتبــاط دو ســویه بیــن معاونــت و مدیــران وکارکنــان برقــرار 
شــده و هــر یــک از مدیــران و کارگــزاران کــه بحمــداهلل از تــوش و تــوان علمــی و مهارتــی فــوق العــاده 
برخــوردار مــی باشــند در طــی تعامــل بــا معاونــت ارتباطــات و امــور حــوزه هــا، زمینــۀ بهــره گیــری دیگــران 

را از دانــش و مهــارت هــای کاربــردی خویــش فراهــم آورنــد.       بعــون اهلل تبــارک و تعالــی 
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کارآمد را به نظاره بنشینند.
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آشــنایی مدیــران بــا جدیدتریــن یافتــه هــای علمــی و مهارتــی و تعمیــق 
ایــن دانش هــا و مهارت هــا و کســب دانــش و تجربــه   هــای جدیــد، 

مدیــران  بــه  ای  تــازه  توانایی هــای  و  ابتــکار  قــدرت 
می بخشــد. معاونــت ارتباطــات و امــور حــوزه هــا، 

ــای  ــن نیروه ــود در تامی ــت خ ــب ماموری حس
ــه روز  کارآمــد مدیریتــی و تامیــن محتــوای ب

و مناســب بــرای »ارتقــاء ســطح کارایــی، 
ــدد  ــران، در ص ــدی« مدی ــت و توامنن تقوی
اســت تــا در راســتای دانــش افزایــی و 
بــه  مدیــران  دســتیابی  و  ورزی  مهــارت 
جدیدتریــن یافته هــا و روش هــای مدیریــت 

کار آمــد در مدیریــت بهینــه مدارس، سلســله 
ــب  ــی در قال ــه صــورت الکرتونیک ــی را ب مباحث

نرشیــه الکرتونیکــی »مدیــران پویــا«، بــا همــکاری 
ــد.  ــه منای ــزز ارائ ــران مع ــال مدی ــارکت فع و مش

ــک  ــا ی ــی، ام ــۀ کاغــذی و چاپ ــع هــان نرشی ــه الکرتونیکــی در واق نرشی
ــی اســت. ــی در فضــای دیجیتال ــوب الکرتونیک ــند مکت س

ــه  ــا «، یگان ــران پوی ــی مدی ــه الکرتونیکــی »ره توشــه علمــی– مهارت نرشی
نرشیــه تخصصــی معاونــت ارتباطــات و امــور حوزه هــا اســت کــه از 
ــی و  ــات مدیریت ــش معلوم ــتای افرای ــران در راس ــنجی مدی ــق نیازس طری

سخن سردبیر

ارتقــای توامننــدی مهارتــی آنــان، در بهــره گیــری از فرصت هــای در اختیــار، بــه 
منظــور بــه کارگیــری مؤثــر و کارآمــد منابــع مــادی و انســانی، در برنامــه ریــزی، 
ــان  ــی مرتبی ــی - اخالق ــت علم ــات و تربی ــادی امکان ــیج جه ــاماندهی و بس س
بــرای نیــل بــه اهــداف حــوزه هــای علمیــه خواهــران در تربیــت طــالب عاملــه 

و محقــق و مهــذب انتشــار مــی یابــد.
ــت  ــف معاون ــداد وظای ــران، در امت ــی مدی ــه الکرتونیک ــار نرشی ــد و انتش تولی
ارتباطــات و امــور حــوزه هــا در راســتای نیــل بــه اهــداف ســازمانی و بــر برنامــه 

هــای ذیــل متمرکــز خواهــد شــد:
-تلفیــق بیــن دانــش مدیریتــی و رویکــرد اســالمی در محتــوا و روش مدیریتــی 

بــا هــدف اســالمی کــردن علــوم انســانی؛
-دانش افزایی مدیریتی در مدیران کالن، استان ها و مدارس؛

-رویکرد کاربردی و عملیاتی داشنت در ارائه محتواهای نرشیه؛
-آشنایی بیشرت با روش ها، مهارت ها و متدها ی نوین مدیریتی؛

-بهره گیری از دانش، مهارت، تجارب و خاطرات مدیران؛ 
-هــم افزایــی و برقــراری ارتبــاط دوســویه بیــن مدیــران و معاونــت بــرای تحقــق 

مدیریتــی پویــا و کارآمــد؛
ــادل افــکار و اطالعــات در مجامــع  ــرای تب -ایجــاد عرصــه  ای مناســب ب

ــی؛ مدیریت
-برنامــه ریــزی بــرای هدایــت و جهــت دهــی محتوایــی نرشیــه 
متناســب بــا نیازهــای اربــردی مدیــران حــوزه هــای علمیــه خواهــران؛ 

-ایجاد بسرتی مناسب جهت بروز و ظهور محورهای زیر:
• مقاالت علمی – مهارتی ؛

• معرفی مدیران موفق و کارآمد؛ 
• نوآوری ها و خالقیت ها در عرصه مدیریت؛

• اخبار مدیران؛
•معرفی تازه های نرش در عرصه مدیریت )کتاب های مدیریتی جدید(؛

• بررسی و تحلیل آیین نامه ها و دستورالعمل های مدیریتی؛ 
• انتقادات و پیشنهادات؛

• پرسش و پاسخ در عرصه دانش و مهارت مدیران؛
• تبادل تجربه مدیران.

مخاطبان این نرشیه عبارتند از: 
1. مدیران و معاونان و مدیران کل و رؤسای ادارات مرکز؛

2. مدیران و معاونین و همکاران استانی؛
 3. مدیران مدارس، معاونان و کارکنان مدارس )مؤثر در عرصه مدیریت(؛

بدیهــی اســت در پرتــو آشــنایی بــا ایــن راهربدهــای علمــی – مهارتــی، امــکان 
ــع  ــت مناب ــۀ مدیری ــه در حیط ــت عاملان ــدارس در مدیری ــران م ــق مدی توفی
انســانی، امکانــات متناســب بــا اقتضائــات فراهــم مــی آیــد و مدیــران ارجمنــد 
افــزون بــر وقــوف بــه نقــش و مســئولیت های خویــش، مــی تواننــد مدیریتــی 

پویــا و کارآمــد را در پیــش گیرنــد. 

فصلنامه 

الکرتونیکی »مدیران 

پویا«، یگانه نرشیه تخصصی 

معاونت ارتباطات و امور حوزه ها است که 

از طریق نیازسنجی مدیران در راستای افرایش 

معلومات مدیریتی و ارتقای توامنندی مهارتی آنان، 

به منظور به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و 

انسانی، در برنامه ریزی، ساماندهی و ...، برای 

نیل به اهداف حوزه های علمیه خواهران 

انتشار می یابد.
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 فصلنامه مدیران پویا
 ره توشه ای مدیریتی



مدیریت و شاخصه های آن
 درقرآن و روایات

درآمد
ــع  ــاع، مناف ــرا در اجت ــت؛ زی ــی اس ــی اجتاع ــی از ارکان زندگ ــت یک مدیری
ــدا  ــاط و اشــرتاک پی ــر ارتب ــا یکدیگ ــراد و رسنوشــت اشــخاص ب و مقاصــد اف
ــی  ــه حت ــا آنجاســت ک ــت در زندگــی اجتاعــی ت ــد. رضورت مدیری مــی کنن
بســیاری از حیوانــات کــه بــه صــورت اجتاعــی زندگــی مــی کننــد، بــر اســاس 
ــه صــورت  ــد. حــال انســان ها کــه ب ــر مــی گزینن ــری را ب ــزه، مدی فرمــان غری
ــر  ــه ب ــد اداره جامع ــی نیازمن ــق اول ــه طری ــد، ب ــی کنن ــی م ــی زندگ اجتاع
ــد  ــی هســتند کــه بتوان ــزی، نظــارت و هدایت اســاس ســازماندهی، برنامــه ری

ــه اهدافشــان رهنمــون ســازد.  ــا را ب آنه
در اســالم، مدیریــت و رهــربی بــه عنــوان یــک اصــل رضوری و اجتنــاب ناپذیــر 
بــرای ادامــه حیــات انســان بــه حســاب آمــده اســت. قــرآن، احادیــث و روایات 
اســالمی، رهــربی را در دو جهــت الهــی و شــیطانی مــورد بحــث قــرار داده انــد 
ــه ســوی  ــا را ب ــی کــه آنه ــزان اطاعــت از رهربان ــا می و رسنوشــت انســان را ب
ــه ســوی دوزخ و شــقاوت  ــان را ب ــا آن ــد و ی حــق و حقیقــت دعــوت کرده ان

ــد. ــته می دانن ــد، وابس می خوانن
مدیریــت یــک دانــش اســت، ولــی کاربــرد صحیــح و مطلــوب آن در موقعیــت 
ــر و موفــق  ــر موث ــه مدی ــن اســت. هــری ک ــا ف ــک هــر ی هــای متفــاوت، ی
ــر و  ــق و موث ــری الی ــد. مدی ــی کن ــز م ــق متای ــق و ناموف ــر ناالی را از مدی
کارآمــد اســت کــه بتوانــد ســایر عوامــل تولیــد را بــه بهــره بــرداری برســاند و 
برعکــس مدیــر ناالیــق جــز بــه هــم ریخــنت کارهــا و بــه هــدر دادن رسمایــه 
هــای انســانی و مــادی کاری نخواهــد کــرد. لــذا مدیریــت و راهکارهــای آن 
و تربیــت مدیــران الیــق از اهــم مبانــی فکــری دینــی محســوب مــی شــود.

آنچــه در ســعادت جامعــه نقــش اساســی دارد، شایســتگی و جامــع الرشایــط 
بــودن مدیــران و کارگــزاران آن جامعــه اســت. در ســازمان هــا نیــز موفقیــت 
ــه  ــوط ب ــازمانی من ــای س ــت ه ــداف و مأموری ــه اه ــیدن ب ــازمان در رس س
مدیرانــی کاردان و الیــق مــی باشــد. بنابرایــن انتخــاب کارگــزاران و مدیــران 
اصلــح ســزاوار توجــه و بررســی فــراوان اســت و بایــد معیارهایــی بــرای 
ــه شــود. مســلا معیارهــای  ــراد و انتخــاب ایشــان در نظــر گرفت ســنجش اف
ســنجش در هــر جامعــه بایــد متناســب بــا ارزش هــا و جهــان بینــی آن 

ــف شــود.  ــه تعری جامع
بنابرایــن بــا توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه مدیریــت در نظام هــا، بــر آن 
ــرآن و کالم  ــدگاه ق ــق از دی ــر موف ــای مدی ــاخصه ه ــن ش ــه تبیی ــا ب ــدیم ت ش
معصومیــن بپردازیــم. امــا بــه خاطــر گســرتدگی هــر یــک از ایــن شــاخصه هــا، 

ــان  مــی گــردد.  ــه، برخــی از شــاخصه هــا بی ــن نرشی در هــر دوره از ای
 

 

مدیر کیست؟
بــه نظــر مــی رســد پیــش از ورود بــه بحــث شــاخصه هــا، الزم اســت در ابتــدا 
کیســتی و چیســتی مدیریــت تبییــن گــردد تــا مخاطبــان بــا تعریــف و ماهیــرت 

آن از نــگاه اســالم آشــنا گردنــد.
مدیــر عبــارت از کســی اســت کــه دارای ابــواب جمعــی و فهرســت زیــر 
ــد.  ــی باش ــز م ــران نی ــئول کار دیگ ــود، مس ــر خ ــالوه ب ــوده و ع ــه ب مجموع
بنابرایــن مدیــر تنهــا بــه وزیــر وزارتخانــه یــا مدیــر عامــل یــک ســازمان گســرتده 
ــا ادارۀ  ــت ی ــک رشک ــئول ی ــه مس ــود، بلک ــی ش ــالق من ــک اداره ات ــس ی و ریی
ــک قســمت و  ــا ی ــک بخــش و ی ــک کارگاه و مســئول ی کوچــک، رسپرســت ی
ــر دوش  ــت را ب ــۀ مدیری ــه شــار مــی رود و وظیف ــر ب ــز، خــود مدی گــروه نی

مــی کشــد.
مســند مدیریــت، امانتــی الهــی اســت کــه بــه مدیــر ســپرده شــده اســت و او 
بایــد از ایــن امانــت الهــی بــه شــدت مراقبــت کنــد. مــوالی متقیــان علــی)ع(، 
ــن  ــاره ای ــان، درب ــام در آذربایج ــدار ام ــس فرمان ــن قی ــعث ب ــه اش ــاب ب خط
امانــت الهــی مــی فرمایــد: » َو إِنَّ َعَملـَـَك لَيْــَس لـَـَك ِبطُْعَمــٍة َو لَِكنَّــُه ِف ُعُنِقــَك 
أََمانـَـٌة َو أَنـْـَت ُمْســرَتًْعى لَِمــْن فَْوقـَـَك لَيْــَس لـَـَك أَْن تَْفتـَـاَت ِف َرِعيَّــٍة َو الَ تَُخاِطــَر 
إاِلَّ ِبَوثِيَقــٍة َو ِف يََديـْـَك َمــاٌل ِمــْن َمــاِل اَللَّــِه َعــزَّ َو َجــلَّ َو أَنـْـَت ِمــْن ُخزَّانـِـِه َحتَّــى 
ــالَُم ؛ مدیریــت و حکمرانــی  تَُســلَِّمُه إَِلَّ َو لََعــيِّ أاَلَّ أَكـُـوَن رَشَّ ُوالَتـِـَك لـَـَك. َو اَلسَّ
بــرای تــو طعمــه نیســت، بلکــه امانتــی بــر گــردن تــو اســت و کســی کــه از 
تــو باالتــر اســت از تــو خواســته تــا نگهبــان آن باشــی. وظیفــه نــداری کــه در 
ــا بــدون مــالک  ــی، ی ــه میــل و خواســتۀ شــخصی خــود عمــل کن کار مــردم، ب
معتــرب و فرمــان قانونــی، بــه کار بزرگــی دســت بزنــی. اموالــی کــه در دســت 
ــن  ــه م ــا آن را ب ــتی ت ــه دار هس ــو خزان ــد و ت ــد می باش ــت از آن خداون توس
بســپاری. امیــدوارم کــه بــرای تــو بدتریــن فرمانرواهــا نباشــم. و الســالم«. )نهــج 

البالغــه، نامــه 5(

مرحــوم عالمــه طباطبایــی)ره(، در تفســیر املیــزان، ایــن امانــت الهــی را چنیــن 
تعریــف مــی کنــد: »االمانــة شــیء یــودع عنــد الغیــر لیحتفــظ علیــه ثــم یــرده 
الــی مــن اودعــه؛ امانــت چیــزی اســت کــه بــرای نگهــداری بــه دیگــری ســپرده 
مــی شــود تــا وی بــر آن محافــظ باشــد و پــس از محافظــت بــه امانــت گــذار، 

بــاز گردانــد«. )املیــزان، ج 16، ص 370(.

چیستی مدیریت ؟
از مدیریت، تعریف های گوناگونی ارائه شده است، از جمله:

1.هاهنــگ ســاخنت یــک مجموعــه و هدایــت آن بــه ســوی مقصــد مطلــوب 
را مدیریــت گوینــد.

ــادی و  ــتعدادهای م ــات و اس ــه امکان ــری مجموع ــه کارگی ــردن و ب 2.اداره ک
ــر اســاس آگاهیهــای مناســب بــرای رســیدن بــه  معنــوی در یــک ســازمان را ب

3

مقاله



ــد. ــت گوین ــن شــده ســازمانی، مدیری اهــداف تعیی
ــگ و همســو ســازی، رهــربی و  ــازماندهی، هاهن ــامان بخشــی، س 3.هــر س
ــوب و  ــای مطل ــه هدف ه ــل ب ــرای نی ــی ب ــته جمع ــای دس ــرتل فعالیت ه کن

ــد. ــی گوین ــت م ــی و بازدهــی را مدیری ــر کارای ــا حداک ــورد نظــر ب م
4.فــن ســازماندهی، ســامان بخشــی، بســیج و کنــرتل نیروهــای انســانی و بــه 
کارگیــری آنهــا در راســتای اهــداف از پیــش تعییــن شــده ســازمانی را مدیریــت 

گوینــد.
ــت  ــه مدیری ــی ک ــد در حال ــی دانن ــم م ــت را برخــی هــر و برخــی عل مدیری

ــت. ــه اس ــر و تجرب ــم و ه ــزه ای از عل آمی
ــه  ــتفاده از هم ــات و اس ــه امکان ــری هم ــه کارگی ــت ب ــای مدیری از ویژگی ه
اســتعدادها و قابلیــت هــای موجــود و جلوگیــری از هــرز و هــدر رفــنت 
ــات و  ــه اقدام ــیدن ب ــل بخش ــت عم ــات و رسع ــا و امکان ــا، توامندی ه نیروه

ــد. ــی باش ــا م عملکرده
ــده  ــم و قاع ــت نظ ــه تح ــت ک ــی اس ــش های ــق و دان ــارت از حقای ــم عب عل
ــده هــا  ــان پدی ــن حاکــم می ــه قوانی ــات هســتند. آشــنایی ب ــل اثب ــوده و قاب ب
ــا عــدم موفقیــت هــر دســتگاهی بســتگی  ــزان موفقیــت ی ــد. می ــم نامن را عل
تــام و متــام بــه نحــوه مدیریــت آن دســتگاه دارد. مدیریــت هاننــد رانندگــی 
اســت، هانگونــه کــه راننــده پشــت فرمــان مــی نشــیند تــا از شــهری بــه شــهر 
ــواره و در  ــد، هم ــی کن ــی م ــه رانندگ ــد ســاعتی ک ــدت چن ــر رود و در م دیگ
هــر زمــان بــا رشایــط و اوضــاع و احــوال متغیــر مواجــه مــی باشــد و رشایــط 
لحظــه بــه لحظــه دگرگــون مــی شــود، یــک مدیــر نیــز از اول وقــت اداری تــا 
ــی  ــم مقتض ــه اش تصمی ــر لحظ ــت و ه ــر روبروس ــط متغی ــا رشای ــان آن ب پای
خــود را مــی طلبــد. بنابرایــن گرچــه رانندگــی دارای یــک رسی قواعــد و قوانیــن 
ثابــت اســت، امــا چگونگــی و زمــان اســتفاده و یــا بــه کارگیــری آنهــا متغیــر و 

متفــاوت مــی باشــد، مدیریــت نیــز چنیــن اســت.
آگاهــی از قوانیــن ثابــت را علــم مدیریــت و نحــوه و زمــان و طــرز اســتفاده 
از آنهــا را تجربــه و هــر مدیریــت مــی آمــوزد. در زندگــی روزمــره و مدیریــت، 
ــز  ــرد وگاه نی ــی گی ــرار م ــی ق ــت مطلوب ــته در موقعی ــان ناخواس ــی انس گاه
ــت  ــتقیم وضعی ــر مس ــتقیم و غی ــور مس ــه ط ــردش ب ــا عملک ــود ب ــی خ آدم
نامطلوبــی بــرای خــود بــه وجــود مــی آورد، مدیــر و مدبــر زیــرک کســی اســت 
کــه در برابــر رخدادهــای غیــر مرتقبــه غافلگیــر نشــود و در کانــون مشــکالت 
دســت روی دســت نگــذارد و زانــوی غــم بغــل نگیــرد. )اکــرب ســلیانی، مدیریــت و 

)hsp.ir ،ــات تبلیغ

نگاهی به شاخصه ها و سبک مدیریت در قرآن و سنت

 1.ایامن 
از جملــه مهم تریــن شــاخصه های مدیریــت، ایــان و اخــالص اســت. خداونــد 
در آیاتــی چنــد، بــه ایــن مهــم اشــاره فرمــوده اســت. )ســورۀ آل عمــران)3(، 

آیــات 174 - 173؛ ســورۀ مائــده)5(، آیــۀ 54؛ ســورۀ ممتحنــه)60(، آیــۀ 1(
ــاُس إِنَّ  ــُم الّن ــاَل لَُه ــَن ق ــد: »الَّذی ــی فرمای ــران م ــه 173 آل عم ــد در آی خداون
ــُه َو  ــبَُنا اللّ ــوا َحْس ــاً َو قالُ ــْم إیان ــْوُهْم فَزاَدُه ــْم فَاْخَش ــوا لَُک ــْد َجَمُع ــاَس قَ الّن
ــد:  ــان گفتن ــه آن ــردم، ب ــه )بعــى از( م ــد ک ــا کســاىن بودن ــُل؛ اینه ــَم الْوَکی نِْع
ــا  ــد، از آنه ــرده ان ــاع ک ــه( شــا اجت ــه ب ــراى )حمل ــردم )لشــکر دشــمن( ب م
برتســید! امــا ایــن ســخن، بــر ایانشــان افــزود و گفتنــد: خــدا مــا را کاىف اســت 

ــى ماســت«. ــن حام و او بهرتی
امــام علــی)ع( نیــز بــه عنــوان مدیــر در رشوع نامــه های خویــش به کارگــزاران، 
ــد کــه  ــه اســتفاده مــی منودن ــارت عبدالل ــده خــدا معرفــی و از عب خــود را بن
ــن ال  ــه عــي امرياملومن ــن عبدالل ــان راســخ ایشــان داشــت: » م نشــان از ای

ــاي 38، 50،51 ،60 ،63 ،75(  ــه ه ...«.)نام
بنابرايــن، بايــد همــه مديــران پيوســته بــه يــاد داشــته باشــند، کــه جــز بنــده اي 

ناچيــز نيســتند تــا منصــب و مقــام، آنــان را از صــورت بندگــي خــارج نســازد .

 2.قدرت 
ــِت  ــا اَبَ ــا ي ــت اََحداُه ــد: »قَالَ ــی فرمای ــه 26 ســورۀ قصــص م ــد در آی خداون
ــوي ....؛ یکــی از آن دو دخــرت گفــت ای  ــن اســتأجرت الَق ــري َم ــتَأَجرُه انَّ َخ اِس
پــدر او را بــه خدمــت خــود اجیــر کــن کــه بهرتیــن کســی کــه بایــد بــه خدمــت 

برگزیــد، کســی اســت کــه توانــا باشــد«. 
در جملــه کوتاهــی کــه در آیــات فــوق از زبــان دخــرت شــعیب در مــورد 
اســتخدام آمــده و اصولــی تریــن رشایــط مدیریــت بــه صــورت کلــی و فــرشده 
در آن خالصــه شــده اســت، قــدرت و امانــت اســت. بدیهــی اســت منظــور از 
قــدرت؛ تنهــا قــدرت جســانی نیســت، بلکــه مــراد قــدرت و قــوت بــر انجــام 

مســئولیت اســت.
ــی  ــه خوب ــود را ب ــت خ ــوزه ماموری ــه ح ــت ک ــی اس ــوی کس ــر ق ــک مدی ی
ــکار  ــلط و از ابت ــزی مس ــه ری ــد، در برنام ــرب باش ــا باخ ــزه ه ــد، از انگی بشناس
ــا را  ــد، هدف ه ــته باش ــارت الزم را داش ــا مه ــم کاره ــی و در تنظی ــهم کاف س
ــن  ــد. در عی ــیج منای ــدف بس ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــا را ب ــد و نیروه ــن کن روش
ــپردن  ــه در س ــا ک ــد. آنه ــتکار باش ــن و درس ــواه و امی ــوز و خیرخ ــال دلس ح
ــه هــان  ــد ،ب ــه امانــت و پاکــی قناعــت مــی کنن مســئولیتها و کارهــا تنهــا ب
انــدازه در اشــتباهند کــه بــرای پذیــرش مســئولیت، داشــنت تخصــص را کافــی 
بداننــد، متخصصــان خائــن و آگاهــان نادرســت هــان رضبــه را مــی زننــد کــه 

ــالع. ــی اط ــا آگاه و ب ــتکاران ن درس
ــد و  ــرادی نیرومن ــت اف ــه دس ــد ب ــرکار بای ــه ه ــت ک ــن اس ــالم ای ــق اس منط
ــا نظــام جامعــه بــه ســامان رســد و اگــر در علــل زوال  ــا و امیــن باشــد ت توان
حکومت هــا در طــول تاریــخ بیندیشــیم، مــی بینیــم کــه عامــل اصلــی، ســپردن 
کار بــه دســت یکــی از دو گــروه مذکــور بــوده اســت. )مــکارم شــیرازی، تفســیر منونــه، 

ــد 16، ص 65( جل

يــي از ويژگيهــاي مديــر شايســته، داشــنت قــدرت و توانايــي اســت. زيــرا مديــر 
قدرمتنــد و توامننــد مي توانــد در جهــت رســيدن بــه اهــداف ســازمان حركــت 
ــه  ــۀ 61، ب ــي)ع( در نام ــام ع ــر دارد. ام ــا ب ــع را از ج ــه مان ــد و هرگون مناي
ــت  ــورد مالم ــر و م ــي او را تذك ــدرت و تواناي ــدم ق ــود، ع ــق خ ــزار ناالی كارگ
ــنت  ــا گذاش ــر پ ــب زي ــور موج ــام دادن ام ــتي در انج ــه سس ــد ک ــرار مي ده ق
حــق و عــدم اجــراي بــه موقــع كارهــا و تضييــع حقــوق مردمــان اســت، كنــدي 
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ــه  ــرد و ب ــن مي ب ــت را از ب ــل بازگش ــري قاب ــري و غ ــاي خ ــا فرصت ه در كاره
هيچ وجــه نبايــد در گــردش امــور، سســتي و كنــدي و كاهــي راه يابــد و ايــن 
امــر بايــد بــا دقتهــاي الزم عجــن و همــراه شــود. امرياملومنــن عــي)ع( چنــن 

ــه مكــن«.  ــل تكي ــراد سســت و تنب ــر اف ــد: »در كارهــاي خــود، ب ســفارش كرده ان
ــی، 1377، ص 375( ــاد تهران )دلش

 3.رازداری و امانتداری
همچنیــن خداونــد در آیــه 26 ســورۀ قصــص بــه شــاخصه 
دیگــری از مدیریــت اشــاره منــوده و مــی فرمایــد: »قَالـَـت 
ــتأجرت ...  ــن اس ــري َم ــتَأَجرُه انَّ َخ ــِت اِس ــا اَبَ ــا ي اََحداُه
االمــن؛ یکــی از آن دو دخــرت گفــت ای پــدر او را بــه 

ــه  ــد ب ــر کــن کــه بهرتیــن کســی کــه بای خدمــت خــود اجی
ــن باشــد«.  ــد، کســی اســت کــه ... امی خدمــت برگزی

ــراد  ــی اف ــوه زندگ ــات و نح ــات خلقی ــت داری، امان ــر امان از مظاه
ــب  ــای آن موج ــد و افش ــع می گردن ــی از آن مطل ــوی بعض ــه نح ــه ب ــت ک اس
برمــال شــدن عیــوب و یــا ارسار نهــان افــراد خواهــد گردیــد کــه در ایــن صــورت 

حفــظ آبــروی مــردم در جامعــه، عبــادت و امانتــی بــزرگ اســت.
رازداری و رسپــوش  گذاشــنت بــر ارسار مــردم و عیــوب انســان ها یکــی از 
ــن  ــی و انسان ســاز اســالم اســت. امیراملؤمنی ــم و از اصــول حیات ــف حاک وظائ
ــه رازداری  ــک را ب ــن اصــل اســالمی در عهدنامــه، مال ــان ای ــرای بی ــی)ع( ب عل
ــان  ــت فرم ــت حکوم ــان تح ــوب مردم ــا و عی ــر خطاه ــنت ب ــوش گذاش و رسپ
ــی دارد  ــذر م ــر ح ــردم ب ــی م ــس از ارسار پنهان ــق و تجس ــد و از تحقی می ده
ــه ارسار  ــتی ک ــارض نیس ــی و ح ــود منی خواه ــه خ ــان ک ــد: »همچن و می فرمای
تــو را کســی بدانــد، تــو نیــز حــارض بــه افشــای ارسار پنهانــی مــردم نبــاش«. 

)موحــدی لنکرانــی، ۱۳۸۲، ص ۴۵( 

ــْن  ــقُّ َم ــی أََح ــاً الَْوالِ ــاِس ُعیُوب ــی النَّ ــِإنَّ ِف ــد: »فَ ــن حــرت مــی فرمای همچنی
ـَـا َعلَیْــَک تَطِْهیــُر َمــا ظََهــَر لـَـَک  َســرَتََها فـَـالَ تَْکِشــَفنَّ َعــاَّ َغــاَب َعْنــَک ِمْنَهــا فَِإمنَّ
َو اللَّــُه یَْحُکــُم َعلَــی َمــا َغــاَب َعْنــَک فَاْســرُتِ الَْعــْورَه َمــا اْســتَطَْعَت یَْســرُتِ اللَّــُه 
ِمْنــَک َمــا تُِحــبُّ َســرْتَُه ِمــْن َرِعیَِّتــَک؛ مــردم عیوبــی دارنــد کــه رهــرب امــت در 
ــو پنهــان  ــر ت ــادا آنچــه ب پنهــان داشــنت آن از همــه ســزاوارتر اســت. پــس مب
اســت، آشــکار گردانــی و آنچــه کــه هویداســت، بپوشــانی کــه داوری در آنچــه 
ــا خــدای جهــان می باشــد. پــس چنــدان کــه می توانــی  از تــو پنهــان اســت، ب
ــد،  ــیده مان ــت پوش ــر رعیّ ــت داری ب ــه دوس ــا آن را ک ــان ت ــتی ها را بپوش زش

ــو بپوشــاند«. )نهج البالغــه، نامــه ۵۳( ــر ت خــدا ب
ــه  ــت داری اســت ک ــوا، امان ــان و تق ــی ای ــع یکــی از کارکردهــای عمل در واق
ــع  ــا مناف ــه ب ــی ک ــژه در افعال ــان، به وی ــار مردم ــال و رفت ــر افع ــا نگاهــی ب ب
آنــان در تضــاد اســت، می تــوان بــر میــزان تعهــد ایانــی آنــان آگاهــی 
ــا توجیهــات و نادیــده گرفــنت برخــی از قواعــد امانــت داری،  یافــت، چراکــه ب
دســت اندازی و تغییــر در مفهــوم و انگیــزه مــورد امانــت، خیانــت در امانــت 
رخ می دهــد و بــه گونــه ای رفتــار می شــود کــه در اصــل امانت هــای گذاشــته 
ــه  ــده ک ــوث گردی ــت ل ــورد امان ــی، م ــه نوع ــردد و ب شــده خدشــه وارد می گ
ــه  ــران جامع ــاد مدی ــت آح ــان اکری ــس، گریب ــه نف ــای ب ــا قیاس ه ــاً ب عموم
ــی  ــُه ِف ــه َو لَِکنَّ ــَک ِبطُْعَم ــَس لَ ــَک لَیْ ــت: »َو إِنَّ َعَملَ ــد گرف ــه و خواه را گرفت
ُعُنِقــَک أََمانـَـه َو أَنـْـَت ُمْســرَتًْعی لَِمــْن فَْوقـَـَک؛ فرمانــداری بــرای تــو وســیله آب 
و نــان نیســت، بلکــه امانتــی در گــردن توســت و تــو تحــت نظــر مافــوق خــود 

می باشــی«.)نهج البالغه، نامــه۵ - بحرانــی، ۱۳۷۵، ۵۹۴(

مســئولیّت ها و جایــگاه مدیــران هــر قــدر وســیع تر و دارای گســرتدگی بیشــرتی 
باشــد، مفاســد پیــش رو و وسوســه های اغواکننــده در ایــن پهنــه بیشــرت ظهــور 
ــران  ــی، مدی ــه کالن ــی در اداره هــر مجموع ــرد. توانای ــی خواهــد ک و خودمنای
ــی  ــت و گاه ــق و ژرف اس ــی عمی ــه گاه ــا ک ــن چالش ه را در ای
ســطحی و کم عمــق، فرومی بــرد کــه مواظبــت از ســقوط 
ــه  ــکال ب ــا ات ــا ب ــانی تنه ــگاه خدمت رس ــدن در جای و مان
خداونــد منــان، ایــان، تقــوا و امانــت داری قابــل تحقــق 
ــی و  ــد هرمنای ــا منی توان ــن فض ــیطان در ای ــت و ش اس
اغواگــری منایــد. در رده هــای میانی مدیــران و کارگزاران، 
ــاهده  ــا مش ــه بعض ــا ک ــی از بی تقوایی ه ــر برخ ــر اث ب
می گــردد، بــرای حــذف رقبــا و در دســت گرفــنت مناصــب 
مدیریتــی، عیــوب افــراد کــه تعــداد انگشت شــاری از آن 
ــه  ــود ک ــده می ش ــه پراکن ــطح جامع ــتند، در س ــع هس مطل

بــا درســتکاری و درست اندیشــی منافــات دارد و موجــب 
ــارت  ــت و ام ــه حکوم ــه ک ــردد. در حالیک ــد می گ ــنودی خداون ناخش

ــوازن  ــان ت ــتگی های آن ــا شایس ــر ب ــه، اگ ــران جامع ــت مدی در دس
ــر  ــه آن مدی ــت ک ــن اس ــای ای ــه معن ــد، ب ــته باش ــارن نداش و تق
ــدارد: »إِنَّ  ــت ن ــت و وجاه ــت صالحی ــن پس ــدی ای ــرای تص ب
ــه  ــد ب ــا...: خداون ــی أَْهلَِه ــاِت إِلَ ــؤدُّواْ األََمانَ ــْم أَن تُ ــَه یَأُْمرُکُ اللّ
ــا  ــان آنه ــه صاحب ــا را ب ــه امانت ه ــد ک ــی ده ــان م ــا فرم ش

ــد...«. )نســاء، ۵۸( بدهی
امیراملومنیــن)ع( در نامــه ای کــه بــه برخــی کارگــزاران 
ــت را  ــه امان ــد: »کســی ک ــن فرمــوده ان خــود نوشــته، چنی
ــنت و  ــد و خویش ــت آالی ــه خیان ــت ب ــارد و دس ــوار ش خ
دینــش را از آن منــزه نســازد، درهــای خــواری و رســوایی را 
در دنیــا بــه روی خــود گشــوده اســت و در آخــرت خوارتــر 

ــه  ــت ب ــت، خیان ــن خیان ــود و بزرگرتی ــد ب ــواتر خواه و رس
امــت اســت و رســواترین تقلــب، تقلــب نســبت بــه پیشــوایان 

ــی، 1377، ص 279( ــاد تهران ــت«. )دلش ــلان اس مس

 4. عدالت ورزی
ــْم  ــَه يَأُْمرُكُ خداونــد در آیــه 58 ســورۀ نســاء مــی فرمایــد: »إِنَّ اللّ

ــاِس أَن تَْحُكُمــواْ  ــْنَ النَّ ــم بَ ــا َو إَِذا َحَكْمتُ ــاِت إَِل أَْهلَِه أَن تُــؤدُّواْ األََمانَ
ــَه كَاَن َســِميًعا بَِصــريًا؛ خداونــد  ــِه إِنَّ اللّ ــَه نِِعــاَّ يَِعظُُكــم ِب ــْدِل إِنَّ اللّ ِبالَْع

بــه شــا فرمــان مــي دهــد كــه امانت هــا را بــه صاحبانشــان بدهيــد و 
هنگامي كــه ميــان مــردم داوري مــي كنيــد، بــه عدالــت داوري كنيــد. خداونــد 

ــد، شــنوا و بيناســت«. اندرزهــاي خــويب بــه شــا مــي دهــد خداون
بــرش همــواره در تنگنــای دانــش و علــم محــدود خــود گرفتــار اســت و ایــن 
ــاوت او اثــر فراوانــی بــه نســبت کمــی یــا فزونــی  نــوع گرفتــاری در قض
معلومــات وی دارد و آنچــه کــه در فراســوی واقعیــت و حقایــق ماوراءالطبیعــه 
ــن  ــه آن جاهــل اســت و ای ــرای او ناشــناخته و نســبت ب ــان اســت، ب در جری
ــر  ــر ضای ــد ب ــا بتوان ــد و ی ــت را بفهم ــه عدال ــردد ک ــع از آن می گ ــل مان جه
افــکار مــردم آگاهــی یابــد و یــا بــر وقایــع پیــش روی طبیعــی و اتفاقــات آینده 
وقــوف یابــد. از ایــن رو، بــر حســب ظواهــر قضــاوت می منایــد در حالــی کــه 
ــاده را  ــر خارق الع ــا ام ــود ت ــراه من ــط هم ــاف و قس ــا انص ــت را ب ــد عدال بای
ــر  ــه مطلوب ت ــه نتیج ــت و ب ــم آمیخ ــی در ه ــت و اجرای ــل رؤی ــور قاب ــا ام ب

نزدیــک شــد.
ــت و اداره  ــه سیاس ــان عرص ــه و فرمانده ــران جامع ــور، مدی ــن منظ ــه همی ب
ــوا  ــان، تق ــالص، ای ــراد در اخ ــن اف ــن و پاکیزه تری ــد از خربه تری ــه، بای جامع

 
در اسالم، مدیریت 

و رهربی به عنوان یک اصل 
رضوری و اجتناب ناپذیر برای 

ادامه حیات انسان به حساب آمده و 
آنچه در سعادت جامعه نقش اساسی 

دارد، شایستگی و جامع الرشایط 
بودن مدیران و کارگـزاران آن 

جامعه است.
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ــَهَداء  ــِه ُش ــَن لِلّ اِمی ــواْ قَوَّ ــواْ کُونُ ــَن آَمُن ــا الَِّذی ــا أَیَُّه ــند: ﴿یَ ــت داری باش و امان
ِبالِْقْســِط َوالَ یَْجرَِمنَُّکــْم َشــَنآُن قَــْوٍم َعلَــی أاَلَّ تَْعِدلُــواْ اْعِدلُــواْ ُهــَو أَقْــرَُب 
لِلتَّْقــَوی...:  ای کســانی کــه ایــان آورده ایــد! همــواره بــرای خــدا قیــام کنیــد 
ــاه و  ــه گن ــی شــا را ب ــا جمعیت ــد. دشــمنی ب ــت گواهــی دهی و از روی عدال
تــرک عدالــت نکشــاند! عدالــت کنیــد کــه بــه پرهیــزگاری نزدیکــرت اســت...﴾ 

ــده، ۸( )مائ

همچنیـن در روایتـی آمـده اسـت: »عـدل نظام بخـش حکومـت اسـت«.)غرر 
،ص40(  1 الحکـم،ج 

بنابرایــن بــر مدیــران در همــه ســطوح فــرض اســت کــه در امــوری کــه 
ــد و  ــه اجــرا درآورن ــت را ب ــان می شــود، عدال ــت آن ــه حــوزه مدیری ــوط ب مرب
تــا دســتیابی بــه نتیجــه مطلــوب از آن مواظبــت مناینــد. هــر فــردی بــرای برپــا 
ــود،  ــده می ش ــادل نامی ــد، ع ــده آن برآی ــد از عه ــر بتوان ــه اگ ــدل ک ــنت ع داش
بایــد ابــزار و اســبابی را در اختیــار گیــرد تــا از عهــده شناســایی عــدل و شــقوق 
مختلــف آن در زمان هــا، مکان هــا و فرهنگ هــای متفــاوت برآیــد، بــه نحــوی 
کــه بتوانــد عــدل را طــوری برقــرار منایــد کــه 
منفعــت عمومــی در آن مســترت باشــد. 
در  علــی)ع(  امیراملؤمنیــن 
ــرت  ــک اش ــه مال ــود ب ــه خ نام
می فرمایــد: »َو لْیَُکــْن أََحــبَّ 
أَْوَســطَُها  إِلَیْــَک  اأْلُُمــوِر 
ــی  ــا ِف َه ــقِّ َو أََعمُّ ــی الَْح ِف
ــی  ــا لِرَِض ــْدِل َو أَْجَمُعَه الَْع
ه  الرَِّعیَّــه فـَـِإنَّ ُســْخَط الَْعامَّ
ــه َو  یُْجِحــُف ِبرَِضــی الَْخاصَّ
ــه یُْغتََفــُر  إِنَّ ُســْخَط الَْخاصَّ
ــه؛ دوســت  َمــَع رَِضــی الَْعامَّ
داشــتنی ترین چیزهــا در نــزد تــو 
بایــد در حــق، میانه تریــن و در عــدل، 
فراگیرتریــن و در جلــب خشــنودی مــردم، 
ــواص  ــنودی خ ــردم، خش ــی م ــم عموم ــا خش ــه هان ــد ک ــرتده ترین باش گس
)نزدیــکان( را از بیــن می بــرد، امــا خشــم خــواص را خشــنودی همــگان بی اثــر 

)۵۳ نامــه  )نهج البالغــه،  می کنــد«. 
ــد  ــک می دانن ــد، نی ــود دارن ــا خ ــی را ب ــدل اله ــانه هایی از ع ــه نش ــان ک ایش
ــر  ــان ســخت اســت کــه اکریــت را ب ــی حــق چن ــت و برپای کــه اجــرای عدال
ــوده فــردی  ــز آل ــغ تی ــا تی ــد در محــر حــق بایســتد و ی ــا بای ــه ی ــد ک منی تاب
ــنت از  ــت گرف ــگام بیع ــه هن ــود ک ــاب ب ــن ب ــرد و از ای ــان بخ ــه ج ــقی را ب ش
ــه  ــد و ب ــرا واگذاری ــد م ــان، فرمودن ــر ایش ــی)ع( و ارصار ب ــن عل امیراملؤمنی

ــد. ــری روی آوری دیگ
حــرت در جــای دیگــری از فرمــان تاریخــی خــود بــه مالــک اشــرت مــی فرماید: 
»انصــاف برقــرار کــن میــان خــدا و مــردم و خویشــنت و دودمــان خــاص خــود 
و هــر کــس از رعیــت کــه رغبتــی بــه او داری و اگــر چنیــن انصافــی را برقــرار 
ــورزد  ــم ب ــدگان خــدا ظل ــه بن ــم گشــته ای و کســی کــه ب ــی، مرتکــب ظل نکن
خصــم او خداســت از طــرف بندگانــش و هــر کســی کــه خــدا بــا او خصومتــی 
داشــته باشــد، دلیلــش را باطــل ســازد و او بــا خــدا در حــال محاربــه اســت«.

ــن قطــب مــی نویســد:  ــوان، اســود ب ــروای حل ــه فرمان حــرت در نامــه ای ب
»پــس بایــد کار مــردم در حقــی کــه دارنــد در نــزد تــو یکســان باشــد کــه از 

ــی، 1379، صــص 109 – 101( ــت رســید«. )احمدخان ــه عدال ــوان ب ســتم نت

 5.تواضع و فروتنی
ــَن؛ پــر و  ــِن اتَّبََعــَك ِمــَن الُْمْؤِمِن خداونــد مــی فرمایــد: »َو اْخِفــْض َجَناَحــَك لَِم
بــال )فروتنــی و تواضــع( خــود را بــرای مومنانــی کــه از تــو پیــروی مــی کننــد 

بگسرت«.)شــعرا، 215(
تواضــع آن شكســته نفــي اســت كــه مانــع از بهــرت دانســنت خــود از ديگــري 
ــه  ــاين ك ــود را از كس ــان، خ ــه انس ــت ك ــاي آن اس ــه معن ــز ب ــود و ني ــي ش م
ــته  ــاي شكس ــه معن ــز ب ــد و ني ــر ندان ــد، برت ــن ترن ــام از او پاي ــاه و مق در ج
ــد.  ــر نبين ــه آدمــي خــود را از ديگــران باالت نفــي و افتادگــي آمــده اســت ك
انســان هاي متواضــع بــه مثابــه درختــان پربــاري هســتند كــه هــر مقــداري كــه 

ــد افتادگــي و تواضعشــان بيشــرت مــي شــود. ــري آورن ــو زيادت مي
يــي از اصــول مديريــت اســالمي، رعايــت تواضــع و فروتنــي بــا مــردم اســت 
كــه از مبــاين اعتقــادي پديــد مــي آيــد، زيــرا احــرتام بــه مــردم، عشــق ورزيــدن 

نســبت بــه مــردم پشــتوانهي اعتقــادي الزم دارد.
نوعــا بــرش بــر اثــر غفلــت از حقيقــت، بــه مجــرد رســيدن بــه پســت و مقــام، 
گرفتــار غــرور و خودبينــي و تكــرب مي شــود و ايــن گرفتــاري بــر اثــر آن 
ــه  ــراي خــود ف نفســه ارزيش مني پنداشــته و متــام ارزش را ب ــرد ب اســت كــه ف
انســان صاحــب مقــام مي دهــد و حــال آن كــه، آن چــه را كــه داراي حقيقــت 
مي باشــد، انســان اســت و پســتها و مســئوليت ها، متامــا اعتبــاري اســت و چــه 
ــا ارزش  ــال، ب ــت و باك ــا فضيل ــان هاي ب ــيله انس ــه  وس ــئوليت ها، ب ــا مس بس
ــري  ــه خــود را اس ــتند ك ــرادي هس ــوند و انســان هاي آگاه آن اف ــا مي ش و پربه
ــد و هــر  ــع خــود مي دانن ــز و پســت را تاب ــد، بلكــه مي ــام منيكنن پســت و مق
ــه غــرور و تكــرب دور  ــار شــدن ب ــان داده شــود، از گرفت ــه آن مســئوليتي كــه ب
هســتند و از همــن جهــت اســت كــه اســالم بــا نغمه هــاي مختلــف، انســان ها 
را از رياســت طلبــي بــر حــذر داشــته اســت؛ زيــرا بســيار اندكنــد كســاين-كه 

بتواننــد بــر نفــس خــود فائــق آينــد. 
امرياملؤمنــن)ع( در دو فــراز از فرمــان تاريخــي خــود بــه مالــك اشــرت، او را از 
غــرور مي هراســاند و بــه وي هشــدار مي دهــد و روش پرهيــز از غــرور را 
ــو داده  ــه ت ــر پســت و مقــام كــه ب ــر اث ــد: »چنانچــه ب ــه او تعليــم مي فرماي ب
شــده اســت، در تــو تكــرب بــه وجــود آيــد و در خــود احســاس خودبينــي منايــي، 
فــورا بــه يــاد آور عظمــت ملــك خداونــدي را كــه فــوق تــو اســت و بــه قــدرت 
ــن توجــه و نگــرش  ــاش، اي ــد و ضعــف خــود توجــه داشــته ب و ســلطۀ خداون
ــرو مي نشــاند  ــو را ف ــدي ت ــريد و تن ــو مي گ ــرد را از ت ــي و مت ــه رسك اســت ك
و آن عقــل را كــه از مغــزت بــريون رفتــه بــود، بــه تــو بــاز مي گردانــد. پرهيــز 
كــن از برابــري بــا عظمــت خداونــد متعــال و از هاننــد بينــي خــود بــا او در 
جــربوت ربــويب؛ زيــرا خداونــد متعــال هــر جبــاري را ذليــل و هــر متكــربي را 

ــازد«.  ــوار مي س ــت و خ پس
همچنــن ایشــان در همــن نامــه مي فرمايــد: »بپرهيــز از خودپســندي و باليــدن 
بــه خــود و از تكيــه بــه چيــزي كــه تــو را بــه خودپســندي وا دارد و از اين كــه 
ــد، از  ــات پلي ــن صف ــرا اي ــتايند، زي ــيار بس ــو را بس ــردم ت ــداري م ــت ب دوس
مهم تريــن دامهــاي شــيطان اســت تــا نيــي نيكــوكاران را در آن محــو ســازد«. 

)فرمــان حکومتــی پیرامــون مدیریــت، قوچــاين، صــص 160-161(

در ديــدگاه حــرت امرياملؤمنــن)ع( متــام انســان ها محرتمنــد و بايــد بــا آنهــا 
ــي از اســتاندارانش  ــرد ي ــه عملک ــۀ 19 ب ــام در نام ــح شــود. ام برخــورد صحي
كــه در رسزمــن غــري اســالمي حكومــت مــي كــرد و بــا مردمــي آتــش پرســت 
در رابطــه بــود و بــا برخــي از قبائــل بدرفتــاري كــرده بــود و گــزارش کارش بــه 

حرضت عيل)ع( 

می فرماید: »فرمانداری برای تو 

وسیله آب و نان نیست، بلکه امانتی 

در گردن توست و تو تحت نظر مافوق خود 

می باشی ... کسی که امانت را خوار شامرد و دست 

به خیانت آالید و خویشنت و دینش را از آن منزه 

نسازد، درهای خواری و رسوایی را در دنیا 

به روی خود گشوده است و در آخرت 

خوارتر و رسواتر خواهد بود 
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اطــالع امــام رســیده بــود، فــورا عكــس العمــل نشــان مي دهــد و مي نويســد: 
»پــس از نــام خــدا و درود. هانــا دهقانــان مركــز فرمانداريــت، از خشــونت 
و قســاوت و تحقــري كــردن مــردم و ســنگدل تــو شــكايت كردنــد، مــن دربــارۀ 

ــرا  ــم، زي ــك شــدن يافت ــان را شايســتۀ نزدي ــه آن ــا انديشــيدم، ن آنه
كــه مرشكنــد و نــه ســزاوار قســاوت و ســنگدل و بدرفتــاري 

هســتند، زيــرا كــه بــا مــا هــم پياننــد، پــس در 
ــز،  ــم آمي ــتي را به ــي و درش ــان، نرم ــا آن ــار ب رفت

رفتــاري تــوأم بــا شــدت و نرمــش داشــته بــاش، 
اعتــدال و ميانــه روي را در نزديــك كــردن يــا 

دور منــودن، رعايــت كــن«.

 6. تقوا و خویشنت بانی 
ِبــا  َخبیــٌر  اللّــَه  إِنَّ  اللّــَه  اتَُّقــوا  »َو 

«)مائــده،8( تَْعَملُــوَن 
 و از خــدا بپرهیزیــد، کــه خداونــد از 
آنچــه انجــام مــى دهیــد، بــا خــرب اســت.

ـِه  »َو اتَُّقــوا يَْوًمــا تُرَْجُعــوَن ِفيــِه إَِل اللَـّ
ثُــمَّ تُــَوىفَّ كُلُّ نَْفــٍس َمــا كََســبَْت َوُهــْم اَل 

)281 يُظْلَُموَن«)بقــره،
ــدا  ــوی خ ــه س ــا را ب ــه ش ــید از روزی ک و برتس

ــاداش عمــل خویــش  ــد، پــس هــر کــس پ ــاز گردانن ب
ــد. ــتمی نکنن ــس س ــچ ک ــه هی ــت و ب ــد یاف خواه

تقــوي يعنــي حفــظ و نگهــداري نفــس، از آن چــه بــه آن رضر 
ــيد،  ــدا برتس ــه از خ ــت ك ــن نيس ــش اي ــاي كامل ــواهللا« معن ــاند و »اتق مي رس
ــظ  ــود را حف ــد، خ ــذاب خداون ــم و ع ــه از خش ــت ك ــن معناس ــه اي ــه ب بلك
كنيــد و متقــي به معنــاي »خــود نگــه دار و پرهيــزگار« اســت. هــر فــردي بــراي 
ــرش مســئوليت، داشــنت  ــاز دارد و رشط پذي ــه تقــوي ني ــنت مســئوليت ب پذيرف
تقواســت. رهــرب معظــم انقــالب، در توصیــه بــه پرواپیشــگی می فرمایــد: »پايــۀ 
ــران،  ــا شــهرداری ته ــدار ب ــات رهــربی در دی همــۀ خــريات در جامعــه، تقواســت«. ) بیان

)1392

ــت  ــش مديري ــا همــۀ پيچيدگيهاي ــر ســازمان، ب ــد ب ــراي كســاين كه مي خواهن ب
كننــد و وظايــف و نقش هــاي متعــدد و مختلــف خــود را ايفــاء مناينــد، بايــد 
ــه  ــدان خــوي گرفت ــه و ب ــر نفــس خــود را آموخت ــت و نظــارت ب ــدا مديري ابت
باشــند. حــرت عــي)ع( در نامــه بــه مالــك اشــرت، بــه او فرمــان مي دهــد تــا 
نفــس خــود را از پــريوي آرزوهــا بــاز دارد و بــه هنــگام رسكــي رامــش منايــد 
كــه هانــا نفــس همــواره بــه بــدي وا مــي دارد، جــز آن   كــه خــدا رحمــت كنــد. 
ــي  ــد: »از خداي ــه می فرمای ــج  البالغ ــم نه ــۀ دوازده ــي)ع( در نام ــرت ع ح
بــرتس كــه ناچــار او را مالقــات خواهــي كــرد و رسانجامــي جــز حــارض شــدن 

ــران، احمدخــاين، ص 150( ــار مدی ــداري«. )الگوســازی رفت در پيشــگاه او ن
ــى اســت، ول  ــزول رحمــت و بركــت اله ــر، ســبب ن ــاك مدی ــت و باطــن پ ني
ــه بدى هــا در وجــود انســان، احتــال  ــده ب ــا وجــود نفــس رسكــش و امركنن ب
لغــزش كارگــزار در حــوزۀ مســئوليتى اش بســيار باالســت. نفــس رسكــش، 
انســان را بــه بــدى فــرا مى خوانــد و پــريوى از متايــالت نفســاىن، موجــب فــرو 
ــر در مســري خودخواهــى، شــهوت ها و راحت طلبى هــا مى شــود.  ــادن مدی افت
ــه مالــك اشــرت  ــا توجــه بــه همــن مســئله اســت كــه عــى)ع( در نامــه اى ب ب
مى نويســد: »اَِملــْك َهــواِك؛ مالــك نفــس خويــش بــاش و آن را بــه دســت هــوا 

مســپار«. )نهــج البالغــه، نامــۀ 53(

هم چنــن بــه ايشــان توصيــه مى كنــد: »نفــس خويــش را بــا تــرك خواهش هــا 
درهــم شــكن و بــه هنــگام رسكــى، عنانــش را بگــري، زيــرا كــه نفــس، پيوســته 
ــم  ــه او رح ــدا ب ــه خ ــس را ك ــز آن  ك ــد، ج ــان مى ده ــتگى ها فرم ــه ناشايس ب

كنــد«. )هــان(
قــايض  رشیــح  بــه  خطــاب   ،56 نامــۀ  در  ایشــان   
مي نويســند: »در هــر صبــح و شــام از خــدا بــرتس و 
از فريــب كاري دنيــا بــر نفــس خويــش، بيم نــاك 
بــاش و هيــچ گاه از دنيــا اميــن مبــاش، بــدان 
اگــر بــراي چيزهايــي كه دوســت مــي داري، 
ــو نيســت،  ــه خوشــايند ت ــا آن چــه را ك ي
ــه  ــو را ب ــداري، هوســها ت ــاز ن خــود را ب
زيانهــاي فــراواين خواهنــد كشــيد، پــس 
ــاين  ــازدار و از آن نگهب نفــس خــود را ب
ــس  ــر نف ــم، ب ــگام خش ــه هن ــن و ب ك

ــاش«. ــم ب ــش شــكننده و حاك خوي
آن حــرت در نامــه بــه محمــد بــن 
ايب بكــر نیــز، هنــگام حكومــت مــر، 
بــه او ايــن چنــن دســتور مي دهــد: »پــس 
موظــف هســتي كــه بــا نفــس خــود مخالفــت 
كنــي«.  حايــت  خويــش  ديــن  از  و  منايــي 

)الگوســازی رفتــار مدیــران، احمدخــاين، صــص 158-164(
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پی نوشت:

-قرآن

-نهج البالغه

ــرت  ــای ح ــه ه ــه نام ــه ب ــا توج ــران ب ــار مدی ــازی رفت ــعود )1379(، الگوس ــی، مس ــد خان 1.احم

امیــر)ع( در نهــج البالغــه، پایــان نامــه کارشناســی ارشــد، رشــته معــارف اســالمی و مدیریــت، تهــران: 

دانشــگاه امــام صــادق )ع(.

2.بحرانــی، کال الدیــن میثم بن علی بن میثــم)1375(، رشح نهــج البالغــه، ترجمــة محّمدصــادق 

عــارف، مشــهد، آســتان قــدس رضــوی.

3.طباطبایــی، ســید محمــد حســین، تفســیر املیــزان: تهــران، بنیــاد علمــی فرهنگــی عالمــه طباطبایــی، 

.1363

4.قوچانــی، محمــود )1374(، فرمــان حکومتــی پیرامــون مدیریــت، رشح عهدنامــه امیراملؤمنیــن علــی 

بــن ابیطالــب)ع( بــه مالــک اشــرت، تهــران: مرکــز آمــوزش مدیریــت دولتــی.

5.مکارم شیرازی، نارص و دیگران)1390(، تفسیر منونه، تهران، دارالکتاب اإلسالمية.



 

 
. عشق به اهل بیت)ع(

ــد: »یکــی از علــل موفقیــت شــیخ عبــد الکریــم حائــری ایــن بــود کــه در  آیت اللــه مجتهــدی)ره( مــی فرمای

مراســم عــزاداری، خــودش جلــودار بــود و طلبه هــا بــه دنبــال ایشــان دســته عــزا راه می انداختنــد و بــه حــرم 

ــا پیونــد بخــورد...، توســل های مــا هــم  ــد ت ــا والیــت پیونــد بخــورد، روضــه بخوان ــه بایــد ب می رفتنــد ...، طلب

جــزو درس و کالس اســت...«. )در محــر آیــت اللــه مجتهــدی، ج2، ص182(

ــم، رشک  ــار)ع( توســل می کنی ــه امئــه اطه ــا ب ــوده اســت و اینکــه م ــن، توســل ب ــت م ــوز موفقی »یکــی از رم

نیســت، بلکــه چــون خودمــان آبــرو نداریــم، می رویــم نــزد آن هایــی کــه پیــش خــدا آبــرو دارنــد، تــا شــفاعت 

مــا را بکننــد«. )آداب الطــالب، ص 232(

ــه را در  ــن عالق ــرد ای ــعی می ک ــد و س ــق می ورزی ــارت عش ــت و طه ــدان عصم ــه خان ــی ب ــهید قدوس  »ش

شــاگردان خــود نیــز ایجــاد کنــد و از روی همیــن اشــتیاق، بســیاری از خطبه هــای طوالنــی نهــج البالغــه را بــا 

تســلط کامــل حفــظ می کــرد و در مجلــس روضــه و ســوگواری بــرای امامــان شــیعه، گریــه شــدید ایشــان باعــث 

توجــه دیگــران می شــد...« )شــاهد یــاران، دی مــاه 1387، شــاره 38، ص88؛ »ســلوک اخالقــی و مدیریتــی شــهید قدوســی« در 

گفتگــو بــا غالمرضــا گلــی زواره(.

. تقوا و پارسایی

امــام خمینــی )ره( مــی فرمایــد: »راجــع بــه مدرســه ها و حوزه هــا، کــرارا عــرض کــرده ام کــه علــم بی تقــوا اگــر 

ــوم  ــده اســت، معل ــد هــم نیســت. آن مقــداری کــه اســالم از عامل هــای بی تقــوا صدمــه دی مــر نباشــد، مفی

نیســت از مــردم عــادی دیــده باشــد. آنچــه اصــل اســت تقواســت، ولــی اگــر همیــن تقــوا نــزد اشــخاصی جاهــل 

باشــد، گاهــی رضر می زنــد. آدم هایــی کــه ظاهــر صالــح دارنــد، ممکــن اســت بــه واســطه ناآشــنایی بــه مبانــی 

اســالم، اشــتباهاتی انجــام دهنــد، امــا علــم و تقــوا اگــر در کســی جمــع شــد، در دنیــا و آخــرت ســعادمتند اســت 

و آقــای قدوســی هــم عــامل بــود و هــم متقــی«. )صحیفــه امــام خمینــی، ج15، ص205؛ ماهنامــه شــاهد یــاران، شــاره 38، 
دی مــاه 1387، ص2، شــهید قدوســی در آیینــه توصیــف امــام(

ــه را گفــت  ــن جمل ــوان ای ــاره شــهید قدوســی، می ت ــد: »واقعــا درب ــه احمــدی میانجــی )ره( مــی گوی آیت الل

کــه: عــاش ســعیداً و مــات ســعیداً؛ زندگانــی بســیار خوبــی داشــتند و حتــی در مواقعــی کــه در مدرســه کار 

ــیدند«.  ــود می رس ــی خ ــات علم ــه مطالع ــم ب ــد و ه ــام می دادن ــان را انج ــم عبادتش ــتند، ه ــنگینی داش س
ــی( ــدی میانج ــی احم ــه عل ــا آیت الل ــه ب ــاه 1387، ص42، مصاحب ــاره 38، دی م ــاران، ش ــاهد ی ــه ش )ماهنام

. عالقه به کار برای حوزه و طلبه

»اگــر کســی بــه مدرســه ایشــان )آیت اللــه مجتهــدی( می رفــت، وقتــش و عمــرش تلــف منی شــد. اگــر اســتاد 

منی آمــد، جایــش را پــر می کــرد. متــام دغدغــه حــاج آقــا مدرســه بــود و حتــی اگــر هزینــه ســفر حــج هــم از 

طــرف عالقه منــدان بــرای ایشــان تهیــه می شــد، منی پذیرفــت چــرا کــه مدرســه از همــه چیــز بــرای او مهمــرت 

ــام  ــه اســت، حتــی در ای بــود. بارهــا تأکیــد می کــرد، درس خوانــدن عالی تریــن و مهمرتیــن وظیفــه یــک طلب

جنــگ هــم درس را تعطیــل منی کــرد و تعبیــری داشــت بــه ایــن مضمــون کــه ایــن عامه هــا در حکــم تانــک 

در مقابــل دشــمن هســتند و در ایــام جنــگ هــم کارخانــه تانک ســازی تعطیــل منی شــود.«.

مقــام معظــم رهــربی مــّد ظلــه العالــی مــی فرمایــد: »اگــر مدرســه علميــه ايشــان نبــود، متحــري بــودم فرزندانــم 

را بــه كجــا بفرســتم. خيــي قبــل از آنكــه خدمــت جنــاب آقــاي مجتهــدي برســم و ايشــان را از نزديــك زيــارت 

ــان  ــودم. ايش ــنيده ب ــه را ش ــن مدرس ــام و آوازه اي ــناختم و ن ــالب مي ش ــش از انق ــان را پي ــه ايش ــم، مدرس كن

همــت كردنــد و در تهــران يــك حــوزه علميــه واقعــي و جــدي تشــكيل دادنــد، ايــن چيــز خيــي كميــاب و كــم 

آموزه

 ویژگی های 
مدیر موفق با توجه به سیره 

علما، بزرگان و مدیران موفق 
مدارس علمیه
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نظــريي بــوده اســت. عشــق و عالقــه ايشــان بــه ايــن كار و تــالش مخلصانــه اي كــه 

انجــام دادنــد، كمــك الهــي را جلــب كــرد و ايشــان توانســتند ايــن كار را انجــام دهنــد. 

ــالي  ــادي، فض ــال هاي مت ــت. از س ــته اس ــم داش ــركايت ه ــه ب ــه بحمدلل ــن مدرس اي

برجســته و علــاي محرتمــي از همــن كانــون بنــا شــده بــر عشــق و همــت و تــالش 

ــد. ايــن را  و اخــالص بــريون آمده انــد و در نقــاط مختلــف مشــغول انجــام وظيفه ان

بايــد قــدر بدانيــم«. 

. معرفت به ارزش كار تربیت طلبه

آیت اللــه کوهســتانی )ره( مــی فرمایــد: »هنگامــی کــه از نجــف بــه مازنــدران آمــدم، 

ــم  ــدری کن ــن پ ــی و م ــادری کن ــو حــارضی در حــق طــالب م ــم، ت ــه همــرم گفت ب

ــن  ــرد و م ــول ک ــیم؟ قب ــفید باش ــروردگار رو س ــزد پ ــا ن ــم ت ــت منایی ــا را تربی و آن ه

ــم در  ــر معّم ــک نف ــت ی ــاه منی گذاش ــه رضاش ــان ک ــم در آن زم ــم گرفت ــم تصمی ه

ایــران وجــود داشــته باشــد، طــالب زیــادی را تحــت تربیــت و پوشــش قــرار دهــم«.
 )akhlagh.net(

ــان  ــر و در خدمــت آن ــان را مؤث ــه کوهســتانی مناجــات و نيايش هــاي جوان  آیت الل

ــا و دور  ــا قلب هــاي پــاک و بی  ری ــاين کــه ب ــه برکــت مي دانســت. جوان بــودن را ماي

ــا خــدا مي گشــتند، فضــاي مدرســه  ــاز ب از آلودگي هــا و معاصــی، مشــغول راز و ني

و اطــراف آن را متــربک و نــوراين مي ســاختند، لــذا مــي فرمــود: ـــهر چــه کــه خــدا 

بــه مــا لطــف کــرد، از برکــت ايــن بچــه طلبه هاســت«. ایشــان در کالم ديگــر 

ــه زادگاه خــود  ــراي تعطيــالت تابســتان، ب ــي کــه طــالب ب ــد: »وقت فرمودن

مراجعــت مي کردنــد، بــه مدرســه مي رفتــم و در آنجــا بــه قرائــت قــرآن 

ــا آن فضــا هــم  ــم و مشــغول مناجــات مي گشــتم، ت ــا مي پرداخت و دع

)akhlagh.net( .»چنــان نــوراين و ملکــويت باقــي بانــد

ــادت  ــود را عب ــد و کار خ ــالب باش ــران ط ــد نگ ــوب بای ــر خ »مدی

بدانــد و بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم از فعالیــت علمــی 

ــه افــق حــوزه،  و اخالقــی طلبه هــا کســب آگاهــی کنــد ... «. )نرشی
اســفند 1387، شــاره222، گفــت و شــنود بــا آیت اللــه فاضــل، مدیــر مدرســه 

فیضیــه بابــل(.

.منطقی بودن 

ــذر  ــتند ع ــی   خواس ــی( م ــهید قدوس ــان )ش ــت ایش ــادم هس »ی

یکــی از شــاگردان ســطح بــاالی مدرســه را بخواهنــد. در جایــی 

ــرم  ــد پ ــن می گفتن ــه م ــر ب ــد: اگ ــد ...، گفتن ــت می کردن صحب

جوان مــرگ شــده تــا ایــن حــد ناراحــت منی شــدم. تــا ایــن حــد 

بــه شاگردانشــان محبــت داشــتند امــا از مسیرشــان نیــز عــدول 

ــاه 87، ص70؛  ــاره 38، دی م ــاران، ش ــاهد ی ــد«. )ش منی کردن

گفتگــو بــا محمدحســین قدوســی، فرزنــد شــهید قدوســی(.

.توانایی برقراری ارتباط موثر با مردم به ویژه جوانان. 

ســال های  ایــن  طــول  در  جملــه  از  مجتهــدی  »آیت اللــه 

ــد و آن،  ــه بودن ــز آموخت ــن دیگــر نی ــک ف ــت ی ــم و تربی تعلی

فــن جــذب جوانــان و حتــی پدرانــی کــه فرزندشــان را بــه 

طلبگــی  ســپرده بودنــد، بــود. ایشــان در ایــن کار، فــن یــا فنونــی 

ــود  ــن ب ــه ای ــود و نتیج ــاز ب ــب کارس ــه طــور اغل ــه ب داشــت ک

ــذب  ــتعدادي را ج ــا اس ــوب و ب ــای خ ــت طلبه ه ــه می توانس ک

حــوزه کنــد. ایــن دو توانایــی کــه در ایشــان بــود، باعــث می شــد 

بســیاري از اوقــات طلبه هایــی کــه زیــر دستشــان پــرورش 

ــوم  ــا در عل ــياري از آنه ــوند و بس ــور ش ــه دردبخ ــد ب می یافتن

حــوزوی و درس و بحــث، در کار تعلیــم و تربیــت، در کار ترویــج و تبلیــغ، در شــاگرد 

ــل از  ــه نق ــدند«. )ب ــد می ش ــته و مفی ــیدن، برجس ــردم رس ــه داد م ــدن و در ب پروران
ــدی(. ــه مجته ــگاه اطالع رســانی حجت االســالم و املســلمین جــاودان، از شــاگردان مرحــوم آیت الل پای

»آیت اللــه مجتهــدی بــرای اقشــار مختلــف از جملــه بازاری هــا درس شــبانه داشــت 

و در ایــن جلســات، معــراج الســعاده و رشح صحیفــه و ... را می گفــت؛ هــر کــس در 

ــت می درخشــید.  ــه می رف ــا ک ــه او می خــورد، هــر کج ــا ب ــس حاج آق ــدت نََف ــن م ای

ــا حضــور داشــت، مرحــوم دکــرت  ــرادی کــه در جلســات شــبانه حــاج آق ــه اف از جمل

ــداران  ــپاه پاس ــای س ــیاری از بچه  ه ــدی و بس ــهید قن ــردی، ش ــهید بروج ــران، ش چم

بودنــد. ایشــان ســعی می کــرد، طلبه هــا را متعــادل بــار بیــاورد و خودشــان مجلــس 

عــزاداری برگــزار می کــرد، دقــت می کــرد کــه طلبه هــا، هــر هیئــت و مجلســی 

ــه  ــود ک ــذار ب ــر گ ــان تاثی ــخنان ایش ــذاب و س ــان ج ــس ایش ــدر مجال ــد و آنق نرون

ــرد. ــینه می ک ــان را واکس انس

آیت اللــه مجتهــدی احادیثــی را بــرای نقــل انتخــاب می کــرد کــه مــورد ابتــالی 

ــود و  ــث ب ــات و احادی ــر آی ــان ب ــرت تاکیدش ــود و بیش ــردم ب ــای م ــه و نیاز ه جامع

بــه اســاتید هــم توصیــه می کــرد در مجلــس درس حتــا حدیــث بگوینــد«. )مصاحبــه 
خربگــزاری حــوزه بــا حجت االســالم و املســلمین رامشــک، از شــاگردان مرحــوم آیــت اللــه مجتهــدی(.

. بصیرت و هوش اجتامعی

ــه العــال مــی فرمایــد: »آیت اللــه مصبــاح یــک فقیــه،  مقــام معظــم رهــربی مــّد ظلّ

متکلــم، فیلســوف، مفــر و زمــان شــناس بصیــر اســت. از همــه اینهــا مهمــرت، جــزء 

ــد  ــود تردی ــر خ ــام ب ــدم نظ ــگاه در تق ــه هیچ ــت ک ــته ای اس ــخصیت های برجس ش

نداشــته و در ایــن راه بــدون لحــاظ داشــنت موقعیــت علمــی خــود بــه دل خطــر رفتــه 

و گاهــی یــک تنــه بــا خناســان مســلط مصــاف داده اســت«.

ــاح را مي دانــم. واقعــا مي دانــم كــه  ــه ســهم خــودم قــدر آقــاي مصب  »بنــده هــم ب

ايشــان در كشــور و بــراي اســالم چــه وزنــه اي هســتند و حقــا و انصافــا مــا امــروز نظري 

ايشــان را حــاال بــه ايــن تعبــري بگوييــم خيــي نــادر نظــري آقــاي مصبــاح ممكــن اســت 

وجــود داشــته باشــد، بــا ايــن وزانــت علمــي و عمــق علمــي و احاطــه و وســعت و 

بــا ايــن آگاهــي و بينــش و صفــا، ايــن ســه جهــت در ايشــان جمــع اســت؛ هــم علــم، 

هــم بصــريت بــه معنــاي حقيقــي كلمــه و هــم صفــا. ايــن ســه تــا بــا هــم در وجــود 

ايشــان خيــي ارزشــمند اســت. خداونــد متعــال انشــاء   الله وجــود ایشــان را بــرای مــا 

و انقــالب محفــوظ بــدارد و وجــود ایشــان را ســامل بــدارد تــا همــه بتواننــد از بــرکات 

ایشــان اســتفاده مناینــد«.



. داشنت روحيه خدمت گزاری و ايثارگری

»ايامــي کــه در دوران نوجــواين در »کوهســتان« درس مي خوانــدم، احيانــا بــه علــت 

ــت متــام شــدن نفــت  ــه عل ــي مي شــدم. شــبي ب ــه، دچــار کمبودهاي مشــکالت زمان

چــراغ مطالعــه در بــريون حجــره در زيــر مهتــاب مشــغول مطالعــه بــودم کــه آقاجــان 

ــه  ــي متوج ــد، وقت ــه آمدن ــه مدرس ــالب ب ــي ط ــراي رسک ــتانی( ب ــه کوهس )آیت الل

ــراي  ــد: ب ــه، فرمودن ــردم: مطالع ــرض ک ــي؟ ع ــه کار مي کن ــيدند: چ ــدند پرس ــن ش م

چــه بــدون نــور؟ گفتــم: نفــت چــراغ متــام شــد، معظــم لــه بــا صــداي بلنــد، ول بــا 

ــه  ــس از آن ک ــود! پ ــف مي ش ــمت ضعي ــن، چش ــه نک ــر مطالع ــد: پ ــاين گفتن مهرب

مدرســه را رسکــي منودنــد و بــه طــرف منــزل بازگشــتند، مشــاهده کــردم آقــا جــان 

در حــال کــه يــک قوطــي نفــت در دســت مبارکــش دارد، برگشــتند و آن را بــه مــن 

ــم«.  ــه نکن ــاب مطالع ــر مهت ــي و زي ــا در تاريک ــرده ت ــت ک ــراغ را نف ــه چ ــد ک دادن
)مرحــوم آيت اللــه محمــدي بايــع کاليــي از شــاگردان مرحــوم آيت اللــه کوهســتاين، بــه نقــل از کتــاب 

بــر قلــه پارســایی، نوشــته عبدالکریــم کوهســتانی(

. درد آشنا بودن

درد آشــنایی و آگاهــی بــه دشــواری های مختلــف، نــه تنهــا در قلمــرو محــل زندگــی 

ــای اســالم و همــه بــرش. جهــاد اکــرب و فرهنگــی کــه  ــه دنی و شــهر، بلکــه نســبت ب

ــد، بلکــه داخــل شــده، بلکــه شــبیخون  ــد منــی   کن ــا را تهدی ــا فرمــود: »دشــمن م آق

زده. ایــن دشــمن متــام عیــار، در هــر مکانــی و در هــر زمانــی بــا آن ترفندهــا حضــور 

دارد. شــا ایــن را هــم بگوییــد کــه وظیفــه شــهدا در دفــاع مقــدس آن بــود. وظیفــه 

مــا چیســت؟ وظیفــه مــا زینبــی اســت. اگــر زیــن العابدیــن علیه الســالم نبــود، اگــر 

ــن  ــالء ای ــگ کرب ــر فرهن ــد، مگ ــه)ع( نبودن ــت ابی عبدالل ــربی)س( و اهل بی ــب ک زین

ــن  ــد و ای ــه دادن ــورا را ادام ــل عاش ــگ اصی ــه فرهن ــد ک ــا بودن ــد. اینه ــوری می ش ط

ــروی انســانی در حوزه هــای  ــرورش نی مشــعل را همیشــه روشــن نگــه داشــتند«.)تربیت و پ
ــن و  ــاره 145، فروردی ــوزه، ش ــه ح ــل از نرشی ــه نق ــت، ب ــواد نظاف ــالم محمدج ــه، حجت االس علمی

ــت 1387(. اردیبهش

. آشنايي با جامعه معارص؛ خالء ها و نیازها

بعضــی از آقایــان دربــاره مســائل حکومتــی مشــکالتی و دغدغه هایــی داشــتند. 

ــتند.  ــی نداش ــات فعل ــن جه ــه ای ــی ب ــود و توجه ــتحدثه ای ب ــد و مس ــائل جدی مس

ــا االن  ــه م ــد ک ــان توجــه ندارن ــن آقای ــد: »ای ــام فرمودن ــار ام ــه یکب ــادم هســت ک ی

یــک حکومتیــم و وقتــی در مقــام یــک دولــت هســتیم، فکــر و برنامــه و راه و رســم 

صحبــت کــردن و برخوردمــان بایــد در شــان ایــن باشــد، نــه اینکــه فکــر کنیــم مــا در 

ــل هســتیم و در حــوزه نشســته ایم و در مــورد مســائل فقهــی بحــث  400 ســال قب

طلبگــی می کنیــم«.

ــه اســت.  ــط حــوزه چگون ــا و رشای ــط دنی ــد رشای ــه درک منی کردن ــد ک ــده ای بودن ع

آيــا حــوزه بــا ایــن وضعیتــی کــه دارد می توانــد پاســخگوی مــردم باشــد؟ چــه 

ــه  ــه توج ــود ک ــانی ب ــان از کس ــبختانه ایش ــوند؟ خوش ــس ش ــد تدری ــی بای درس های

بــه ایــن مســائل داشــت و واقعــا رشایــط و نیــاز خــاص زمــان خــودش را درک کــرده 

بــود و بــه دنبــال ایــن بــود کــه طلبــه االن بایــد چــه چیــزی یــاد بگیــرد. آیــا همیــن 

ــد  ــا اینکــه بای ــد پاســخگوی شــبهات مــردم باشــند ی ــد، می توانن دروســی کــه بوده ان

دروس جدیــدی اضافــه شــوند و لــذا از هــان اوایــل آیت اللــه نــوری کــه اآلن جــزو 

مراجــع قــم هســتند، مســائل عقیدتــی را بــر اســاس علومــی همچــون ســتاره شناســی 

ــه  ــوم آیت الل ــا مرح ــد و ی ــس می کردن ــادی را تدری ــر اعتق ــائل دیگ ــوم و مس و نج

ــاه 87، ص17؛  ــاره 38، دی م ــاران، ش ــاهد ی ــد ...«. )ش ــالم می گفتن ــخ اس ــری درس تاری حائ
ــری( ــین علی نی ــالم حس ــا حجت االس ــو ب گفتگ

. صرب و استقامت؛ داشنت سعه صدر

- مقاومت در ارزیابی مشکالت و برنامه ریزی در جهت حل آنها؛

- تواضع و نرمش در برابر انتقادها و توجه به پیشنهادات.

امیراملومنین علی)ع( فرمود: »آلة الریاسة سعة الصدر. )نهج البالغه، حکمت 176(

ــهید  ــت دوم )ش ــد: »خصوصی ــی فرمای ــی م ــه العال ــّد ظل ــربی م ــم ره ــام معظ مق

قدوســی( ایــن بــود کــه هــم پــر کار بــود و خســته منی شــد و هــم پشــتکار داشــت 

ــه آن  ــرود؛ منون ــال کار دیگــری ب ــد و دنب ــود کــه یــک کاری را رهــا کن و این طــور نب

مدرســه حقانــی! اگــر ریاســت مدرســه حقانــی بــا کســی غیــر از آقــای قدوســی بــود، 

ــید.  ــار می رس ــد و آث ــدازه از فوائ ــن ان ــه ای ــه ب ــن مدرس ــه ای ــم ک ــان منی کن ــن گ م

ایــن مــرد بــود کــه نشســت آنجــا، حواســش را جمــع کــرد، از همــه کارهــای حــوزه 

بریــد و بــه هیــچ کار دیگــری نپرداخــت تــا ایــن مدرســه را بــه ایــن رونــق رســاند و 

ــرار داد«.  ــل توجهــی ق ــوب و قاب ــوا، مدرســه را در حــد مطل از لحــاظ شــکل و محت
)ماهنامــه شــاهد یــاران، شــاره 38، دی مــاه1387، ص3، شــهید قدوســی در آیینــه توصیــف مقــام 

معظــم رهــربی(

ـــن  ـــدی( ای ـــد مجته ـــه احم ـــخصیت )آیت الل ـــر در ش ـــم دیگ ـــد مه »بُع

ــد.  ــتگی ناپذیر بودنـ ــت و خسـ ــب همـ ــا صاحـ ــه واقعـ ــود کـ بـ

آن زمـــان کـــه توانایـــی داشـــتند، صبـــح تـــا ظهـــر درس 

ــد و  ــت می کردنـ ــردم صحبـ ــرای مـ ــر بـ ــد. ظهـ می گفتنـ

ـــتند،  ـــر درس داش ـــد، ع ـــات را می دادن ـــواب مراجع ج

ــتند و  ــی داشـ ــت عمومـ ــردم صحبـ ــرای مـ ــب بـ شـ

تفســـیر و اخـــالق و مســـئله می گفتنـــد و بعـــد از آن 

ـــتند.  ـــا درس داش ـــد ت ـــان چن ـــرای شاگردان ش ـــاز ب ب

البتـــه اواخـــر گرفتـــار انواعـــی از بیاری هـــا 

ــل  ــان تعطیـ ــیاری از کارهایشـ ــه بسـ ــد کـ بودنـ

ـــات ســـالمت متـــام وقـــت  ـــا در اوق ـــود؛ ام شـــده ب

ـــه  ـــد روزی ک ـــط چن ـــاید فق ـــود. ش ـــر ب ـــان پ ایش

در طـــول ســـال بـــه مشـــهد مـــرشف می شـــدند 

و  تابســـتان  بـــود.  اسرتاحت شـــان  دوران 

ـــان  ـــتان کارش ـــه در تابس ـــتند. البت ـــتان نداش زمس

ــدند  ــوض می شـ ــاگردان عـ ــد، شـ ــرت می شـ کمـ

و شـــاگردان دیگـــری می آمدنـــد؛ ولـــی کار 

داشـــتند.  کار  بـــاز  بـــود.  نشـــده  تعطیـــل 

مـــدام در مقـــام کار و خدمـــت بودنـــد و 

مســـئله  مـــردم  بـــرای  و  می گفتنـــد  درس 

می گفتنـــد، موعظـــه می کردنـــد، عرفیـــات 

تاریـــخ و  می گفتنـــد، داســـتان می گفتنـــد، 

ـــبانه  ـــام ش ـــور مت ـــن ط ـــد. همی ـــره می گفتن خاط

روز مشـــغول بودنـــد. کســـانی کـــه بالخصـــوص 

در ادوار گذشـــته شـــاگرد ایشـــان بوده انـــد، 

عمومـــا راه و رســـم ایشـــان را آموخته انـــد، 

بـــرای مـــردم بـــه درد خـــور شـــده اند، تـــا 

می تواننـــد بـــرای مـــردم وقـــت می گذارنـــد 

پایـــگاه  از  نقـــل  )بـــه  می کننـــد«.  خدمـــت  و 
اطالع رســـانی حجت االســـالم و املســـلمین جـــاودان از 

شـــاگرد مرحـــوم آیت اللـــه مجتهـــدی(

. اخالص

و  بــزرگان  بــا  عمــرم  مــدت  متــام  در  »مــن 

شــخصیت هایی و ... کــه بــا آن هــا رس و کار 

داشــتم، هیــچ کــس را خالص تــر از آقــای قدوســی 

و ذکــر نیافتــم. از آنهایــی بودنــد کــه بایــد بگوییــم فکــر  
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ــود«. ــدا ب ــرای خ ــان ب ــس کشیدنش ــی نف ــل و حت و عم

ــاگردان  ــد حــوزه، از ش ــورد تایی ــامل م ــوار، ع ــای قدوســی شــخصیت بســیار بزرگ »آق

ــه  ــاگردان عالم ــان از ش ــه، در آن زم ــای نهج البالغ ــیاری از خطبه ه ــظ بس ــام، حاف ام

طباطبایــی در فلســفه و در تفســیر یــک شــخصیت بــه متــام معنــا کامــل و جامعــی 

ــعدی را  ــتان س ــا گلس ــرای م ــان، ب ــه عظمتش ــا آن هم ــخص ب ــن ش ــا ای ــد، ام بودن

تدریــس می کردنــد؛ چــون اعتقــاد داشــتند، طلبه هــا بایــد بــا ادبیــات 

فارســی آشــنا باشــند. در حــوزه بــرای تدریــس مالک هایــی 

از تبلورهــای  وجــود داشــت و می توانــم بگویــم یکــی 

خلــوص آقــای قدوســی، پذیرفــنت تدریــس چنیــن درســی 

در ســطوح پاییــن حــوزه بــود و یــا اینکــه اســتاد حفــظ 

ــی  ــه معمول ــک طلب ــرآن را ی ــظ ق ــد. حف ــا بودن ــرآن م ق

هــم می توانــد مدیریــت و تدریــس کنــد، امــا بــه دلیــل 

اینکــه اعتقــاد داشــتند طلبه هــا حتــا بایــد قــرآن را 

حفــظ بکننــد، خودشــان مدیریــت و تدریــس ایــن کالس را 

نیــز عهــده گرفتــه بودنــد«. )ماهنامــه شــاهد یــاران، شــاره 38، دی 
ــینیان( ــه حس ــلمین روح الل ــالم و املس ــا حجت االس ــو ب ــاه1387، 13و 12، گفتگ م

. نظم و انضبات

- منظم بودن مدیر؛

- تاکید و پیگیری جدی بر نظم اساتید و برگزاری دروس؛

- تاکید و پیگیری جدی بر نظم امور مختلف طلبه ها و مدرسه؛

ــت در هــر  ــل موفقی ــن عام ــم تری ــن و مه ــاط اولی ــه مــی شــود نظــم و انضب - گفت

امــری اســت؛

»مدیریــت، نظــم و قاطعیــت، نظــم شــدید و منونــه شــهید قدوســی، زبانــزد خــاص و 

عــام بــود و مقــررات موسســه ای کــه او بــر آن نظــارت داشــت، بایــد کامــال اجــرا شــود 

و تخلــف از ضوابــط را از هیــچ کــس قبــول منی کــرد، در مقابــل بی نظمــی هیچ گونــه 

انعطافــی از خــود نشــان منــی داد و ایــن در حالــی بــود کــه می گفــت: اگــر مــن بچــه 

یتیــم و یــا فــرد درمانــده ای را ببینــم، دمل می خواهــد در کنــارش بــه گریــه بنشــینم. 

ــد. او نخســتین کســی  ــار منــودار گردی ــن ب ــن رقــت قلــب و عاطفــه شــدید چندی ای

بــود کــه نظــم را در مــدارس طــالب مســتقر کــرد و خــود اســوه الگــوی نظــم در همــه 

امــور بــود، قبــل از ســاعت مقــرر در مدرســه منتظریــه )حقانــی( حــارض می شــد و 

از کوچکرتیــن بــی نظمــی و تاخیــر بــدون علــت رشعــی منی گذشــت، تــا دیــر وقــت 

ــی را  ــود، درس طلبگ ــول منی من ــردا موک ــه ف ــروز را ب ــد و کار ام ــه می مان در مدرس

بــا سیســتم جدیــد آموزشــی تلفیــق داد، کالس هــای مرتــب و راحــت، تختــه و کــچ و 

نقشــه، میــز و صندلــی، و دفــرت حضــور و غیــاب تهیــه کــرد، در عمــل بــه آنچــه کــه 

وظیفــه رشعــی خــود تشــخیص مــی داد، ذره ای مجاملــه منی کــرد و ارصار و چانــه زدن 

ــپس  ــنجید س ــت می س ــه دق ــب کار را ب ــدا جوان ــود. در ابت ــده ب ــش بی فای در مقابل

تصمیــم می گرفــت و پــس از آن وارد عمــل می شــد و در ایــن وقــت بــود کــه هیــچ 

)hawzah.net ( .»کــس قــادر نبــود او را از ادامــه کار بــاز دارد

. تواضع

»مقــارن غــروب يکــي از روزهــا کــه آقاجــان )آیت اللــه کوهســتانی( جهــت رسکــي و 

نظــارت بــه مدرســه ترشيــف مي بردنــد، مشــاهده مي کننــد در حيــاط مدرســه لعــاب 

برنــج ريختــه شــده اســت. آن بزرگــوار بــا کــال تواضــع عبــا را بــه کنــاري گذاشــته، 

آســتن خــود را بــاال مي زنــد و بــا دســتان مبــارک خــود آب برنــج همــراه بــا خــاک را 

ــاره کــه خواســت باقــي  ــزد. دوب ــار مدرســه مي ري ــه کن جمــع کــرد و داخــل رودخان

مانــده لعــاب برنــج را جمــع کنــد، طلبــه اي کــه آب برنــج را ريختــه بــود، متوجــه شــد 

و بــا رشمندگــي نــزد آقــا آمــد و عــذر خواســت و گفــت: »مــن خــودم متيــز مي کنــم«، 

ــر! دســت هايم را بشــويم«.  ــن پ ــود: »صــرب ک ــت فرم ــاين و عطوف ــا مهرب ايشــان ب

پــس از شســنت دســت ها، آقــا دســت مبــارک خــود را بــر روي شــانه آن طلبــه 

گذاشــت و بــه او فرمــود: »پــر تــو درس بخــوان! فقــه مذهــب جعفــري 

را بــراي مــردم بيــان کــن و آن را رواج بــده، محمــد کوهســتاين 

ــوم  ــاگردان مرح ــی از ش ــد فدای ــالم احم ــت«. )حجت االس ــکار شاس خدمت
آیت اللــه کوهســتانی، بــه نقــل از کتــاب بــر قلــه پارســایی(

 

 . داشنت شناخت کافی نسبت به ویژگی های نسل جوان

حــاج آقــا بنابــی مــی گویــد: »بــرای اینکــه طلبــه دچــار روزمرگــی 

نشــود، گاه و بــی گاه، هفتــه ای یــک بــار بیــن دو منــاز می نشــینیم، 

مثــال در ایــام امتحانــات، در رابطــه بــا امتحانــات، بُعــد معنــوی و بُعــد 

علمــی و... صحبــت می کنیــم. ایــام عزاداریســت؛ طلبه هــا را می بریــم نیــم 

ــای  ــاعت متاش ــک س ــم؛ ی ــدن فیل ــد. دی ــزادراری می کنن ــاعتی ع ــک س ــا ی ــاعتی ی س

فیلــم امــام علــی یــا فیلــم مختــار،... بــرای طــالب داریــم«.

ــال  ــه والیب ــد، برایشــان برنام ــار نیاین ــل ب ــا تنب ــه طلبه ه ــرای اینک ــای قدوســی ب »آق

گذاشــته بودنــد. لــذا می فرمودنــد: طلبه هــا جــوان هســتند بــرای اینکــه نیــرو 

ــت  ــع، بیس ــک رب ــد، در روز ی ــد درس بخوانن ــا بتوانن ــود ت ــظ ش ــان حف و شادابی ش

ــاده حرکــت  ــی پی ــد. روزهــای جمعــه از مدرســه حقان ــازی می کنن ــال ب دقیقــه والیب

ــه را آنجــا می خوردیــم و منــاز و دعــا  ــه جمکــران می رفتیــم و صبحان ــم و ب می کردی

و ذکــر بــود و بعــد هــم بــر می گشــتیم بــه قــم. ســفر معنــوی عظیمــی بــود و تاثیــر 

فوق العــاده ای در روحیــه دوســتان طلبــه و تربیــت آنهــا داشــت«. )شــاهد یــاران، گفتگــو 
ــاهرودی، ص33(. ــعیدی ش ــی س ــری، ص18 و عل ــالم نی ــا حجت االس ب

منبع:

http://motaleat. تهیــه و تنظیــم مدیریــت مطالعــات تربیتــی و فرهنگــی معاونــت تهذیــب

 tahzib-howzeh.ir

 

مدیر خوب 

باید نگران طالب باشد و 

کار خود را عبادت بداند و به 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم از 

فعالیت علمی و اخالقی طلبه ها 

کسب آگاهی کند ...
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گوهرین کالم 

رسول خدا )ص( یم فرماید:»َمن 
وأ  جاُل ِقیامًا َفلیَتبَّ َل َلُه الرِّ َاَحبَّ َان تَیَمثَّ

قَعُدُ ِمَن الّنار«
کیس که دوست دارد مردم جلوی 

پای او بایستند، جایگاهش پر از 
آتش خواهد شد.

)بـحـار األونار، ج 73، ص 150(

امام رضا )ع( یم فرماید:
َق  »ما ِذئباِن ضاِریاِن یف َغَنٍ َقد َتَفَرّ

ُرعاُتا ِبَاَضرَّ یف دیِن املُسِلٍ ِمن َطَلِب«
 زیاین که دو گرگ گرسنه به گله 

گوسفندی یب چوپان یم زنند 
از زیان ریاست طلیب در دین 

مسلمانان بیشرت نیست.
)بـحـار األونار، ج 73، ص 145(

امام باقر)ع( به عمر بن عبد العزیز 
جاَب  لحِ ِل ا فرمودند:»ِافَتحِ الباَب َو َسهِّ

» َو ُاصُنِر املُظلوَم َو َردِّ املَظاِلَ
در را به روی مردم باز کن و 
دسرتیس مردم را به خودت 

آسان گردان و ستمدید را یاری 
کن و حق ستمدیدگان را به آنان 

برگردان.
) بـــحـار األونار، ج 46، ص 346(

امام یلع)ع(فرمودند:»َمن َطَلَب 
الّرئاَسة ِبَغرِی َحٍق ُحِرَم الطاَعة َلُه

هر که ناحق به دنبال ریاست باشد، 
اطاعت از او حرام است

)تحف العقول، ص 321(
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ــه خواندنی ــه چــه کــى بدهــم و ب ــان را ب ــن روب ــه ای ــردم ک ــر می ک ــن فک ــه ای ــدم، ب می آم

ــن بســیار  ــم. مشــغله کارى م ــدرداىن کن ــو ق ــن می خواهــم از ت ــادم. م ــو افت ــر ت فک

زیــاد اســت و وقتــى شــب ها بــه خانــه می آیــم توجــه زیــادى بــه تــو منی کنــم، مــن 

بــه خاطــر منــرات درســی ات کــه زیــاد خــوب نیســتند و بــه خاطــر اتــاق خوابــت کــه 

همیشــه نامرتــب و کثیــف اســت، رس تــو فریــاد می کشــم، امــا امشــب، می خواهــم 

کنــارت بنشــینم و بــه تــو بگویــم کــه چقــدر برایــم عزیــزى و مى خواهــم بــداىن کــه 

تــو بــر روى زندگــى مــن تاثیرگــذار بــوده اى. تــو در کنــار مــادرت، مهم تریــن افــراد 

در زندگــى مــن هســتید، تــو فرزنــد خیــى خــوىب هســتى و مــن دوســتت دارم«. آن گاه 

روبــان آىب را بــه پــرش داد. 

ــوى  ــت جل ــاد و منی توانس ــه افت ــه گری ــود، ب ــده ب ــگفت زده ش ــال ش ــه کام ــر ک پ

ــداى  ــا ص ــرد و ب ــگاه ک ــدرش ن ــه پ ــد. او ب ــش می لرزی ــام بدن ــرد، مت ــه اش را بگی گری

لــرزان گفــت: »پــدر، امشــب قبــل از ایــن کــه بــه خانــه بیایــى، مــن در اتاقــم نشســته 

ــه  ــرا ب ــه چ ــح دادم ک ــان توضی ــتم و برایت ــان نوش ــو و مام ــراى ت ــه اى ب ــودم و نام ب

زندگیــم خامتــه دادم و از شــا خواســتم مــرا ببخشــید. مــن می خواســتم امشــب پــس 

از آن کــه شــا خوابیدیــد، خودکــى کنــم، مــن اصــال فکــر منی کــردم کــه وجــود مــن 

برایتــان اهمیتــى داشــته باشــد. نامــه ام بــاال در اتاقــم اســت«. 

ــاال رفــت و نامــه پرســوز و گــداز پــرش را پیــدا کــرد. فــردا کــه  پــدرش از پله هــا ب

رییــس بــه اداره آمــد، آدم دیگــرى شــده بــود. او دیگــر رس کارمنــدان غــر منــی زد و 

طــورى رفتــار می کــرد کــه همــه کارمنــدان بفهمنــد کــه چقــدر بــر روى او تاثیرگــذار 

بوده انــد. 

مدیــر جــوان بــه بســیارى از نوجوانــان دیگــر در برنامه ریــزى شــغى کمــک کــرد. یکى 

از آن هــا پــر رییســش بــود و همیشــه بــه آن هــا می گفــت کــه آن هــا در زندگــى او 

تاثیرگــذار بوده انــد و بــه عــالوه، بچه هــاى کالس، درس بــا ارزىش آموختنــد:

»انسان در هر رشایط و وضعیتى می تواند تاثیرگذار باشد«.

 

1( من آدم تاثیرگذاری هستم

آمــوزگارى تصمیــم گرفــت کــه از دانش آمــوزان کالســش بــه شــیوۀ جالبــى قــدرداىن 

کنــد. او دانش آمــوزان را یکــى  یکــى بــه جلــوى کالس مــی آورد و چگونگــى 

اثرگــذارى آن هــا بــر خــودش را بازگــو می کــرد. آنــگاه بــه ســینه هــر یــک از آنــان، 

ــن آدم  ــود: » م ــى نوشــته شــده ب ــا حــروف طالی ــه روى آن ب ــگ ک ــاىن آىب رن روب

تاثیرگــذارى هســتم«، مــی چســباند.

ســپس آمــوزگار تصمیــم گرفــت کــه پــروژه اى بــراى کالس تعریــف کنــد تــا ببینــد 

ــر  ــه ه ــت. او ب ــد داش ــرى خواه ــه اث ــى چ ــرش اجتاع ــاظ پذی ــن کار از لح ای

دانش آمــوز ســه روبــان آىب اضــاىف داد و از آن هــا خواســت کــه در بیــرون از 

ــد و  ــال کنن ــج کار را دنب ــدرداىن را گســرتش داده و نتای ــن مراســم ق مدرســه همی

ببیننــد چــه کــى از چــه کــى قــدرداىن کــرده اســت و پــس از یــک هفتــه گــزارش 

ــد.  ــه مناین ــه کالس ارائ کارشــان را ب

یکــى از بچه هــا، بــه رساغ یکــى از مدیــران جــوان رشکتــى کــه در نزدیکــى مدرســه 

ــه وى کــرده  ــزى شــغى ب ــه خاطــر کمکــى کــه در برنامه ری ــود، رفــت و از او ب ب

ــان  ــش زد و دو روب ــه پیراهن ــاى آىب را ب ــى از روبان ه ــرد و یک ــدرداىن ک ــود، ق ب

دیگــر را بــه او داد و گفــت: »مــا در حــال انجــام یــک پــروژه هســتیم و از شــا 

خواهــش می کنــم از اتاقتــان بیــرون برویــد، کــى را پیــدا کنیــد و از او بــا نصــب 

روبــان آىب بــه ســینه اش قــدرداىن کنیــد.«.

مدیــر جــوان چنــد ســاعت بعــد بــه دفــرت رییســش کــه بــه بدرفتــارى بــا کارمنــدان 

زیــر دســتش شــهرت داشــت، رفــت و بــه او گفــت کــه صمیانــه او را بــه خاطــر 

نبــوغ کاری اش تحســین می کنــد. 

رییــس ابتــدا خیــى متعجــب شــد، آن گاه مدیــر جــوان از او اجــازه گرفــت کــه اگــر 

روبــان آىب را می پذیــرد، بــه او اجــازه دهــد تــا آن را بــر روى ســینه اش بچســباند. 

رییــس گفــت: »البتــه کــه می پذیــرم«. 

ــاالى  ــر جــوان یکــى از روبان هــاى آىب را روى یقــه کــت رییســش، درســت ب مدی

ــن  ــاً ای ــت: »لطف ــه او داد و گف ــان را ب ــن روب ــپس آخری ــباند و س ــب او، چس قل

ــد.«. ــن ترتیــب از فــرد دیگــرى قــدرداىن کنی ــه همی ــد و ب ــان اضــاىف را بگیری روب

مدیــر جــوان بــه رییســش گفــت: »پــر جــواىن کــه ایــن روبــان آىب را بــه مــن داده 

اســت، گفــت کــه در حــال انجــام یــک پــروژه درىس اســت و آن هــا می خواهنــد 

ایــن مراســم روبــان زىن را گســرتش دهنــد و ببیننــد چــه اثــرى روى مــردم 

می گــذارد«.

آن شــب، رییــس رشکــت بــه خانــه آمــد و در کنــار پــر 1۴ ســاله اش نشســت و 

بــه او گفــت: »امــروز یــک اتفــاق بــاور نکــردىن بــراى مــن افتــاد. مــن در دفــرتم 

بــودم کــه یکــى از کارمندانــم وارد شــد و بــه مــن گفــت کــه مــرا تحســین می کنــد 

ــی؟ او  ــور کن ــواىن تص ــن داد، می ت ــه م ــاىن آىب ب ــوغ کاری ام، روب ــر نب ــه خاط و ب

فکــر می کنــد کــه مــن یــک نابغــه هســتم! او ســپس آن روبــان آىب را بــه ســینه ام 

چســباند کــه روى آن نوشــته شــده بــود: مــن آدم تاثیرگــذارى هســتم«.

ســپس ادامــه داد: »او بــه مــن یــک روبــان اضــاىف هــم داد و از مــن خواســت بــه 

وســیله آن از کــس دیگــرى قــدرداىن کنــم. هنگامــى کــه داشــتم بــه ســمت خانــه 
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2( نحوه برخورد امام علی)ع( با کارگزارن ناالیق

امــام عــي )ع( در نامــه اش بــه عثــان بــن حنيــف انصــاري كــه كارگــزارش در بــره 

بــود و خــرب يافــت كــه بــه ميهــاين گروهــي از مــردم بــره، فــرا خوانــده شــده و او 

بدان جــا رفتــه اســت، فرمــود: »پــس از حمــد و ســپاس خداونــد، اي پــر حنيــف! بــه 

مــن خــرب رســيده اســت كــه مــردي از جوانــان بــره، تــو را بــر ســفره اي دعــوت كــرده 

ــا شــده و كاســه ها  ــو به ســوي آن شــتافته اي. خوردين هــاي رنگارنــگ برايــت مهي و ت

ــه  ــري ك ــي را بپذي ــاين مردم ــو ميه ــردم ت ــان مني ك ــاده شــده اســت. گ پيشــت نه

نيازمنــدان آن هــا بــه جفــا رانــده شــده و توامننــدان آن هــا دعــوت شــده بودنــد. بنگــر 

بدان چــه از ايــن ســفره بــر مــي داري؛ اگــر حــالل و حرامــش را نــداين، بــريون انــداز و 

از آن چــه مــي داين حــالل اســت، اســتفاده كــن. آگاه بــاش كــه هــر پــريوي را پيشــوايي 

ــد. بــدان كــه  اســت كــه بــه وي اقتــدا مي كنــد و از نــور دانــش او روشــني مي جوي

پيشــواي شــا از دنيــاي خــود، بــه دو جامــه فرســوده اكتفــا كــرده و از خورايك هــا، 

بــه دو گــرده نــان. بدانيــد كــه شــا چنــن نتوانيــد كــرد؛ ليكــن مــرا يــاري كنيــد بــه 

پارســايي و كوشــيدن و پاك دامنــي و درســتي ورزيــدن.

بــه خــدا ســوگند كــه از دنيــاي شــا زري نيندوختــم و از غنيمت هــاي آن، ذخــريه 

ــدازۀ  ــه ان ــن آن، ب ــزودم و از زم ــه اي نيف ــه ام، وصل ــه كهن ــر جام ــودم و ب ننم

ــاي  ــدازۀ خــوراك چارپ ــه ان ــزي جــز ب ــه چي ــك وجــب تــرف نكــردم و ن ي

پشــت زخمــي برگرفتــم، در حال كــه آن هــم در چشــم مــن پســت تر و 

ــر از داروي گــس و تلخــي اســت. يب ارزش ت

ــت  ــدك در دس ــده، ف ــايه افكن ــر آن س ــان ب ــه آس آري، از آن چ

مردمــاين  و  ورزيدنــد  بخــل  آن،  بــر  مردمــاين  بــود.  مــا 

ســخاوت مندانه از آن چشــم پوشــيدند و بهرتيــن داور، 

ــه  ــدك، چ ــز ف ــدك و ج ــا ف ــرا ب ــت و م ــروردگار اس پ

ــور  ــگاه آدمــي، گ ــردا جاي ــه ف كار اســت، در حال ك

ــان  ــي آن از مي ــانه هايش، در تاري ــه نش ــت ك اس

ــان مي گــردد، در گــودال  ــش نه مــي رود و خربهاي

ــن آن را  ــت هاي گورك ــا دس ــد، ي ــعت ياب ــدري وس ــر ق ــه اگ ك

فــراخ منايــد، ســنگ و كلvوخ، آن را بفشــارد و خــاك انباشــته، رخنه هايــش را بــه 

ــر  ــه پ ــا در روزي ك ــم، ت ــزگاري مي پروران ــا پرهي ــود را ب ــس خ ــن، نف ــم آرد و م ه

بيم تريــن روزهاســت، در امــان بيايــد و بــر كرانه هــاي لغــزش گاه، پايــدار مانــد و اگــر 

مي خواســتم، مي دانســتم كــه چگونــه عســل پالــوده و مغــز گنــدم و بافتــه ابريشــم 

را بــه كار بــرم؛ ليكــن هرگــز هــواي مــن بــر مــن چــريه نخواهــد گرديــد و حــرص، مــرا 

ــيد. ــد كش ــا نخواه ــدن خورايك ه ــه گزي ب

چــه بســا كــي در حجــاز يــا ميامــه، حــرت گــردۀ نــاين بــربد، يــا هرگــز شــكمي ســري 

ــه  ــنگي، ب ــه از گرس ــند ك ــكم هايي باش ــم ش ــم و پريامون ــري بخواب ــن، س ــورد و م نخ

ــده اي  ــه گوين ــان باشــم ك ــا چن ــي ســوخته اســت، ي ــه شــده و جگرهاي پشــت دوخت

رسوده اســت: درد تــو ايــن بــس كــه شــب، ســري بخــوايب و گرداگــردت جگرهايــي در 

ــه باشــند. آرزوي پوســت بزغال

ناخوشــايندي هاي  امريمومنــان گوينــد و در  بديــن بســنده كنــم كــه مــرا  آيــا 

روزگار، رشيــك آنــان نباشــم؟ يــا در ســختي زندگــي، منونــه اي برايشــان نشــوم؟ مــرا 

ــه  ــه ب ــته ك ــاي بس ــازد، چــون چارپ ــم س ــوارا رسگرم ــاي گ ــا خوردين ه ــد ت نيافريده ان

علــف پــردازد، يــا )چارپايــي( واگــذارده كــه خاكروبه هــا را بــه هــم زنــد و شــكم را 

از علف هــاي آن، پــر ســازد و از آن چــه بــر رسش آرنــد، غفلــت دارد، يــا بيهــوده رهــا 

ــا يب خــود، در  ــا ريســان گمراهــي را بكشــم، ي ــازي رسگــرم شــوم، ي ــه ب ــا ب گــردم، ي

ــوم. ــردان ش ــا رسگ رسگرداين ه

ــن از  ــت و م ــده اس ــاده ش ــت نه ــر دوش ــارت ب ــه مه ــو ك ــن دور ش ــا! از م اي دني

چنگالــت بــريون جســته ام و از ريســان هايت رســته، از لغزشــگاه هايت دوري 

گزيــده ام. كجاينــد رفاه جويــاين كــه بــه بازيچه هــا فريبشــان دادي؟ كجاينــد مردمــي 

كــه بــا زيورهايــت، دام فريــب بــر رس راهشــان نهــادي؟ آنـَـك، در گورهــا گرفتارنــد و 

ــدار. ــا ناپدي ــه الي لحده در الب

) اي دنيــا!( بــه خــدا اگــر كالبــدي بــودي ديــدين يــا قالبــي محســوس، حــد خــدا را 

ــا آرزوهــا، دســت خوش  ــان را ب ــا مي داشــتم بــه كيفــر بنــدگاين كــه آن ــاره ات برپ درب

فريــب ســاختي و مردمــاين كــه آن هــا را در جايــگاه هالكــت در انداختي و پادشــاهاين 

كــه بــه دســت نابودي شــان ســپردي و در چنــگال بالشــان در آوردي. نــه راهــي بــراي 

وارد شــدن اســت و نــه گريزگاهــي بــراي بــريون آمــدن.

هرگــز! آن كــه پــا در لغزش گاهــت نهــاد، بــه رس در آيــد و آن كــه در 

ــان هايت  ــه از ريس ــردد و آن ك ــرق گ ــت، غ ــرو رف ــت ف ــاي درياي ژرف

رهيــد، توفيــق يابــد و آن كــه از گزنــد تــو اميــن اســت، باكــش نباشــد 

ــان اســت  ــا در ديــدۀ او چن كــه مســكنش جــاي ننــگ باشــد و دني

كــه گويــي روز پايــان آن اســت. از ديــده ام نهــان شــو! بــه خــدا 

ســوگند، راَمــت نشــوم كــه مــرا خــوار ســازي و گــردن بــه بنــدت 

ندهــم تــا از اين ســو بــدان ســويم كشــاين و ســوگند بــه خــدا، 

جــز آن كــه او نخواهــد، نفــس خــود را چنــان تربيــت كنــم 

كــه اگــر گــرده نــاين بــراي خــوردن يافــت، شــاد شــود و از 

خورشــت، بــه منــك خرســند گــردد و مردمــك چشــمم را 

رهــا كنــم تــا چــون چشــمۀ آيب كــه آبــش خشــكيده، 

اشــي كــه دارد، بريــزد. آيــا چرنــده، شــكم را بــا چــرا 

ــري  ــل، س ــفند، در آغ ــد و گوس ــازد و بخفت ــر س پ

از گيــاه بخــورد و بيفتــد و عــي از توشــه اش 

بخــورد و آرام بخواهــد؟! چشــمش روشــن بــاد 

كــه پــس از ســالياين دراز، چــون چارپايــي رهــا 

بــه رس بــرد يــا چــون چرنــده اي كــه مي چــرد!

ــه اســت  ــر عهــدۀ وي نهــاده، پرداخت ــه آن چــه پــروردگارش ب خوشــا كي كــه ب

و در ســختي اش بــا شــكيبايي ســاخته و در شــب، ديــده برهــم ننهــاده و چــون 

خــواب بــر او چــريه شــده، بــر زمــن خفتــه و كــف دســت را بالــن قــرار داده 

اســت، در جمعــي كــه از بيــم روز قيامــت، ديده هاشــان بــه شــب بيــدار اســت 

ــا و  ــار و لب هاشــان بــه ذكــر پــروردگار، گوي ــر كن و پهلوهاشــان از خوابــگاه، ب

ــِه أاَل  ــزُْب اللَّ ــَك ِح گناهانشــان از آمــرزش خواســنت بســيار، زدوده اســت. »أُْولَل

إِنَّ ِحــزَْب اللَّــِه ُهــُم الُْمْفلُِحــوَن؛ آنــان حــزب خداينــد و بدانيــد كــه حــزب خــدا 

رســتگارند«. )ســورۀ مجادلــه)58(، آیــۀ 22(.

پــس اي پــر حنيــف! از خــدا بــرتس و گرده هــاي نانــت، تــو را كفايــت كنــد تــا 

از آتــش دوزخ، رهايــي يــايب«.
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ــش  ــر كوچك ــد و پ ــه مي خوان ــدری روزنام پ

ــه اش  ــدر حوصل ــد. پ ــش مي ش ــدام مزاحم م

بــه رس آمــد و صفحــه اي از روزنامــه كــه نقشــه 

جهــان را منايــش مــي داد، جــدا و قطعــه قطعــه 

كــرد و بــه پــر داد. بــه او گفــت: »كاري 

ــا را بــه تــو مي دهــم،  برايــت دارم، نقشــه دني

آن را دقيقــا هــان طــور كــه هســت بچــن«. 

ــام روز  ــرش مت ــه پ ــان ک ــن گ ــه ای ــدر ب  پ

مشــغول  بــود،  خواهــد  كار  ايــن  گرفتــار 

خوانــدن روزنامــه شــد. امــا دقایقــی بعــد، 

پــرك بــا نقشــه كامــل بــه نــزد پــدر آمــد. پــدر 

ف را بــه 
: »آیــا مــادرت جغــرا

بــا تعجــب پرســيد

ــت؟«. ــه اس ــو آموخت ت

ــت  ــت؟ پش ــراف چيس ــواب داد: »جغ ــر ج پ

ايــن صفحــه تصويــري از يــك انســان بــود، 

ــاره بســازم،  ــي توانســتم آن انســان را دوب وقت

ــاختم«. ــاره س ــم دوب ــا را ه دني

جامائیکا: قبل از آنکه از رودخانه عبور کنی، 

به متساح نگو »دهن گنده«.

یعنی : تا وقتی به کسی نیاز داری، او را 
تحمل کن و با او مدارا کن

هاییتی: اگر می خواهی جوجه هایت رس از 

تخم بیرون آورند، خودت روی تخم مرغ ها 
بخواب.

یعنی: اگر به دنبال آن هستی که کارت را 

به بهرتین شکل انجام دهی آن را به شخص 

دیگری غیر از خودت مسپار.

روسی: هر که چاقوی بزرگی در دست دارد، 
لزوما آشپز ماهری نیست.

موفقیت نیست.یعنی: دسرتسی به امکانات مطلوب ضامن 

ژاپنی: اگر میخواهی جای رییست بشینی پس 
هلش بده بره باال…

یعنی: برای پیرشفت زیر آب کسی رو نزن

نتیجه گیری
- در حل مسئله بايد به ابعاد مختلف مسئله توجه كرد؛

- برخي اوقات حل يك مسئله به روش غريمستقيم امكان پذير است؛

- حل يك مسئله ساده تر، ممكن است منجر به حل يك مسئله پيچيده تر 

شود؛

داستانک

ضرب المثل
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آسیب شناسی مدیریت از منظر امام علی)ع(

توســعه و پیرشفــت هــر جامعــه ای، مرهــون موفقیــت هــای بــه دســت آمــده از ناحیــه 

مدیریــت مــی باشــد. در فرآینــد مدیریــت اســالمی، یکــی از مهــم تریــن نــکات در خــور 

ــرای مســئولیت هــای ســامل در جامعــه اســالمی  ــراد ب ــن اف تامــل، انتخــاب شایســته تری

ــه حداقــل برســد و از ســوی  ــی ب ــا از یــک ســو اشــتباهات و انحرافــات احتال اســت، ت

دیگــر جامعــه در مســیر رشــد و شــکوفایی قــرار گیــرد.

وقتــی جامعــه ای بــر اســاس آرمــان هــای دینــی شــکل گرفتــه باشــد، امــا بــر اســاس افــکار 

ــت،  ــد در بخــش مدیری ــی تردی ــی اداره مــی شــود، ب ــر مذهب ــادی و غی ــوژی م و ایدئول

آســیب هــای جــربان ناپذیــری را متحمــل خواهــد شــد کــه شــناخت ایــن آســیب هــا امــری 

رضوری اســت.

اصطــالح آســیب شناســی مدیریــت، یعنــی شــناخت اشــکاالتی کــه در حــوزۀ حکومــت 

متوجــه امــور اداری، سیاســی و اجتاعــی شــود کــه در ایــن مقــال بــه بیــان اهــم آنهــا از 

منظــر امــام علــی)ع( پرداختــه مــی شــود.

1- تکرب و خودخواهی

اولیــن عامــل آســیب زا در حــوزه مدیریــت و امــور اجتاعــی، غــرور و خودخواهــی اســت 

کــه معمــوال پــس از رســیدن بــه مقــام، در برخــی از مســؤولین و مدیــران مشــاهده مــی 

شــود. در اثــر غفلــت از حقیقــت، بــرش ممکــن اســت بــه محــض رســیدن بــه ریاســت، 

دچــار تکــرب و خودپســندی شــود کــه ایــن رذیلــه اخالقــی، بزرگرتیــن آفــت کاری اوســت 

ــه حــرت  ــربد. اینجاســت ک ــن ب ــت مســئولیت وی را از بی ــار مثب ــد متــام آث و مــی توان

علــی)ع( همــواره کارگــزاران و مدیــران نظــام اســالمی را بــه دوری از تکــرب و خــود بینــی 

توصیــه مــی کنــد. آن حــرت در عهدنامــه خــود بــه مالــک اشــرت چنیــن مــی فرمایــد: 

»ایّــاک و االعجــاب بنفســک و الثّقــة بــا یعجیــک منهــا و حــّب االطــراء فــاّن ذلــک مــن 

اوثــق فــرص الّشــیطان فــی نفســه لیمحــق مــا یکــون مــن احســان املحســنین؛ مبــادا هرگــز 

دچــار خودپســندی شــوی و بــه خوبــی هــای خــود اطمینــان کنــی و بــه پرهیــز از ایــن کــه 

دوســت داشــته باشــی دیگــران تــو را ســتایش کننــد، زیــرا حالــت غــرور و خودپســندی 

مناســب تریــن فرصــت بــرای شــیطان اســت تــا کــردار نیــک نیکــوکاران را نابــود کنــد«.

 ) نهج البالغه، ترجمه دشتی، نامه 53، ص 588(

بــر اســاس اندیشــه سیاســی امــام علــی)ع(، غــرور و خودخواهــی بزرگرتیــن آفــت 

مدیریــت اســت کــه زمامــداران و مدیــران را بــه ســوی خودکامگــی و رسانجــام ذلــت و 

خــواری مــی کشــاند. بنابرایــن مســؤولین نظــام اســالمی، نبایــد در اثــر ایــن صفــت رذیلــه، 

گرفتــار وسوســه هــای شــیطانی شــده و از راه حــق خــارج شــوند، بلکــه همیشــه بایــد 

ــا بــه غــرور و خــود بینــی دچــار نگردنــد. مواظــب باشــند ت

 

2- عدم دسرتسی به آنان

ــی حکومــت و  ــران را از مســیر اصل ــه مســئولین و مدی ــی ک ــر از آســیب های یکــی دیگ

مدیریــت منحــرف مــی ســازد، جدایــی میــان مســئولین و مــردم اســت. امــام علــی)ع( در 

ســیره خــود، همــواره کارگــزاران و مســئولین حکومتــی را نســبت بــه ایــن آســیب مهــم 

هشــدار مــی داد و بــه آنــان مــی فرمــود کــه میــان خــود و عمــوم مــردم نبایــد هیــچ گونــه 

ــد:  ــی فرمای ــرت م ــک اش ــه مال ــاب ب ــرت خط ــد. آن ح ــرار دهی ــی ق ــه و مانع فاصل

ــة شــعبة مــن  »فــال تطّولــّن احتجابــک عــن رعیّتــک فــاّن احتجــاب الــوالة عــن الّرعیّ

الّضیــق و قلـّـة علــٍم باالمــور و االحتجــاب منهــم یقطــع عنهــم علــم مــا احتجبــوا دونــه 

فیصغــر عندهــم الکبیــر و یعظــم الّصغیــر و یقبــح الحســن و یحســن القبیــح و یشــاب 

ــرا  ــی از مــردم پنهــان مکــن، زی ــه مــدت طوالن ــچ گاه خــود را ب الحــّق بالباطــل؛ هی

دور بــودن زمامــداران از چشــم عمــوم مــردم خــود موجــب نوعــی محدودیــت و بــی 

اطالعــی نســبت بــه کارهــای مملکــت اســت. پنهــان شــدن زمامــداران آگاهــی آنــان را 

نســبت بــه بســیاری از مســائل از بیــن مــی بــرد، در نتیجــه بــزرگ نــزد آنــان کوچــک 

و کوچــک نــزد آنــان بــزرگ مــی شــود و نیــز کار نیــک زشــت و کار زشــت زیبــا جلــوه 

داده مــی شــود و حــق بــا باطــل آمیختــه مــی گــردد«. )هــان، ص 584(

از ایــن رو مدیریــت پســندیده در اداره امــور بایــد پاســخگوی نیازهــا و پرســش هــا و 

جهــت دهنــده مســیر تــوده هــای مــردم باشــد.

3- انحصار طلبی

انحصارطلبــی آن اســت کــه مدیــر و کاگــزار در حــوزه قــدرت و اختیــارش، همــه چیــز 

را بــه خــود و خویشــاوندانش اختصــاص دهــد، بدیــن معنــا کــه قــدرت، امکانــات و 

دیگــر امتیــازات اجتاعــی را بــه اقــوام و دوســتان خــود اختصــاص دهــد و دیگــران را 

از آنهــا محــروم ســازد. امیراملومنیــن علــی)ع( در اندیشــه سیاســی خــود، فرمانروایــان 

و کارگــزاران را بــه شــدت از ایــن مســئله برحــذر داشــته، بــه طــوری کــه بــه مالــک 

اشــرت مــی فرمایــد: »از امتیــاز خواهــی بپرهیــز و چیــزی را کــه همــه مــردم نســبت 

بــه آن یکســان هســتند بــه خــود اختصــاص مــده. هــر کارگــزار و مســؤولی نزدیــکان 

و خویشــاوندانی دارد کــه توقــع برتــری، امتیازخواهــی و دخالــت در قراردادهــا بــدون 

رعایــت انصــاف را دارنــد، ولــی تــو چــاره ای بیندیــش و بــه هیــچ یــک از اطرافیــان 

و وابســتگان چیــزی از مــال، زمیــن و...واگــذار مکــن و مبــادا در تــو طمــع کننــد تــا 

ــن کار مایــه رضر ســایر مــردم مــی  ــرا ای ــان منعقــد کنــی، زی ــه ســود آن قــراردادی ب

گردد«.)هــان، ص 586(

ــر  ــن ب ــران نظــام اســالمی چنی ــه مســئولین و مدی ــی)ع( ب ــام عل ــای ام ــان ه از فرم

ــت. ــت اس ــت دول ــن آف ــی بزرگ تری ــه انحصارطلب ــد ک می آی

تاریــخ جهــان دولــت هــای فراوانــی را رساغ دارد کــه در اثــر انحصارطلبــی زمامــداران 

و مدیــران بــه رسعــت رو بــه ضعــف رفتــه و زمینــه زوالشــان فراهــم گردیــده و نابــود 

ــالمی و  ــورهای اس ــیاری از کش ــئولین بس ــداران و مس ــز زمام ــروزه نی ــد. ام ــده ان ش

غیــر اســالمی گرفتــار انحصارطلبــی هــای گوناگــون حزیــی، نــژادی، زبانــی و مذهبــی 

هســتند کــه همیــن عوامــل موجــب نابســامانی هــای حکومتــی شــده اســت، بســیاری 

از جنــگ هــا و تجاوزهــا در جهــان معلــول انحصارطلبــی زمامــداران اســت. از ایــن رو 

دســت انــدرکاران امــور حکومتــی بایــد تــالش مناینــد تــا بــا تربیــت درســت مدیــران و 

مســئولین از بــروز ایــن آفــت جلوگیــری کننــد.

4- جزیی نگری و عدم اولویت بندی

یکــی دیگــر از عوامــل آســیب زا در موفقیــت مدیــران، عــدم شــناخت اولویــت هــا 

ــت  ــدون اولوی ــره و اداری ب ــای روزم ــه کاره ــدی کارهاســت. پرداخــنت ب ــه بن و طبق

بنــدی، زمینــه رسدرگمــی را فراهــم مــی منایــد. هــم چنیــن اقــدام بــه امــور جزیــی و 

غیــر رضوری پــردازش کارهــای مهــم را بــه تعویــق مــی انــدازد.

ــه  ــنت ب ــک و پرداخ ــور کوچ ــت را دوری از ام ــی در مدیری ــی)ع( راز کامیاب ــام عل ام

امــور مهــم مــی دانــد و در ایــن زمینــه می فرمایــد: »بــه دنبــال کارهــای مهــم بــرو و 

از پرداخــنت و دل مشــغولی بــه کارهــای غیــررضوری بپرهیــز، زیــرا بــا تــرک کارهــای 

غیــر مهــم زمینــه رســیدگی بــه امــور اساســی فراهــم مــی آیــد«. )هــان، نامــه 25، ص 
)504
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بــی تردیــد در مقولــه پــر ارزش و مهــم مدیریــت هرگونــه سســتی و جزیــی نگــری و 

نداشــنت اولویــت بنــدی، چیــزی جــزء انهــدام و پاشــیدگی بــه دنبــال نخواهــد آورد. 

آن حــرت بــاز در ایــن زمینــه مــی فرمایــد: »مــن اشــتغل بغیــر املهــّم ضیّــع االهــّم؛ 

هــر کــس خــود را بــه امــور جزیــی مشــغول ســازد، زمینــه پاشــیدگی و تضییــع مســائل 

مهــم تــر را فراهــم منــوده اســت«. )میــزان الحکمــه، ج 8، ص 513(

بنابرایــن بــر مدیــران و برنامــه ریــزان الزم اســت تــا خــود را از بنــد مســائل جزیــی 

و امــور غیــر مفیــد برهاننــد و بــا اولویــت شناســی، زنجیــره ای از زمینــه هــای کاری 

ــا مترکــز نیروهــا  ــا ب ســنجیده شــده را بــه ترتیــب اهمیــت فراهــم آورنــد ت

بــر یــک محــور، کارهــا بــا رسعــت و دقــت بیشــرت بــه پیــش رونــد. 

بــا توجــه بــه مطالــب یــاد شــده، پرداخــنت بــه امــور اساســی 

و اولویــت شناســی و داشــنت طــرح و برنامــه ای کلــی مــی 

تــوان مدیریــت ســازمان هــا و ادارات را بــا رسعتــی 

مطمــن بــه ســوی اهــداف تعییــن شــده بــه پیــش بــرد.

5- ناهامهنگی و سهل انگاری

ــازمان  ــی در س ــت و ناهاهنگ ــگاری در مدیری ــهل ان س

دهــی منابــع انســانی و غیــر انســانی، تــالش هــا را در درون 

مجموعــه خنثــی مــی کنــد و موجــب دوبــاره کاری، تخریــب 

نیروهــا و حتــی دور شــدن از اهــداف اصلــی خواهــد شــد.

ســاخنت نظامــی پیوســته، هاهنــگ و متمرکــز بــدون مدیــران هــم دل و هم 

ســو ممکــن نیســت، از ایــن رو انتخــاب همراهانــی دلســوز، مــی توانــد بــه ســاختاری 

فرهنگــی، اجتاعــی، نظــام منــد و پیــرشوی بــه ســوی هــدف مشــرتک منجــر شــود.

ــر  ــرت ب ــک اش ــه مال ــه ای ب ــئله، در توصی ــن مس ــه همی ــاره ب ــان در اش ــوالی مومن م

ایجــاد شــبکه ای از مســئوالن همــدل و فــداکار تاکیــد مــی کنــد: »ولیکــن آثــر رؤوس 

جنــدک عنــدک مــن واســاهم فــی معونتــه؛ فرماندهــان تــو بایــد کســانی باشــند کــه 

ــرت در  ــود بیش ــی خ ــات مال ــانند و از امکان ــک رس ــازان کم ــه رسب ــرت ب ــه بیش از هم

ــان، ج 5، ص 514( ــد«. )ه ــان بگذارن اختیارش

بنابرایــن یکــی از عوامــل هــدر رفــنت و فرســایش نیروهــا در مجموعــه یــک ســازمان، 

ســهل انــگاری و روی برتافــنت از مدیریــت صحیــح اســت.

6- خود رایی

تحقیقــات نشــان داده اســت، مدیرانــی کــه در کارهــا و برنامــه هــای خــود، بــا افــراد 

ــار  ــور اداری و اجتاعــی، کمــرت گرفت ــد، در ام ــه و کارشــناس مشــورت مــی کنن نخب

خطــا و لغــزش مــی شــوند و بیشــرت امــور آنــان بــا موفقیــت کامــل تحقــق مــی پذیــرد. 

بــر عکــس مدیــران و مســئوالنی کــه مســتبد هســتند و خــود را بــی نیــاز از افــراد، 

ــام  ــت و مق ــد از نظــر موقعی ــد، هــر چن ــی دانن ــان م ــا آن ــادل نظــر ب ــران و تب دیگ

جایــگاه واالیــی دارنــد، ولــی بیشــرت بــه خطاهــای بــزرگ دچــار مــی شــوند و خــود را 

بــه هالکــت مــی اندازنــد. حــرت علــی)ع( در ایــن زمینــه مــی فرمایــد: »مــن اســتبّد 

برأیــه هلــک و مــن شــاور الرّجــال شــارکها فــی عقولهــا؛ کســی کــه خــود رای باشــد، 

ــا افــراد صاحــب اندیشــه مشــورت کنــد، در عقــل  هــالک مــی شــود و کســی کــه ب

آنــان رشیــک مــی شــود«. )نهــج البالغــه ترجمــه دشــتی، نامــه 53، ص 574(

تــالش در عرصــه مشــاوره و نظــارت بــر عملکــرد، زیــر مجموعــه یکــی از مولفــه هــای 

مهــم در مدیریــت صحیــح و ســامل اســت. 

7- نبود نظارت و کنرتل

نبــود کنــرتل و نظــارت بــر عملکــرد یــک زیــر مجموعــه، اصــل مدیریــت و ریاســت را 

دچــار مشــکل مــی کنــد. از آن جایــی کــه دیــن مبیــن اســالم، دینــی کامــل و جامــع 

ــه داشــنت یــک  ــه دســتوراتی دارد و مســئولین ســازمان هــا را ب ــن زمین اســت، در ای

ــرا کــه ســالمت و  ــد، زی ــه نظــارت و بررســی ســفارش مــی کن نظــام دقیــق و عادالن

موفقیــت هــر مجموعــه و ســازمانی، وابســته بــه وجــود نظــارت و بازرســی دقیــق 

در آن ســازمان اســت.

ــارت،  ــاره نظ ــرت، درب ــک اش ــه مال ــود ب ــروف خ ــه مع ــی)ع( در عهدنام ــام عل ام

چنیــن دســتور مــی دهــد: »ثــّم تفّقــد اعالهــم و ابعــث العیــون مــن اهل 

الّصــدق و الوفــاء علیهــم فــاّن تعاهــدک فــی الــّر المورهــم حــدوٌة 

ــتادن  ــا فرس ــة...؛ ب ــق بالّرعی ــة و الرّف ــتعال االمان ــی اس ــم عل له

مامــوران مخفــی و راســتگو و بــا وفــا کارهــای کارگــزاران را زیــر 

ــرا بازرســی مــداوم و پنهانــی ســبب مــی شــود  ــر، زی نظــر بگی

ــب  ــتان ترغی ــر دس ــا زی ــدارا ب ــت داری و م ــه امان ــان ب ــه آن ک

ــت 161، ص 664( ــان، حکم ــوند«. )ه ش

آن حــرت در دوران حکومــت خــود، در زمینــه نظــارت و 

ــیارانه  ــق و هوش ــیار دقی ــئولین، بس ــزاران و مس ــر کارگ ــت ب مراقب

ــرای کارگــزاران و عــال خــود در  عمــل مــی کــرد. نامــه هایــی کــه ب

شــهر و اســتان هــای گوناگــون مــی نوشــت و در آنهــا نقــاط قــوت و ضعــف 

آنــان را متذکــر مــی شــد، گویــای ایــن مطلــب اســت کــه امــام همــواره بازرســان و 

ــار و  ــه رفت ــا کلی ــر کارگــزاران و مســئوالن جامعــه مــی گاشــت ت ناظــران مخفــی ب

عملکردشــان را بــه طــور دقیــق زیــر نظــر بگیرنــد و نتیجــه ایــن نظــارت و بررســی را 

ــرای آن حــرت گــزارش کننــد. ب

منبع: 

مجله پاسدار اسالم شهریور 1387، شاره 321 ؛ آسیب شناسی مدیریت از منظر امام علی)ع(.

وقتی 

جامعه ای بر 

اساس آرمان های دینی شکل 

گرفته باشد، اما بر اساس افکار 

و ایدئولوژی مادی و غیر مذهبی 

اداره می شود، بی تردید در بخش 

مدیریت، آسیب های جربان 

ناپذیری را متحمل خواهد 

شد.
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کمک کردن به پیرشفت دیگران یا نردبان ترقی دیگران؟! این دو باهم خیلی فرق 

دارندخیلی باید حواسمون جمع باشه.
همه پست ها موقتی و گذرا هسنت پس زیاد دل نبند.

عکس نوشته
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رسکار خانــم پیــروان، یکــی از مدیــران اســبق معاونــت ارتباطــات و امــور حــوزه 

ــرح  ــا ط ــا ب ــته ت ــا گذاش ــار م ــان را در اختی ــت ارزشمندش ــه فرص ــت ک ــا اس ه

ســواالتی بــه محرضشــان، از تخصــص و تجربــۀ دیرپــای ایشــان بــه نحــو بهینــه 

بهــره منــد شــده و و ره توشــه الزم را ارمغــان راهــامن ســازیم کــه از ایــن بابــت 

ــه سپاســگزاریم. از ایشــان صمیامن

ــه  ــی چگون ــگ دین ــج فرهن ــران را در تروی ــه خواه ــای علمی ــوزه ه ــش ح - نق

ــد ؟ ــی فرمایی ــی م ارزیاب

بسم الله الرحمن الرحیم

ــوا  ــانِی یَفَقُه ــن لَِس ــَدًه ِم ــل ُعق ــِری َو احلُ ــی اَم لِ ــدِری َو یَرِّ ــی َص »رَبِّ ارَِشح لِ

ــی« قَولِ

حــوزه هــای علمیــه نقــش بــی بدیــل و بــی نظیــری در پــرورش فرهنــگ جامعــه 

دارنــد. در واقــع حــوزه هــا پیشــتازان و رسبــازان فرهنــگ جامعــه هســتند. هــر 

دوره پویایــی خــاص خــود را دارد و پویایــی ایــن دوره حفــظ ســنگر فرهنگ اســالم 

ــازان  ــۀ رسب ــرات و ... وظیف ــری، منک ــات فک ــبهات، انحراف ــا ش ــارزه ب ــت. مب اس

فرهنگــی اســت و رسبــازان فرهنگــی در درجــه اول حــوزه هــای علمیــه هســتند 

کــه نقــش فرهنــگ ســازی، اصــالح گــری، مبــارزه بــا انحرافــات، امــر بــه معــروف 

و نهــی از منکــر را بــر عهــده دارنــد. حــوزه هــای علمیــه جلــودار فرهنــگ نظــام 

اســالمی هســتند و اگــر قــرار باشــد تغییــر و تحولــی ایجــاد شــود، بایــد پیشــتاز 

باشــند. متاســفانه حــوزه هــای علمیــه، در برخــی مواقــع، ایــن نقــش را بــه خوبــی 

ــد  ــه بای ــی ک ــدند؛ در حال ــل نش ــگاه آن قائ ــرای جای ــی ب ــد و اهمیت ــرده ان ــا نک ایف

نقــش اول را داشــته و محتــوای علمــی و فکــری شــان را تقویــت کننــد و فقــط رصف 

خوانــدن درس نباشــد. آنــان بایــد مطالعاتشــان قــوی تــر شــود و ورود بــه اجتــاع و 

رشیــان حیــات فرهنگــی جامعــه را بــه دســت گیرنــد. 

ــیده  ــات کش ــمت انحراف ــه س ــا، ب ــعائر و عزاداری ه ــارض، ش ــر ح ــفانه در ع متاس

ــاهده  ــی مش ــد. گاه ــا کن ــه آن را احی ــت ک ــوزه اس ــه ح ــن وظیف ــت و ای ــده اس ش

ــاب و  ــا حج ــرد، ام ــی ب ــیرخوارگان م ــم ش ــه مراس ــدش را ب ــی فرزن ــود خامن ــی ش م

ــی  ــی اســت، ول ــردم خواســته دین ــاد م ــس ذات و نه ــش درســت نیســت. پ اعتقادات

کســی هدایتگــر آنــان نیســت تــا آنــان را بــه ســمت فرهنــگ دینــی ســوق دهــد. لــذا 

ــا،  ــه ه ــی و روض ــخرانی، مداح ــای س ــد تریبون ه ــا، بای ــه ه ــا و روض در عزاداری ه

ــرادی باشــد  ــد در دســت اف ــده حوزه هــا و طــالب باشــد، مداحــی نبای ــر عه ــد ب بای

کــه اهــل صغــری و کــربی هســتند و ســواد آن چنانــی و اطالعــات تاریخــی ندارنــد، 

بلکــه بایــد بــر عهــده کســانی باشــد کــه اهــل مطالعــه هســتند و مســتند و مســتدل 

ــا  ــا اگــر ب ــدگار اســت؛ ام ــا شــعور باشــد، مان ــد. مداحی هــا اگــر ب صحبــت مــی کنن

شــور باشــد، مانــا نخواهــد بــود، لــذا طــالب و مســئولین دینــی بایــد در روضــه هــا 

مــوارد را متذکــر شــوند تــا مــردم ثبــات شــخصیت و اخــالق بیابنــد. حــوزه هــا نبایــد 

جــدای از مــردم باشــد، بلکــه بایــد در بطــن مــردم باشــد و مســاجد و حســینیه هــا 

را پــر کننــد و فرهنــگ را بــه دســت گیرنــد و همــه اینهــا الزمــه اش ایــن اســت کــه 

عینــک بدبینــی و خــود بــزرگ بینــی را کنــار گذاشــته و در جمــع مــردم قــرار گیرنــد 

تــا حــوزه هــا رشــد کنــد.

در حــوزه هــا نبایــد بــه کمیــت توجــه کــرد، بلکــه بایــد بــه دنبــال کیفیــت بــود، اینکه 

طلبــه را بایــد بــه چــه نحــوی تربیــت کــرد و بــه چــه ســمت و ســویی جهــت داد، 

بســیار مهــم اســت. هــر طلبــه خواهــر بایــد مــادر و همــری بــرای جامعــه شــود، 

ــه  ــد ب ــی شــود، بای ــه کتابخوان ــص ب ــد فقــط مخت ــد الگــو باشــد. حــوزه نبای ــذا بای ل

در گفتگو با سرکار خانم پیروان عنوان شد:
ایمان، تقوا، علم، محبت و سعه صدر، از جمله 

ویژگی های یک مدیر موفق است.

در کوله بار تجربه

مدیران در میدان
 عمل، مهارت ها و موفقیت ها
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ــا  ــه ب ــه چگون ــد ک ــد بدان ــه بای ــک طلب ــردازد. ی ــز بپ آمــوزش مهارت هــا نی

خانــواده همــرش رفتــار کنــد تــا آنچــه بــرای خانــواده خــود مــی پســندد، 

بــرای آنــان نیــز بپســندد. 

ــده  ــد برعه ــه بای ــی جامع ــی و حت ــای ابتدای ــه ه ــودک، بچ ــت مهدک تربی

ــرای  ــل کــرد بلکــه ب ــه مث ــه ب ــد مقابل ــا امــروزی نبای طــالب باشــد. در دنی

ــرد  ــدارا ک ــد م ــه بای ــی جامع ــگ دین ــح فرهن تروی

همچنیــن حــوزه هــای علمیــه بایــد جلــودار سیاســی باشــد و علــم رهربیــت 

و والیــت در اختیــارش باشــد، بنابرایــن نبایــد طرفــدار گــروه خاصــی باشــد. 

ــد  ــوزش دهن ــد آم ــور سیاســی، بســیج نبای ــورد ام ــه در م ــدم ک ــن معتق م

باشــد، بلکــه حــوزه بایــد آمــوزش دهــد، چــون بــه منابــع دینــی دسرتســی 

ــی  ــد خــود تحلیلگــر خوب ــد بتوان ــزی پرســید، بای ــذا اگــر کســی چی دارد. ل

ــخصیتی  ــی و ش ــات دین ــه ثب ــذارد ک ــانی نگ ــده کس ــر عه ــد و آن را ب باش

ندارنــد. 

حتــی در حــوادث طبیعــی و و آلودگــی هــوا هــم حــوزه هــا بایــد پیشــتاز 

ــد مرکــز فعالیــت هــای اجتاعــی و فرهنگــی  باشــند، در واقــع حــوزه بای

باشــد.

ــرم و  ــد مح ــی مانن ــای خاص ــط در زمان ه ــد فق ــه نبای ــای علمی ــوزه ه ح

رمضــان و ... بــه تبلیــغ بــرود، بلکــه بایــد در هــر آن و هــر لحظــه در حــال 

تبلیــغ باشــد و بــرای ســازندگی مــردم و خصلــت هــای آنــان تــالش کنــد و 

الزمــه آن ایــن اســت کــه بتوانــد نقــش خــود را خــوب ایفــا کنــد. چــرا کــه 

اگــر حــوزه هــا اهــل عمــل باشــند، محــل رجــوع مــردم خواهنــد بــود.

- نقــش مدیــران را در پویایــی حــوزه هــای علمیــه چگونــه ارزیابــی مــی 

مناییــد؟ 

نصــف جمعیــت جامعــه، نســوان هســتند کــه هدایــت و کنــرتل فرهنــگ 

آنــان، وظیفــه طــالب خواهــر اســت و کنــرتل و مدیریــت ایــن طــالب نیــز، 

بــر عهــده مدیــران مــدارس اســت. اگــر مدیــر علــم و تقــوا و ایــان داشــته 

باشــد و درد جامعــه را بفهمــد، طــالب را بــه آن ســمت ســوق خواهــد داد.

خیلــی از ارگان هــا و افــرادی کــه در خــارج از ایــران مدیریــت مــی کننــد، از 

جهــت مدیــر بــه مــا هــو مدیــر خیلــی قــوی تــر عمــل می کننــد، امــا تفــاوت 

مــا بــا آنــان در دیــن داری و تقــوا اســت. 

ــت  ــا او دوســت شــود و مدیری ــد ب ــه، بای ــوذ در طلب ــرای نف ــر ب ــک مدی ی

دل هــا کنــد، مشــکالتش را بفهمــد. اگــر مدیــر درد طلبــه و خانــواده اش را 

بفهمــد، آنهــا بــا ذوق اســتقبال خواهنــد کــرد.

صالبــت، محبــت و ســعه صــدر شــاخصه هایــی اســت کــه مدیــر بایــد بــرای 

ــز  ــه اقــوام خویــش را نی ــه نحــوی کــه طلب ــه داشــته باشــد، ب تربیــت طلب

تشــویق و ترغیــب بــه حــوزه منایــد.

ــی  ــگاه جنابعال ــه از ن ــای علمی ــران حوزه ه ــای مدی ــن ویژگی ه - مهمرتی

چیســت؟ 

1-تهذیب نفس

ــدم آن،  ــورت ع ــه در ص ــرا ک ــد، چ ــس باش ــب نف ــد دارای تهذی ــر بای مدی

منــی توانــد هدایتگــر طــالب باشــد. بــه طــور مثــال اگــر نتوانــد بــر خشــم 

ــد،  ــد ش ــان ها خواه ــرده انس ــود، ب ــلط ش ــود مس ــانی خ ــالت نفس ــا متای ی

در حالی کــه بنــده خــدا بایــد بــا صــرب، بردبــاری، عــدم شــتابزدگی و 

ــد  ــازه ده ــد اج ــن او نبای ــرد. همچنی ــش ب ــود را پی ــری کار خ ــان نگ یکس

ــش  ــث تخریب ــه باع ــرا ک ــوند، چ ــی وارد ش ــش از در چاپلوس ــه نیروهای ک

ــد. ــد ش خواه

2-گذشت و مهربانی

ــرو و  ــر دادن نی ــد و از کیف ــته باش ــی داش ــت و مهربان ــد گذش ــر بای مدی

ــود،  ــت ش ــاب ناراح ــن عت ــد از ای ــه بای ــربد، بلک ــذت ن ــود ل ــه خ ــا طلب ی

و  نامالیــات  برابــر  در  بایــد  او  اســت.  تواضــع  در  بزرگــواری  چــون 

ــیها را  ــته باشــد؛ ناخوش ــاری داش ــم و بردب ــن، حل پرخاشــگری های مخاطبی

ــش  ــه باعــث افزای ــاد داشــته باشــد، چــرا ک ــه ی فرامــوش و خوشــی ها را ب

ــد. ــد ش ــه اش خواه تجرب

3-تسلط به امور

مدیــر بایــد کامــال بــه امــور مســلط باشــد و ســعی کنــد اطالعــات روز خــود 

را رشــد دهــد و مهارت هــای الزم را بیامــوزد. او بایــد اهــل مشــاوره باشــد 

و در امــور بــا دانایــان مشــورت منــوده و نهایــت ســعی خــود را بــرای بــاال 

بــردن اطالعــات، رشــد و تهذیــب طــالب بنایــد.

4-روحیه صلح طلبی

ــد  ــل، هانن ــه مث ــه ب ــه و مقابل ــرا کین ــب باشــد، زی ــح طل ــد صل ــر بای مدی

ســمی بــرای اخــالق اوســت. او نبایــد حــرکات خشــونت آمیــز داشــته باشــد، 

اگــر همــکار یــا طلبــه ای برخــوردی ناخوشــایند داشــت، بایــد طــوری عمــل 

منایــد کــه کینــه هــا برطــرف شــود، زیــرا قلبــی کــه قــرار اســت طــالب را 

بــرای خــدا تربیــت منایــد، نبایــد صفــات غیــر خدایــی در آن رشــد یابــد.

5-پرهیز از منت گذاری

مدیــر نبایــد اهــل منــت گــذاری باشــد، بــه اینکــه بــه نیــرو یــا طلبــه خــود 

بگویــد اگــر مــن نبــودم منــی توانســتی درس بخوانــی و ماننــد ایــن مــوارد؛ 

چــرا کــه منــت گــذاری ســم کارهــای خیــر اســت.

6-تعادل در کارها

ــور  ــط در ام ــراط و تفری ــادل داشــته باشــد و از اف ــار متع ــد رفت ــر بای مدی

بپرهیــزد. افــراط یعنــی در برخوردهــا تنــد و خشــن و شــتابزده عمــل کنــد 

و تفریــط یعنــی بــی خیــال و بــی توجــه بــودن.

7-شاد بودن 

مدیــر بایــد شــاد باشــد و در طــالب و همــکاران خــود ایجــاد انگیــزه منایــد 

ــا بتوانــد غــم و انــدوه را از حــوزه بزدایــد »املومــن بــرشه فــی وجهــه و  ت

حزنــه فــی قلبــه«.

8-کم گویی

ــده  ــوی و گزی ــم گ ــت اســت: »ک ــوع مدیری ــک ن ــم حــرف زدن، خــود ی ک

ــر«. نســل جــوان تکــرار و  ــو چهــان شــود پ ــا از گفــنت ت گــوی چــون در، ت

تذکــر را پذیــرا نیســت، لــذا الزم اســت مدیــر رفتــار عملــی داشــته باشــد تــا 

ــه از او رسمشــق بگیــرد. طلب

9-همدلی و مشورت با موسس و هیئت امنا

مدیــر شــاه کلیــد و گرداننــدۀ حــوزه هاســت، لــذا بایــد بــا قــدرت و ضعــف 

مدرســه آشــنا و نظــارت کامــل بــر امــور اجرایــی مدرســه داشــته باشــد تــا 

ــا  ــد. مطمئن ــگیری منای ــرد، پیش ــورت گی ــت ص ــن اس ــه ممک ــی ک از تخلفات

رفتــار مدیــر بــر رفتــار موســس و هیئــت امنــا موثــر خواهــد بــود، لــذا او 

بــا رعایــت ادب، احــرتام و مشــورت کــردن، می توانــد نظــر آنــان را جلــب 

و اهــداف مدرســه را پیــش بــربد.
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ــران محــرتم در شــهر گــرگان اســت  ــم میرکریمــی یکــی از مدی رسکار خان

ــردن  ــاال ب ــوزوی و ب ــوم ح ــه عل ــه ب ــت عالق ــه جه ــال 1361 ب ــه در س ک

ســطح معرفتــی خــود، وارد عرصــۀ طلبگــی شــده و پــس از تلمــذ در نــزد 

اســاتید مجــرب و گذرانــدن ســطوح حــوزوی، عــالوه بــر تدریــس برخــی 

از دروس حــوزوی، در ســال 1368، مدیریــت مدرســه علمیــه الزهــرا)س( 

و در ســال 1386، مدیریــت موسســه آمــوزش عالــی را عهــده دار شــد.

- لطفا خودتان را به طور کامل معرفی فرمایید؟

ــم،  ــس از دیپل ــد شــدم. پ ــی و متوســط متول ــواده ای مذهب ــده در خان بن

ــه  ــوزه علمی ــوزوی، در ح ــوم ح ــه عل ــه ب ــت عالق ــه جه ــال 1361 ب در س

ثبــت نــام کــردم و دروس ادبیــات عــرب، عقایــد، تاریــخ، منطــق، فلســفه، 

ملعــه، معــامل االصــول، اصــول مظفــر و رســائل، مکاســب، کفایتیــن و ... را 

در نــزد اســاتید معظمــی چــون حجــج االســالم برقــرار، اســالمی، یغایــی، 

لیوانــی، رسکار خانــم موســوی، آیــت اللــه نورمفیــدی و آیــت اللــه میبــدی 

)زیــد عزهــم( و درس خــارج فقــه و اصــول را از طریــق نــوار آیــت اللــه 

ــه  ــون در درس خــارج فق ــال 82 تاکن ــده ام و از س ــی گذران فاضــل لنکران

ــال  ــدت 32 س ــه م ــم. ب ــی کن ــت م ــدی رشک ــه نورمفی ــت الل ــرت آی ح

اســت کــه همزمــان بــا تحصیــل، بــه تدریــس دروس ادبیــات عــرب، رشح 

ــامل،  ــر، مع ــه(، اصــول )مظف ــه، ســیوطی، فقه)ملع ــه، صمدی ــل، هدای عوام

املوجــز، حلقــه ثانیــه(، تحریــر الوســیله و ... مشــغول هســتم. از ســال 68، 

ــا حفــظ ســمت،  ــه الزهــرا)س( و از ســال 1386 ب مدیریــت مدرســه علمی

مدیریــت موسســه آمــوزش عالــی مدرســه علمیــه الزهــرا)س( را بــا هــدف 

ــه  ــخگو ب ــغ و پاس ــر تبلی ــد ب ــناس و توامنن ــن ش ــای دی ــم ه ــت خان تربی

ــن  ــای بی ــه ه ــل و در عرص ــه در داخ ــی جامع ــی و معرفت ــای علم نیازه

ــم.  املللــی پذیرفت

- نقش حوزه در تربیت طالب و در ارتقاء فرهنگ فاطمی چیست؟

بــی گــان یکــی از مهــم تریــن و موثرتریــن عوامــل تربیــت دینــی، حــوزه هــا 

ــی اســت. حــوزه  ــگان دین ــت نخب ــا، تربی ــل مســئولیت آنه ــه حداق هســتند ک

مــی توانــد بــا ارائــه الگــوی فاطمــی در زمانــی کــه تبلیغــات علیــه اســالم در 

مــورد خانــم هــا زیــاد اســت، چهــره واقعــی زن مســلان را بــه جهــان معرفــی 

و جایــگاه زنــان در خانــواده و جامعــه را هــم شــأن آمــوزه هــای دینــی ارتقــاء 

دهــد. 

- در خصوص فعالیت های مدیریتی خود توضیحاتی بفرمایید؟

نکاتی که در مدیریت مورد توجه قرار می گیرد:

1- آمــوزش کارکنــان: جهــت افزایــش توانایــی کارکنــان و بــه وجــود آمــدن افــراد 

خالق؛

2- حفــظ و ثبــات کارکنــان: چــرا کــه تغییــر مــداوم بســیار مــر اســت، لــذا 

ــا تذکــر رفــع کنــد؛ مگــر اینکــه  اگــر مدیــر ضعفــی را مشــاهده منــود، بایــد ب

مشــکل اساســی وجــود داشــته باشــد.

ــدی  ــم و کلی ــف مه ــه وظای ــد ب ــه بتوان ــرای اینک ــر ب ــار: مدی ــض اختی 3- تفوی

خــود برســد، بایــد قســمتی از اختیــارات خــود را بــه کارکنــان تفویــض منایــد و 

فعالیــت خــود را محــدود بــه تنظیــم برنامــه و نظــارت بــر اهــداف کنــد.

4- الزام به تدریس: به خاطر ارتباط بیشرت با طالب.

- بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهربی)مــد ظلــه العالــی(، منظــور از 

ــه  ــوان آن را در حــوزه هــای علمی ــه می ت مدیریــت انقالبــی چیســت و چگون

بــه کار بســت؟

از نــگاه مقــام معظــم رهربی)حفظــه اللــه(، شــاخصه هــای مدیریــت انقالبــی 

عبارتنــد از: تــوکل بــر خــدا، خودبــاوری و اعتــاد بــه نفــس، دشــمن شناســی، 

ــت  ــه خدم ــل ب ــت، می ــم و درای ــر عل ــی ب ــت مبتن ــات، حرک دوری از اختالف

ــا معنویــت و ارزش هــای اخــالق اســالمی و انســانی. همــراه ب

در گفتگو با سرکار خانم میرکریمی عنوان شد:
مشارکت دادن کارکنان در تصمیمات، نظارت و پیگیری امور

 و ... را از عوامل موفقیت خود در مدیریت می دانم.
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ــام  ــودۀ ام ــد فرم ــودن، بای ــی ب ــت انقالب ــه، جه ــران حــوزه هــای علمی مدی

کاظــم)ع( را رسلوحــه کار خــود قــرار دهــد. وجــود مقــدس امــام كاظــم)ع( 

لَُهــا أَْن تَْعــرَِف َربَّــَك َو الثَّانِیَــُة  می فرمایــد: »َوَجــْدُت ِعلـْـَم النَّــاِس ِفــی أَْربـَـعٍ أَوَّ

ــُة أَْن  ــَك َو الرَّاِبَع ــا أََراَد ِمْن ــرَِف َم ــُة أَْن تَْع ــَك َو الثَّالِثَ ــَع ِب ــا َصَن ــرَِف َم أَْن تَْع

ــْن ِدیِنَك«)كنزالفوائــد،ج 1،ص 219(.  ــَك ِم ــا یُْخرُِج ــرَِف َم تَْع

ــدا در  ــه خ ــق ب ــی عش ــی تجل ــی(: یعن ــَك: )خداشناس ــرَِف َربَّ ــا: أَْن تَْع اوله

ــد. ــی باش زندگ

الثانــی: أْن تَْعــرَِف َماَصَنــَع ِبــَك )نعمــت شناســی(: نعمــِت حضــور و بــودِن 

در حــوزه را درک کنــد و شــکر آن را بــه جــا آورد.

الثالث: أَْن تَْعرَِف َماأََراَدِمْنَك راه شناسی(: بدانیم برای چه کاری آمدیم.

ــَك )دشــمن شناســی(: بدانیــم چــه  ــْن ِدیِن ــم ِم ــرَِف َمایُْخرُِجَك ــع: أَْن تَْع الراب

چیــزی مــا را از دیــن خــارج مــی کنــد.

ــن شــاخصه  ــه از چنی ــی در حــوزه هــای علمی مدیریــت انقالب

ــی را در  ــر انقالب ــد تفک ــت و بای ــوردار اس ــی برخ های

ــر شــود. ــان فراگی ــاتید، طــالب و کارکن ــن اس بی

- چــه عواملــی را علــت موفقیــت خــود در 

عرصــه مدیریتــی مــی دانیــد ؟

1- مشــارکت دادن کارکنــان در تصمیــات 

کــه ســبب همــکاری و مشــارکت کارکنــان 

در تصمیــم گیــری و پیــش بــردن حــوزه بــه 

ســمت اهــداف خــود مــی باشــد. 

ــارت  ــن نظ ــور؛ ای ــری ام ــارت و پیگی 2- نظ

ســبب مشــخص کــردن نقــاط قــوت و ضعــف 

کارکنــان شــده و بــا تشــویق کارکنــان موفــق، 

ــم  ــان تحکی ــالش و حرکــت در آن ــزه خدمــت و ت انگی

ــد. مــی یاب

ــه  ــم ن ــان مــی خواهی ــرت از آن ــه کار به ــاء مــی شــود ک ــان الق ــه کارکن 3- ب

ــرت. کار بیش

ــت شــام نقــش داشــته  ــن در موفقی ــاء و خیری ــت امن ــا موســس، هیئ - آی

انــد؟

باالتریــن نقــش در موفقیــت خــود را، حایــت هــای موســس محــرتم حرت 

آیــت اللــه نورمفیــدی مناینــده معــزز ولــی فقیــه در اســتان گلســتان و امــام 

جمعــه محــرتم گــرگان می دانــم. ایشــان توجــه عمیــق و دقیقــی بــه نقــش 

ــر همــه نامالیــات و مشــکالت ایســتادگی و  ــذا در براب ــوان داشــتند، ل بان

ــوزش  ــه آم ــپس موسس ــران و س ــه خواه ــه علمی ــیس مدرس ــه تاس ــدام ب اق

عالــی الزهــرا)س( منودنــد.

- برنامــه هــای ارتقایــی شــام جهــت بهبــود وضعیــت مدیریتــی حــوزه هــا 

چیســت؟

ــی،  ــای مدیریت ــارت ه ــی و مه ــطح معرفت ــش س ــت افزای ــد در جه 1- بای

ــز  ــه در مرک ــی ک ــاتید مجرب ــا اس ــر حضــوری ب ــه صــورت غی ــی ب کالس های

ــود؛ ــزار ش ــد، برگ ــود دارن وج

2- سیر مطالعاتی در زمینه های مدیریتی؛

- راهکارهــای شــام جهــت جــذب طــالب )اعــم از داوطلبیــن و در حــال 

تحصیــل ( و بهبــود شــیوه هــای تربیتــی و آموزشــی آنــان چیســت؟

- در رابطه با طالب در حال تحصیل:

1- اجرای سنت حسنه مباحثه؛

ــادل آراء  ــم و تب ــس عل ــه تدری ــان ب ــان و محقق ــردن متخصص ــد ک 2- روز آم

ــی؛ ــوزش عال ــطوح آم ــژه س ــه وی ــی ب ــطوح آموزش ــام س ــی در مت علم

3- ارائه مشاوره به طالب در طول تحصیل؛ 

4- ارتباط مستقیم طالب با اساتید و بیان ایده ها و نظرات به آنها؛ 

5- ارتباط تعریف شده با پدر و مادر طالب؛

6- رســیدگی بــه وضعیــت زندگــی خانوادگــی طــالب و آمــوزش مســتمر 

همــران؛

7- بسرت سازی و فرهنگ سازی برای ازدواج به موقع و سامل؛

8- تشــکیل جلســات بحــث آزاد آســیب شناســی اخــالق اجتاعــی 

و اخــالق صنفــی؛

ــه  ــی ب ــی تربیت ــر اخالق ــک ناظ ــتمر ی ــور مس 9- حض

عنــوان راهنــا، مشــاور و اســتاد صمیمــی و در 

دســرتس در مــدارس طــالب؛

در رابطه با داوطلبین:

1-طراحــی کالس هــای اخالقــی - اعتقــادی و 

ــی؛ ــوم دین ــه عل ــدان ب ــرای عالقمن ــی ب آموزش

2- معرفــی درســت فضــای تحصیلــی و ظرفیــت 

ــوزه  ــردی ح ــی و کارک ــی و تحصیل ــای دانش ه

علمیــه خواهــران از طریــق رســانه هــا.

- انتظــار شــام از مرکــز مدیریــت در راســتای وظیفــه 

خودتــان چیســت؟

بــه نظــر مــی رســد کــه بســیاری از ناهنجــاری هــا و آســیب هــای 

ــه  ــت ب ــخگویی روحانی ــدم پاس ــه در ع ــه، ریش ــی در جامع ــی و اخالق فرهنگ

ــرآن  ــالق و ق ــن و اخ ــوزه دی ــی در ح ــاد کارشناس ــن نه ــته تری ــوان برجس عن

دارد، لــذا ایجــاد تحــول در بعضــی از متــون درســی، تخصصــی منــودن دروس 

حــوزوی از ســال ســوم دوره عمومــی، تنظیــم و تدویــن سیســتم ارج گــذاری 

بــر ابتــکارات علمــی در رشــته هــای مختلــف، حــذف بخــش هــای غیــر رضوری 

و تکــراری دروس و جایگزیــن منــودن دروس میــان رشــته ای، از رضوریــات بــه 

نظــر مــی رســد. 

ــه شــبهات اعتقــادی کــه  همچنیــن جهــت پاســخی معقــول و و قابــل فهــم ب

مخالفــان و معارضــان در نســل جــوان القــاء مــی کننــد، الزم اســت کالس هــای 

شــبهه شناســی مهدویــت، بــه عنــوان یــک واحــد درســی قــرار گیــرد تــا طــالب 

بتواننــد فضــای فکــری را آســیب شناســی کــرده و پاســخ هــای مناســب آن را 

داشــته باشــند.

ــدام  ــای طــالب ک ــت ارتق ــه شــام جه ــوق برنام ــای ف ــت ه ــن فعالی - مهمرتی

اســت؟

ــه  ــطح جامع ــل، در س ــت از تحصی ــس از فراغ ــد پ ــالب بتوانن ــه ط ــرای اینک ب

ــام  ــه انج ــی ب ــی، پژوهش ــی، تبلیغ ــای آموزش ــه ه ــود را در عرص ــالت خ رس

 بسیاری از 

ناهنجاری ها و آسیب های 

فرهنگی و اخالقی در جامعه، ریشه در 

عدم پاسخگویی روحانیت به عنوان برجسته 

ترین نهاد کارشناسی در حوزه دین و اخالق و 

قرآن دارد، لذا ایجاد تحول در بعضی از متون 

درسی، تخصصی منودن دروس حوزوی از سال 

سوم دوره عمومی، جایگزین منودن دروس 

میان رشته ای و ... از رضوریات به 

نظر می رسد
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ــه هــای مختلــف ارتقــا  ــان را در زمین ــدی آن رســانند، الزم اســت ســطح توامنن

داد، لــذا برگــزاری جلســات فــوق برنامــه بســیار رضوری بــه نظــر مــی رســد.

برنامه های فرهنگی: 

1-کارگاه آموزشی روش تبلیغ و بیان احکام؛ 

ــواده در  ــا موضوعاتــی چــون "نقــش خان 2- هایــش هــا و نشســت هایــی ب

پیشــگیری از آســیب هــای اجتاعــی"، "راهکارهــای تحکیــم بنیــاد خانــواده"، 

"روش هــای نهادینــه کــردن بــاور بــه توحیــد در تربیــت دینــی"، "زن و ســبک 

زندگــی اســالمی"؛

6-سلسله نشست های اخالقی با حضور حرت آیت الله نورمفیدی؛ 

7-نشست های مهارتهای قبل و بعد از ازدواج؛ 

برنامه پژوهشی:

1- کارگاه هــای مهــارت نویســندگی، مهــارت نــگارش مقــاالت علمــی پژوهشــی، 

ــرم افزارهــای  ــتفاده از ن ــارت اس ــی آن، مه ــع شناســی و اعتباریاب ــارت منب مه

تحقیقــی، آشــنایی بــا مهــارت هــای مختلــف رایانــه و ...؛

2- تشــکیل گــروه هــای ســیر مطالعاتــی در زمینــه 

ادیــان و مذاهــب؛

3- مسابقات کتابخوانی برای طالب؛

- بــه نظــر شــام مدیــران در رشایــط کنونــی 

بــه چــه مهارتهــای نیازمندنــد؟

ــان  ــر از ای ــق، رصف نظ ــر موف ــک مدی ی

بایــد  مکتبــی،  ارزش هــای  بــه  اعتقــاد  و 

ــه  ــبت ب ــای الزم نس ــش اداره و آگاهی ه دان

آن تشــکیالت را داشــته باشــد کــه ایــن مهــم را 

ــه  ــر حضــوری ب ــا گذاشــنت آمــوزش غی ــوان ب مــی ت

ــد؛ ــال کن ــر اع ــای زی ــه ه ــتمر در زمین ــورت مس ص

1- مدیریت ارتباطات انسانی؛

2- آموزش مهارت مشارکت دهی کارکنان؛ 

3- مهارت تصمیم گیری؛

4-روش حل مسئله که به عنوان یک مهارت اساسی مدیریت می باشد؛

5-مهــارت مدیریــت بحــران هــای اجتاعــی و اخالقــی جهــت پاســخگویی بــه 

معضــالت روز و بســرت ســازی ســامل فرهنگــی؛

6- مهارت تبلیغی و ترویجی؛ 

7- مهــارت بهــره وری منابــع انســانی بــه عنــوان رسمایــه هــای معنــوی، 

اخالقــی و اجتاعــی.

-راهکارهــای شــام جهــت تامیــن هزینــه هــای امالــی و پشــتیبانی و جــذب 

حامیــان مالــی چیســت؟

فعالیــت هــای اقتصــادی در مجــرای ســامل و قانونــی و تحــت نظــارت مراجــع 

ــدازی و اداره موسســه هــای علمــی و  ــرای راه ان ــن پشــتوانه ب ــی، بهرتی قانون

دینــی اســت. از جملــه راهــکار جــذب حامیــان مالــی عبارتنــد از:

ــی  ــی و تحصیل ــت هــای دانش ــل و ظرفی ــای تحصی ــت فض ــی درس 1- معرف

ــران در  ــه خواه ــای علمی ــوزه ه ــل از ح ــارغ التحصی ــران ف ــان خواه و کارکن

جمعــی،  رســانه های 

2- برگزاری هایش بزرگذاشت تجلیل از خیرین؛ 

- راهکارهــای شــام در مــورد فعــال منــودن طــالب فــارغ التحصیــل و هدایــت 

آنــان در عرصــه جامعــه چیســت؟

تحلیــل و بررســی عاملانــه بســیاری از مســائل بنیــادی جامعــه، برعهــده 

حوزویانــی اســت کــه در فهــم منابــع دینــی متخصــص هســتند و مــی تواننــد 

در عرصــه هــای مختلــف اجتاعــی، قضایــی و اداری و سیاســی و علمــی بــه 

ارتقــای ســطح دینــی جامعــه کمــک کننــد. از جملــه راهکارهــا در ایــن زمینــه 

ــد از: عبارتن

1- تعامل حوزه و مسئوالن نهادها؛

2- شناسایی سطح علمی و توانایی حوزویان و معرفی آنان به سازمان ها؛

3- آمــوزش کاربــردی دانــش آموختــگان قبــل از حضــور در عرصــه هــای 

مختلــف جامعــه؛

4- پشــتیبانی از فعالیــت هــا و نیازهــای علمــی، فرهنگــی تبلیغــی فــارغ 

التحصیــالن. 

ــن  ــه ای ــدم ب ــازه ق ــه ت ــد ک ــران جدی ــه مدی ــه شــام ب - توصی

ــت؟ ــد ،چیس ــته ان ــر گذاش ــه خطی ــه و وظیف عرص

اینکــه بداننــد مدیریــت در حــوزه علمیــه شــاخصه 

هایــی دارد کــه بایــد رعایــت شــود. حــوزه علمیــه قبــل 

از مدیــر، نیــاز بــه مربــی دارد. مدیــر ملــزم بــه اجــرای 

بخشــنامه و ناظــر اجــرای قوانیــن اســت، امــا مربــی گام 

بــه گام بــا طلبــه حرکــت مــی کنــد. لــذا قبــل از اینکــه 

مدیــر باشــیم، بایــد مربــی باشــیم، در نتیجــه نــگاه تربیتــی 

مــی شــود، آن وقــت دیگــر شــاخصه هــای تربیتــی طــرح مــی 

شــود کــه عبــارت اســت از؛

ــاً  ــود را رصف ــورد و خ ــه برخ ــیم ن ــل باش ــل تعام ــت اه ــر تربی 1- در ام

ــم؛ ــنامه ندانی ــری بخش مج

2- طبیــب وار حرکــت کنیــم چــرا کــه رصف برخــورد قانونــی، مشــکلی را حــل 

منــی کنــد؛

ــد  ــزی برمی گــردد نبای ــه برنامــه ری ــه در آنچــه ب 3- اهــل تغافــل باشــیم، البت

تغافــل کــرد، آنجــا جــای حساســیت اســت؛

4- امــور اخالقــی اصــل و ناهنجــاری فــرع اســت و مدیــر نبایــد اصــل را فــدای 

فــرع کنــد؛

5- گروهی حرکت کردن، مشاوره گرفنت حتی از شاخصین بعضی طالب؛

ــور باشــیم، هــر انســان ســازی ســخت اســت، امــا شــدنی  6- در ســاخنت صب

اســت.

حــوزه 

بــا  توانــد  مــی 

در  فاطمــی  الگــوی  ارائــه 

ــم  ــه خان ــات علی ــه تبلیغ ــی ک زمان

هــا زیــاد اســت، چهــره واقعــی زن 

مســلامن را بــه جهــان معرفــی و جایــگاه 

ــم  ــه را ه ــواده و جامع ــان در خان زن

شــأن آمــوزه هــای دینــی ارتقــاء 

دهــد.
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حجت االسالم و املسلمین جناب آقای اسامعیل نیا، موسس مدرسه الزهرا)س( 

عسلویه، در استان بوشهر می باشد که مدرسه سطح 2 آن را، یازده سال قبل 

تجربۀ  و  تخصص  از  گیری  بهره  جهت  ایشان  منود.  تاسس  سیکل  پذیرش  با 

دیرپایشان، لحظاتی از وقت گرانسگشان را در اختیارمان نهاد، تا با پاسخ به 

سواالت مطروحه، ره توشه الزم را ارمغان راهامن سازد.

- ضمن تشکر از اینکه وقت گرانقدرتان را در اختیارمان قرار دادید، لطفا ضمن 

معرفی خودتان، هدف خود را از تاسیس حوزه علمیه الزهرا بیان فرمایید.

اینجانب جواد اساعیل نیا، موسس مدرسه الزهرا)س( عسلویه، در استان بوشهر 

هستم که این مدرسه، به چند دلیل، در یک منطقه خاص مستقر شده است: 

1- قومیت و مذاهب دیگر در آنجا ساکن اند و اکریت با آنهاست؛ 

قطب  یک  عنوان  به  که  اسرتاتژیکی  موقعیت  وجود   -2

اقتصادی در آنجاست که مورد توجه دوستان و دشمنان 

از  بومی  غیر  انسان های  تبع،  به  و  هست  و  بوده 

جاههای مختلف و با فرهنگ های مختلف در آنجا 

زندگی می کنند.

اعتقادی، اخالقی، رفتاری و بزهکاری  3- مشکالت   

اجتاعی در آنجا پررنگ است و نیازمند کار فرهنگی 

و دینی بسیار زیاد است. 

مدارس  در  بانوان  تحصیل  مزیت های  جنابعالی  نظر  از   -

علمیه کدام است؟ 

نورافشانی  بتواند  اگر  باشد؛ چون  نور  کانون  باید  مادر  یک  و  است  نور  علم 

خوبی داشته باشد، می تواند فرزندان نورانی تحویل جامعه دهد. اما اگر گرفتار 

اسالمی، دچار خطر می  آینده جامعه  نسل  و  فرزند  تربیت  در  باشد،  ظلمت 

شود. لذا اگر ما بتوانیم دخرتان امروز جامعه که مادران فردا هستند را با معارف 

دینی آشنا کنیم، یقینا تا حد زیادی نسل آینده را بیمه کرده ایم.

اما دلیل دوم دلیل شخصی است، در نزد خدا، هیچ تفاوتی در ترقی و کال 

نیست و یک خانم هم می تواند با تحصیل معارف دینی، خود را به کال و قرب 

الهی برساند و یکی از راه ها نیز تحصیل در حوزه هاست.

سومین دلیل، اجتاعی است؛ زنان تقریبا نیمی از جامعه هستند و آشنا شدن 

آنها با ارزش ها و فضائل می تواند فضای جامعه را تلطیف کند.

- با توجه به فرمایشات مقام معظم رهربی)مد ظله العالی(، منظور از مدیریت 

انقالبی چیست و چگونه می توان آن را در حوزه های علمیه به کار بست؟

مسئله مدیریت انقالبی، یکی از رضورت هایی است که برای استمرار انقالب 

است.  رهربی  معظم  مقام  تاکید  مورد  و  الزم  بسیار  آن،  سازی  جهانی  و 

با  بیشرتی است که  انتظار  انقالبند،  از حوزه های علمیه که مادر  خصوصا 

مدیریت جهادی در نرش فضائل، ارزش ها و مفاهیمی که انقالب خلق و یا 

احیاء کرده است، تالش کنند. 

دالیل نیاز ما به مدیریت جهادی، می تواند مختلف باشد؛ یکی از مهمرتین 

آن این است که ما به حسب ظاهر، از نظر ِعده و ُعده، نسبت به دشمنان 

شیعه و مکتب اهل بیت)ع( کمرتیم؛ اکر امکانات، تریبون ها و اکر رسانه 

ها، در دست مخالفین مکتب اهل بیت)ع( است و وقتی کسی که در اقلیت 

است بخواهد مبارزه کند، طبعا باید همت خود را چند برابر کند تا بتواند 

این  او قطعی است،  باشد، وگرنه شکست  را داشته  با دشمن  یارای مقابله 

هان مدیریت جهادی است. 

اما برای آنکه بتوانیم یک حوزه انقالبی داشته باشیم، با توجه به 

فرمایشات مقام معظم رهربی، عواملی وجود داد که اگر 

آنها را بازخوانی، تبیین و تحلیل کرده و به کار بندیم، 

یقینا حوزه ها انقالبی خواهد شد:

خستگی  روحیه  هان  یعنی  جهادی:  حرکت   -1

ناپذیری در تحصیل، تعلیم، تهذیب و تبلیغ؛

2- استکبار ستیزی: آشنایی طالب با استکبار، تحلیل 

آن و شناساندن آن دیگران؛

و  افراطی گری  از  پرهیز  و  بزرگان  به  ادب نسبت   -3

آزاد  نقد،  طلبه،  که  ایست  حوزه  انقالبی  حوزه  اهانت: 

اندیشی و زیر سوال بردن آراء و نظرات را برای خودش همراه 

با ادب و استدالل، عادت کرده باشد.

4- حایت همه جانبه از انقالب: حکومت مولود حوزه علمیه است، لذا در 

به هر  باید تالش کرد و هر کس  آن،  تعمیق  و  توسعه  نگه داشت،  پرورش، 

اندازه ای که می تواند، باید در حفظ این نظام و توسعه آن کوشش مناید. 

5- مراقبت در مقابل افکار منحرف، چه در ناحیه لیربال دموکرات ها و چه 

از ناحیه کسانی که دین را از سیاست جدا می دانند و چه از ناحیه تفرقه 

افکن ها. 

پیاده  را  انقالبی  مدیریت  کنیم،  جمع  هم  با  را  اینها  همه  توانستیم  اگر 

فاضلی  نیز، طالب  آنها  انقالبی خواهد شد و خروجی  کرده ایم و حوزه ها 

خواهد شد که ان شاءالله در ترویج پیام ها و معارف دین و پیام های انقالب 

موفق خواهند بود.

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای اسماعیل نیا 
اذعان داشت:

به کارگیری افراد متخصص، یکی از راه های نیل به 
اهداف حوزه هاست.

 از 

حوزه های علمیه 

که مادر انقالبند، انتظار 

بیشرتی است که مدیریت جهادی 

و انقالبی را در دستور کار خود قرار 

داده و در نرش فضائل، ارزش ها و 

مفاهیمی که انقالب خلق و یا 

احیاء کرده است، تالش 

کنند.
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برای  جدید  های  فرصت  ایجاد  و  سازی  زمینه  برای  جنابعالی  راهکارهای   -

آموزشی، فرهنگی در سطح شهرستان  تبلیغی،  حضور طالب در عرصه های 

چه می باشد؟

با  تا متناسب  را بشناسیم  توامنندی های خودمان  باید ظرفیت ها و  ابتدا  در 

آن، برای حضور در صحنه، برنامه ریزی کنیم. وقتی ظرفیت ها و توامنندی ها 

شناخته شوند، مطمئنا نواقص و عیوب هم شناخته می شوند، لذا در ابتدا باید 

اولویت ها و نیاز های شهر اعم از ادارات و مدارس و .... را شناسایی کرده و با 

توجه به آنها، نیروها را تقویت و تشویق و بسته های فرهنگی و تبلیغی که نیاز 

مبلغ و مشاور است را در اختیار آنان قرار داده و بعد نسبت به اعزام و ارتباط 

برقرار کردن این شخص و آن محیط با درایت خاص اقدام منود. کسی که اعزام 

می شود نیز نباید به یک جلسه اکتفا کند، بلکه باید با مخاطب و خانواده او، 

ارتباط مستمر یابد، تا تاثیر گذاری بهرتی داشته باشد.

در عسلویه نیز چندین گروه، مخاطب ما هستند:

الزهرا  انصار  نام  به  1. خانواده ها: حوزه علمیه هیئتی   

تشکیل داده که اجرای برنامه های آن در منازل مردم 

و به صورت هر هفته یکبار، در یکی از منازل مردم 

می باشد.

2. همچنین برای ارتباط برقرار کردن با مردم، در 

مذهبی،  و  ملی  های  مناسبت  متام  برای  حوزه، 

برنامه اجرا می شود که با یک اطالع رسانی در مناز 

جمعه، مردم از آن باخرب شده و حضور می یابند.

های  رشکت  از  انبوهی  حجم  دیگر،  مخاطب   .3

مستقر در عسلویه است و انبوهی از جمعیت در آنجا 

مستقرند. لذا طالب فارغ التحصیل و اساتید در مناسبت 

و  همکار  بانوان  برای  را  جلساتی  و  یافته  حضور  آنجا  در  ها 

خانواده کارکنان برگزار می کنند.

- راهکارهای جنابعالی برای برای ایجاد منابع درآمدهای پایدار برای مدرسه 

علمیه خواهران از جمله برای اشاعه فرهنگ وقف و جذب موقوفات توسط 

موسسین و هیات امنا و تالش آنها برای جذب کمک های خیرین و بودجه های 

الزم از نهادهای دولتی و غیر دولتی چه می باشد؟

در بحث منابع پایدار، تقریبا همگی متفق القول هستند که حوزه باید مستقل 

باشد و به آن سمت برود. اما اینکه چطور به آن برسد؛ بخشی از آن بر عهده 

مردم و بخشی دیگر نیز بر عهده نهادهای دولتی و غیر دولتی است. در بخش 

مردمی الزم است که حوزه خودش را نشان دهد. اگر حوزه، فعال، به روز و 

در صحنه باشد و به مردم خدمت برساند و مردم خروجی آن را ببینند، این ها 

بهرتین راهکار برای ایجاد ارتباط بین مردم، خیرین و حوزه های علمیه است. 

یعنی در واقع بهرتین راهکار، عمل و کارکرد حوزه هاست تا مردم به این باور 

برسند و وقت و مال و آبروی خود را برای حوزه بگذارند.

- با توجه به اينكه مدرسه علميه خواهران داراي هيأت امنا مي باشد، مالکهای 

جنابعالی جهت انتخاب و معرفی افرادی توامنند و کارآمد برای هیات امنا و 

فعالسازی و استفاده و بکارگیری توان و تجربه های آنان چیست؟ و جلسات و 

مشورت با ايشان را چگونه ارزيايب مي كنيد؟

اوال هیئت امنا باید از افرادی انتخاب شوند که باور به حوزه داشته باشند؛

ثانیا باید از کسانی باشد که بتواند باری از مشکالت را حل کند؛ مثال کسانی با 

تخصصات مختلفی چون جذب بودجه، امالک و زمین، ارتباط گیری با نهادها، 

تبلیغ و امور فرهنگی و ... انتخاب شوند و جلسات آنها هم منظم و بر اساس 

دستور و دعوتنامه باشد.

- به نظر جنابعالی وحدت و همدلی مدیران، موسسین و کادر تا چه اندازه 

در موفقیت طالب موثر است؟

طبیعتا اگر این وحدت و همدلی نباشند، کار پیش نخواهد رفت. مثال خیر باید 

با کادر، مدیر و موسس مرتبط باشد و نیاز مدرسه را بشناسد و با توجه به نیاز، 

کار خیر انجام دهد. مع االسف اگر این ارتباط بین کادر و مدیر و هیئت امنا 

نباشد، کمک ها مطابق نیاز ها نخواهد بود.

- ارزیابی جنابعالی از عملکرد و ميزان موفقيت حوزه هاي علميه 

خواهران در تربیت و تعالی طالب چیست؟

در سال های اخیر، حوزه های کشور، خیلی نفع رسان تر 

از سال های گذشته بوده و گسرته آن بسیار زیاد شده 

است. از نظر کمی رشد خوبی داشته و از نظر کیفی 

نیز در بعضی از عرصه ها مانند فرهنگ و پژوهش 

رشد منوده و از نظر توسعه حوزه های علمیه نیز 

به یک نصابی رسیده است که شاید دیگر آن اتش 

اولیه نباشد. اما در برخی از عرصه ها، نیاز به کار 

عرصه  در  را  خود  وقت  توان  می  لذا  است.  بیشرتی 

های دیگر و بر روی کیفیت ها گذاشت که امروز هم 

بیشرتین بحث، بر روی تهاجات فرهنگی است که حوزه ها 

باید خود را به ابزارهای دفاع از مکتب در این عرصه مجهز کنند.

مافوق  ارگان  و  سازمان  یک  عنوان  به  مدیریت  مرکز  از  جنابعالی  انتظار   -

چیست؟

برنامه هایی که مرکز مدیریت به مدارس ابالغ می کند، نباید از باال به پایین 

باشد و در اتاق شیشه ای در بسته برای مدارس تعیین و تکلیف شود؛ یعنی 

بهرت است کف مدارس نیز در نظر گرفته شود و با آنها مشورت شود تا ازین 

طریق مشکالت رفع و کیفی بخشی کارها بیشرت خواهد شود.

همچنین انتظار می رود که مرکز در ارتباط گیری های بیرونی اش، خصوصا 

ادارات  التحصیالن و گشایش درها برای خدمت رسانی طالب در  برای فارغ 

مختلف، علی الخصوص آموزش و پرورش، تالش بیشرتی کند، چرا که این، هم 

به انجام رسالتی که بر عهده ماست، نزدیکرت است و هم ایجاد انگیزه بهرتی 

خواهد شد برای خود طالب. 

اگر 

حوزه، فعال، به 

روز و در صحنه باشد و به 

مردم خدمت برساند و مردم خروجی 

آن را ببینند، این ها بهرتین راه برای 

ایجاد ارتباط بین مردم، خیرین و حوزه 

های علمیه است تا مردم به این باور 

برسند که وقت و مال و آبروی 

خود را برای حوزه ها 

بگذارند.
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فصل اول: کلیات

ماده1.مدیران و کارمندان مدارس علمیه که در این آیین نامه به اختصار کارمندان، نامیده می شوند، 

در ایام تحصیل به جز در موارد مندرج در این آیین نامه موظف به حضور در مدارس علمیه که در 

این آیین نامه به اختصار مدرسه نامیده می شود، می باشند.

مدرسه  در  فروردین ماه  اول  نیمه  غیررسمی  آموزشی  تعطیالت  ایام  در  کارمندان  حضور  ماده2. 

مربوطه الزامی منی باشد و در صورت رضورت حضور ایشان در مدرسه حسب تشخیص مقام مافوق، 

پرداخت حق الزحمه به ایشان، الزامی است.

فصل دوم: مرخصی استحقاقی

ــه  ــتحقاقی ب ــی اس ــد از 30 روز مرخص ــت، می توانن ــال خدم ــر س ــه ازای ه ــدان ب ــاده 3.کارمن م

صــورت متصــل یــا منفصــل در ایــام تعطیلــی امــور تحصیلــی مــدارس در تابســتان بهره منــد شــوند. 

تبــره 1. در صــورت عــدم موافقــت بــا تقاضــای مرخصــی کارمنــد در ایــام ذکرشــده از حیــث مــدت 

یــا زمــان اســتفاده، حســب درخواســت کارمنــد، اســتفاده از مرخصــی بــه وقــت دیگــری در هــان 

ســال، موکــول و یــا مابــه ازای مرخصــی یادشــده بــه کارمنــد، پرداخــت می گــردد.

ــر 10  ــور، حداک ــی مذک ــام تعطیل ــد از مرخصــی در ای ــدم اســتفاده کارمن ــره 2. در صــورت ع تب

روز از مرخصی هــای اســتحقاقی وی، بــرای اســتفاده در ســایر ایــام هــان ســال ذخیــره می گــردد.

ــرای  ــود و ب ــل منی ش ــت منتق ــر خدم ــال های دیگ ــه س ــد، ب ــتحقاقی کارمن ــی اس ــره 3. مرخص تب

ســال های دیگــر ذخیــره منی گــردد.

ــر ایــن صــورت یــک  تبــره 4. مرخصــی ســاعتی نبایــد از 3 ســاعت در روز، تجــاوز منایــد، در غی

ــردد.  ــبه می گ ــی محاس روز مرخص

تبره 5. مدت مرخصی ساعتی، نباید مجموعاً از 72 ساعت در سال تقویمی، تجاوز کند. 

ماده 4. هر یک از کارکنان در ایام تحصیلی می توانند با برخورداری از حقوق و بدون کر مرخصی 

استحقاقی، از مرخصی به رشح ذیل استفاده منایند:

4.1. فوت بستگان شامل همر، فرزند، پدر و مادر، به مدت 3 روز؛

اضافه  فوق الذکر  به مرخصی  روز  یک  نفر  ازاء هر  به  بستگان،  فوت هم زمان  در صورت  تبره: 

می گردد.

4.2. تولد فرزند برای کارکنان مرد، مطابق مقررات کشوری، از تاریخ تولد فرزند؛

4.3. ازدواج خود کارمند )عقد یا عروسی(، 7 روز - با احتساب تعطیالت رسمی بین مرخصی- و 

ازدواج فرزند )عقد یا عروسی(، به مدت 2 روز؛

4.4. مادران شیرده، پس از امتام مرخصی زایان، در صورت ادامه شیردهی، به ازای هر روز کاری، 

یک ساعت، حداکر تا 24 ماهگی کودک؛

4.5. ادای فریضه حج واجب در متام مدت خدمت، رصفاً یک نوبت؛

ماده 5. با کارمندی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی، بیار شود، مطابق مقررات فصل سوم 

این آیین نامه رفتار خواهد شد و مرخصی استحقاقی استفاده  نشده وی در سقف مقررات مصوب، 

در هان سال ذخیره می شود.

فصل سوم: مرخصی استعالجی

ماده 6.کارمندان، در یکی از موارد زیر، از مرخصی استعالجی بهره مند خواهند شد:

6.1.ابتالء به بیاری ای که مانع از ادای خدمت باشد؛

6.2.بیاری صعب العالج؛

6.3.زایان.

آیین نامه مرخصی
 کارمندان مدارس علمیه

در راســتای نظام منــد کــردن وضعیــت مرخصــی کارمنــدان مــدارس علمیــه در جهــت تأمیــن دستمایه

ــدارس  ــدان م ــی کارمن ــه مرخص ــان، آیین نام ــاط کاری ایش ــه و نش ــظ روحی ــایش و حف آس

علمیــه بــه رشح ذیــل تدویــن گردیــده و ابــالغ می گــردد: 
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مــاده 7. هــرگاه بیــاری کارمنــدان، مانــع از خدمــت آنــان باشــد، بایــد مراتــب را در کوتاه تریــن مــدت 

ــا گواهــی اســرتاحت پزشــکی، بــه مدرســه اطــالع داده و بــه تأییــد مدیــر مدرســه  ممکــن، همــراه ب

برســانند.

مــاده 8. تأییــد اســناد پزشــکی بیــاری صعب العــالج هــر یــک از کارمنــدان، برعهــده هیئــت امنــاء یــا 

مدیــر مدرســه، حســب مــورد می باشــد.

ــور  ــبه و منظ ــان، محاس ــت آن ــابقه خدم ــزء س ــدان، ج ــتعالجی کارمن ــی اس ــدت مرخص ــاده 9.م م

می گــردد.

مــاده 10.حقــوق و مزایــای مــدت اســرتاحت کارمنــدان بیــار، تــا ســه روز اول، در صورتــی کــه بــه 

تأییــد پزشــک معالــج رســیده  باشــد، بــه عهــده مدرســه اســت و از روز چهــارم بــه بعــد، بــر اســاس 

مقــررات ســازمان تأمیــن اجتاعــی، بــه عهــده آن ســازمان خواهــد بــود.

تبره: پی گیری و اخذ مزایای تأمین اجتاعی، به عهده کارمند است.

مــاده 11.حفــظ پســت ســازمانی کارمندانــی کــه از مرخصــی اســتعالجی تــا ســقف 4 مــاه اســتفاده 

کننــد و نیــز بانوانــی کــه از مرخصــی اســتعالجی زایــان تــا ســقف مجــاز دوران معذوریــت حســب 

ــد، الزامــی اســت. مقــررات کشــوری اســتفاده می کنن

ماده 12. سایر مقررات مرخصی استعالجی مندرج در مقررات کشوری، الزم االتباع است.

فصل چهارم: سایر مقررات

مــاده 13.در صورتــی کــه مرخصــی اســتحقاقی کارمنــد بــه امتــام رســیده لکــن نیازمنــد مرخصــی باشــد، 

در صــورت احــراز احتیــاج کارمنــد بــه اســتفاده از مرخصــی، وی می توانــد از مرخصــی بــدون حقــوق 

ــتفاده مناید. اس

مــاده 14.در ايــام مرخــي بــدون حقــوق، کارمنــد تحــت پوشــش بیمــه، موظــف بــه پرداخــت حــق 

بيمــه خويــش اســت و در ایــن مــدت مســئولیتی متوجــه مدرســه منی باشــد.

ماده 15.مدت مرخصی بدون حقوق، جزء سوابق خدمت محسوب منی شود. 

مــاده 16.مدیــران مــدارس بــا موافقــت مکتــوب ریاســت هیئــت  امنــا و اطالع مدیــر اســتان؛ و معاونین 

ــد از  ــه می توانن ــن آیین نام ــاد ای ــت مف ــا رعای ــه، ب ــر مدرس ــت مدی ــا موافق ــدان وی ب ــایر کارمن و س

مرخصــی اســتفاده مناینــد.

ــراي  ــي ب ــوب قب ــت مکت ــکان کســب موافق ــه ام ــذری موج ــد ع ــل پيش آم ــه دلي ــه ب ــره: چنانچ تب

مرخــي يــا متديــد آن نباشــد، کارمنــدان موظــف بــه جلــب موافقــت شــفاهي مســئول تعیین شــده، 

ــس از آن می باشــند. ــوب پ ــناد مکت ــل از مرخصــی و تســلیم اس قب

مــاده 17.گــزارش مرخصی هــای کارمنــدان، هــر مــاه در پرونــده پرســنلی آنــان ثبــت و بایگانــی و در 

صــورت نیــاز بــه مســئول، گــزارش می گــردد.

مــاده 18. روزهــای تعطیــل رســمی کــه در زمــان مرخصــی اســتحقاقی قــرار می گیــرد، جــزء مرخصــی 

ــود. ــوب منی ش محس

ــب  ــه تصوی ــای 9/26 و 93/10/10 ب ــره، در تاریخ ه ــاده و 8 تب ــه در 19 م ــن آیین نام ــاده 19. ای م

ــورای  ــات ش ــورخ 96/6/3 و در جلس ــورای اداری م ــه ش ــی در جلس ــید و اصالحات ــورای اداری رس ش

ــه آن  ــز ب ــواردی نی ــال و م ــی در آن، اع ــورخ 5/7 و 96/6/25 اصالحات ــتیبانی م ــازماندهی و پش س

ــد. ملحــق گردی

 

29



* کتاب نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه
 

کتــاب »نقــش تربیتــی مدیــران در مــدارس علمیــه« بــه تــالش دو ســاله حجــت االســالم 

ــا  ــرادران( و ب ــب حــوزه ب ــت تهذی ــابق معاون ــاون س ــی )مع و املســلمین حســین خان

هــدف معرفــی مدیــران موفــق حوزه هــای علمیــه و بیــان روش هــای آنــان در تربیــت 

طــالب و الگوســازی بــرای مدیــران حوزه هــای علمیــه رسارس کشــور تهیــه شــده اســت.

در ایــن کتــاب، الگوهایــی از نقــش تربیتــی مدیــران مــدارس علمیــه در قالــب ابعــاد 

ــز  ــوان نی ــه شــده و ذیــل هــر عن ــاری ارائ معنــوی ـ اخالقــی، شــناختی، عاطفــی و رفت

ــای  ــال حوزه ه ــته و ح ــق گذش ــران موف ــزرگان و مدی ــیره ب ــخن و س ــی از س نکته های

ــه آورده شــده اســت. علمی

ــه  ــر آیت الل ــی نظی ــه الگوهای ــت و در آن ب ــده اس ــن ش ــل تدوی ــج فص ــاب در پن کت

ــهید  ــه ش ــانی، آیت الل ــه خراس ــتانی، آیت الل ــد کوهس ــه محم ــزدی، آیت الل ــری ی حائ

بهشــتی، آیت اللــه ایــازی، آیت اللــه مصبــاح یــزدی، آیت اللــه مجتهــدی تهرانــی، 

آیت اللــه شــهید قدوســی، آیت اللــه فاضــل اســرتآبادی و آیت اللــه باقــری بنابــی اشــاره 

شــده اســت.

* کتاب پرورش راهبردی منابع انسانی 
 

انجمــن مدیریــت منابــع انســانی ایــران در راســتای تحقــق یكــی از اهــداف خــود در 

خصــوص توســعه دانــش و ایجــاد توامنندی هــای مــورد انتظــار در مدیــران، اقــدام بــه 

چــاپ و انتشــار كتــاب »پــرورش راهــربدی منابــع انســانی« منــوده اســت.

ــرتاتژی و  ــه اس ــژه ب ــه وی ــده و ب ــن ش ــرتاتژیك تدوی ــی اس ــا نگرش ــور ب ــاب مذك كت

ــك  ــازمان كم ــی س ــری كل ــه جهت گی ــم ب ــه ه ــردازد ك ــانی می پ ــع انس ــعه مناب توس

می كنــد و هــم یادگیــری افــراد را تســهیل می بخشــد. براســاس چنیــن تحلیــل و 

ــد. ــه می منای ــرتم توصی ــاء مح ــه اعض ــاب را ب ــن كت ــد ای ــی، خری نگرش

فهرست: 

بخش اول: زمینه عمومی

- زمینه راهربدی

- نظریه های تكوینی پرورش منابع انسانی

- پرورش راهربدی منابع انسانی در برابر راهربدهای پرورش منابع انسانی

- مباحــث مدیریــت منابــع انســانی و مدیریــت پرســنلی و كاربــرد آن بــرای پــرورش 

منابــع انســانی

بخش دوم: نظریه های تكوینی پرورش منابع انسانی

- نقش ها و روابط پرورش منابع انسانی

- نقش تكوینی مدیران و كاركنان در پرورش راهربدی منابع انسانی

- توسعه مسیر پیرشفت شغلی در سازمان های كوچك شده

- بازاریابی كاركرد پرورش منابع انسانی

- تدارك حایت های الزم برای یادگیری ذی نفعان غیر كارمند

- پیان سپاری؛ آنچه كه می ماند و آنچه كه واگذار می شود

- بهینه كاوی پرورش منابع انسانی

- رشكت های كوچك و متوسط و پرورش منابع انسانی

 

30

پیشخوان اندیشه



* برگزاری اجالس
1- سیزدهمین اجالس رسارسی مدیران و موسسین حوزه های علمیه خواهران

ایــن اجــالس بــا حضــور 1300 نفــر از مدیــران اســتانی، مدیــران مــدارس و موسســین و 

بــا موضــوع بررســی و بازخوانــی مســائل مربــوط بــه مرکــز مدیریــت و تبییــن اهــداف 

ــیب های  ــش آس ــگیری وکاه ــه در پیش ــای علمی ــش حوزه ه ــی نق ــا و بررس و برنامه ه

اجتاعــی و بــا هــدف شناســایی، بررســی و تحلیــل آســیب های اجتاعــی جهــت 

دســتیابی بــه راهکارهــای مناســب نســبت بــه کاهــش آنهــا توســط حــوزه هــای علمیــه 

خواهــران در تاریــخ 29-30 و31 فروردیــن 96 بــا میزبانــی معاونــت ارتباطــات و امــور 

حوزه هــا در مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه قــم برگــزار شــد.

 

 
* دوره های آموزشی برگزار شده

1- دوره آیین نگارش مکاتبات اداری

ــات اداري،  ــم مکاتب ــه و تنظی ــراي تهی ــارت الزم ب ــا هــدف 1. کســب مه ــن دوره ب ای

2. رعایــت اصــول ویرایشــی و نگارشــی در مکاتبــات اداری، در بــازه زمانــی اول 

ــورت  ــه ص ــدارس ب ــران م ــر از مدی ــرای 440 نف ــرداد 96، ب ــان خ ــا پای ــت ت اردیبهش

ــد. ــزار گردی ــیا برگ ــامانه س ــن در س آفالی

2- اخالق اداری

ــه اي  ــرد اخــالق حرف ــا اصــول راهــربدي در كارب ــا هــدف آشــنایی ب ــز ب ــن دوره نی ای

ــی اول  ــازه زمان ــازمان ، در ب ــه اي در س ــالق حرف ــج اخ ــای تروي ــالمي و راهکاره اس

ــه  ــدارس ب ــران و کادر م ــر از مدی ــرای 2700 نف ــرداد 96، ب ــان خ ــا پای ــت ت اردیبهش

ــد. ــزار گردی ــیا برگ ــامانه س ــن در س ــورت آفالی ص

آزمون دوره های نامربده ان شاء الله در نیمه اول مهر خواهد بود.

3- دوره مدیران در شهریور 96

ــه  ــز از آنجایی ک ــی و نی ــی آموزش ــی و کارای ــاء اثربخش ــل ارتق ــه دو اص ــه ب ــا توج ب

پیرشفــت و توســعه واحــد هــای آموزشــی در گــرو ارتقــاء ســطح دانــش و مهــارت، 

ــان معاونــت ارتباطــات و  ــع انســانی اســت، اداره آمــوزش کارکن ــار و بینــش مناب رفت

امــور حــوزه هــا، بــه منظــور فراهــم منــودن زمینــه هــای ارتقــاء و ســطح علمــی و 

مهارتــی کارگــزارن واحدهــای حــوزوی، آمــوزش جامــع بــدو خدمــت منابــع انســانی را 

در دســتور کار هــر ســاله خــود قــرار داده اســت.

ــا هــدف ارتقــاء ســطح دانــش و آگاهــی  ــز، ایــن دوره را ب ایــن اداره در ســال 96 نی

مهارتهــای فنــی، شــغلی و کارکــرد مطلــوب در مدیــران، بــه منظــور آمــاده ســازی آنــان 

بــرای انجــام وظایــف و مســئولیت هــای شــغلی خــود، بــا حضــور 56 نفــر از مدیــران 

جدیــد الــورود در تاریخ هــای 14 الــی 16 شــهریور برگــزار منــوده کــه در آن مناینــدگان 

هــر یــک از معاونــت هــا بــه تبییــن برنامــه هــای معاونتهــای خــود پرداختنــد.

* بازدید مرکز از مدارس علمیه
ــه دو صــورت: 1. نشســت  ــت، ب ــا حضــور برخــی از همــکاران معاون ــد ب ــن بازدی ای

عمومــی بــا مدیــران مــدارس و احصــاء مشــکالت، درخواســت هــا، انتقــادات و 

پیشــنهادات؛ 2. نشســت انفــرادی بــا مدیــران مــدارس جهــت بیــان مســائل محرمانــه 

توســط ایشــان، انجــام گرفــت.

ــان شــهریور 96، از  ــا پای ــن ت ــی فروردی ــه زمان خاطــر نشــان مــی شــود کــه در فاصل

اســتان هــای یــزد، کرمانشــاه، کهگیلویــه، لرســتان، چهارمحــال و بختیــاری بازدیــد بــه 

ــا مدیــران مــدارس  عمــل آمــده و عــالوه بــر بازدیــد از بعضــی از مــدارس علمیــه، ب

آنهــا جلســاتی برگــزار شــد.

* نصب مدیران جدید 
در فاصلــه زمانــی فروردیــن تــا پایــان شــهریور 96، تعــدادی از خواهــران کــه رشایــط 

ــه را دارا  الزم جهــت انتصــاب در ســمت مدیریــت و رسپرســتی حــوزه هــای علمی

ــه رشح  ــا ب ــه شــدگان آنه ــه اســامی پذیرفت ــد ک ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب ــد، م بودن

ذیــل مــی باشــد:

1- مازنــدران: رسکار خانــم افســانه بابــازاده رسپرســت حــوزه علمیــه امــام حســین)ع( 

ــتان چالوس  شهرس

2- کردســتان: رسکار خانــم فرشــته رضایــی رسپرســت حــوزه علمیــه ریحانــه النبــی)س( 

ــتان سننندج  شهرس

ــه حــرت فاطمــه  ــم حــورا احمدخــان رسپرســت حــوزه علمی 3- تهــران: رسکار خان

ــران )س( شهرســتان ته

ــه  ــوزه علمی ــت ح ــی رسپرس ــه رضای ــم فاطم ــاری: رسکار خان ــال و بختی 4- چهارمح

ــت ــتان بازیاق ــه)س( شهرس محدث

5- سیســتان و بلوچســتان: رسکار خانــم زهــرا رحانــی پــور رسپرســت حــوزه علمیــه 

حــرت فاطمــه معصومــه)س( شهرســتان زاهــدان

6- کرمانشــاه: رسکار خانــم زهــرا شــفیع رسپرســت حــوزه علمیــه الزهرا)س()ســطح3( 

شهرســتان صحنــه

ویترین
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