سال هشتم /شماره شانزدهم /پائيز و زمستان 6931

سبکهاي رهبري مؤثر در نهادخدمتگزار و حمايتي کميته امداد امام خميني (ره)
از منظر قرآن و احاديث
سيده نيلوفر شامرادي 1ـ مجتبي معظمي

تاریخ دریافت1211/2/22 :

2

تاریخ پذیرش1211/10/11 :

چكيده
سبکهاي رهبري زيادي وجود دارند که هر کدام داراي تعاريف ،ويژگيها ،اصول ،نکات قوت و ضعف
مربوط به خود است .شرايط مختلف و نيازهاي گوناگون انسانها در عصر حاضر ،باعث گسترش روزافزون
سازمانهاي مختلف شده است .بديهي است ،سازمانها زماني ميتوانند در انجام رسالت و رسيدن به اهداف
خود موفق شوند که از رهبري توانمند و کارآمد برخوردار باشند .فضل بن شاذان از امام رضا (ع) نقل
ميکند :درباره ضرورت رهبري از امام رضا (ع) شنيدم که فرمودند :به درستي که ما در بررسي احوال بشر
هيچ گروهي را نمييابيم که در زندگي موفق و پايدار باشد مگر به وجود سرپرستي که امور مادي و معنوي
آنان را مديريت نمايد .آنچه در اين ميان هويداست ،نقش رهبران در هدايت افراد به سوي جامعهاي با
انگيزهي حمايت از مردم ،به خصوص اقشار خاص است .با نگاهي به زندگي پيامبر اکرم (ص) ،ميبينيم آن
حضرت با همه عظمت ميفرمود« :ما اَنا اِلّا لواحِدِ مِنکُم»؛ من کسي جز يکي از شما نيستم براي مردم ،که به
مفهوم در خدمت مردم بودن است .نگارش مقاله پيش رو به روش کتابخانهاي يا اسنادي؛ برگرفته از قرآن و
متون ديني ،است و براي جمعآوري اطالعات از روش فيشبرداري بهره گرفته شده است .پژوهش حاضر با
هدف معرفي سبک رهبري رحيمانه و امکان قرار گرفتن اين سبک از رهبري در يکي از شاخههاي سبکهاي
رهبري انجام شده است .نتايج مؤيد آن است که براي خروج از بسياري از بحرانها ،توجه به مديريت
اسالمي و مطالعه و بهکارگيري تئوريها و اصول اين مکتب ضروري به نظر ميرسد.
واژگان کليدي :سبک رهبري ،نهادهاي حمايتي ،کميته امداد امام خميني (ره)
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 2استادیار گروه مدیریت آموزش عالی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران.
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مقدمه

مدت مطلوب نباشد (بورستين )6161 ،سازمان بيشک
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عدم توانايي مديريتي و رهبري در تمام سطوح

دجار مشکالت عديدهاي خواهد شد .در ميان

سازماني ،ميتواند به عنوان مانعي تعيينکننده در مسير

انديشمندان و سازمانهاي خدمات بسياري ،اين مسئله

بهبود کيفيت ،گسترش خدمات و دستيابي به اهداف

از اهيمت بااليي برخوردار ميشود که چگونه ميتوان

توسعه در هزاره سوم باشد (اوليوا ابوسلمه و مولينا

سازماني را طراحي کرد که در آن رهبري بتواند به

فوئنتس6161 ،؛ سوتو .)6163 ،اصل نياز به رهبري

بهترين شکل ممکن اقدام کند؟ گذر از سازمانهاي

مورد قبول همه جوامع است که عدم وجود رهبري

کاالگرا ،به سازمانهاي خدماتگرا پيچيدگيهاي

تداوم سيستم را امکانناپذير ميسازد و البته وجود

خاصي را به وجود آورده است و وجود اين

رهبري شايسته از هرج و مرج درون سيستم جلوگيري

پيچيدگيها نيازمند همکاريهاي نزديک ميان همه

خواهد کرد (محمدي ريشهري .)0931 ،در مطالعات

اعضاي سازمان و با حضور يک رهبر تأثيرگذار است

انجام شده اذعان شده است که رهبري قادر است

(گلوپن .)0100 ،هدف نهايي سازمانهاي دولتي و

موجب همافزايي اعضاي درون سازمان شده و از

عامالمنفعه ،عملکردي است که منافع مردم را تأمين

سويي ديگر نيز ،ميتواند تنشهايي که ميان اعضاي

کند ،از آنجا که نمود اين عملکرد در سازمان خادم

سازمان اتفاق ميافتد و موجب مختل شدن روابط بين

تجلي مييابد (درويش و فتحيزاده ،)6936 ،الزم است

فردي ميشود را از ميان بردارد (ون کنيپنبرگ و ون

در متون ديني خود نيز کنکاشي داشته باشيم تا بتوان

گينکل .)6166 ،رهبران نقشي اساسي در هماهنگي

براي داشتن بهترين عملکرد ،از فرامين واصله به

تالشهاي افرادي دارند كه غالباً به دنبال مرتفع ساختن

واسطه بزرگان دين اسالم ،بهرهمند و برخوردار گرديم.

منافع شخصي خود هستند ،و رهبران درصدد آن

امدادگري از صفات انبيا است که همه دانشمندان و

هستند که افراد را متقاعد سازند تا مطابق ميل آنها

عرفا آن را پسنديدهاند .اگر پيامبر خدا ،عيساي مهربان

عمل کنند ،و تالشهاي افراد را به سمت به دست

با تهيدستان همنشيني ميکند ،اگر موساي کليم بره را

آوردن هدفهاي سازماني هدايت ميکنند و از آن

بعد از خسته شدن در بغل ميگيرد ،اگر ابراهيم خليل

بهرهمند ميشوند (آنتوناکيس .)6166 ،رهبران اهرمهاي

سر سفره خود را خالي از مهمان نميبيند ،اگر يعقوب

قدرتمندي هستند که ميتوانند انتخابهايي استراتژيک

پيامبر ،سائل را محروم نميکند ،اگر فرزندش يوسف؛

انجام دهند که آن هم به نوبه خود ميتواند پيامدهاي

امير مصر ،از غم مردم خواب به چشم ندارد ،اگر بزرگ

واقعي و پايدار بر عملکرد سيستمهاي گوناگون به

پيامبر اسالم بچه پدر مرده را روي زانوي خود

جاي بگذارد (آبرامز ،اللوت و هاگ .)0100 ،رهبري

مينشاند و دست نوازشگر خود را بر سر آن ميکشد،

ميتواند از راه دور و نزديک فعاليت خود را انجام

اگر امير مؤمنان غذاي سفره خويش را به سائل و يتيم

دهد .رهبري چه از طريق رسانههاي اجتماعي ،كه يك

و اسير ميبخشد ،اگر فرزندش حسين (ع) تمام

ابزار مهم اطالع رساني در محيط فعلي است (تور،

موجودي اموال حجازي را يکجا به سائل ميبخشد،

هرستاد و آنتوناکيس ،)6161 ،و يا مستقيماً (آنتوناكيس،

امدادگري است (روابط عمومي کميته امداد امام

آدا ،وبر و زهندر .)0100 ،رهبران از نظر تأثيرگذاري

خميني .)6931 ،فلسفه وجودي حکومت ديني،

بر ترجيحات يا اعتقادات پيروان خود ميتوانند

برقراري عدالت و خدمت به مردم ،و واگذاري و

اقدامات مطلوب و تفاوتهاي بسياري را ايجاد کنند

پذيرش مسئوليتها نيز در همين راستاست .از اين رو،

(آيزنکوف .)6161 ،اگر ارزشهاي رهبر در طوالني
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هر چه مسئوليت ،مهمتر و باالتر باشد ،وظيفه

سبک رهبري مدير ،تحت تأثير «نحوه نگرش وي به

خدمترساني نيز سنگينتر ميشود.

نقش خود و کارکنانش» قرار دارد .همچنين بايد متذکر

پيچيده و به سرعت در حال تغيير است .به گونهاي که

فرهنگي جوامع قرار دارد؛ بهطوري که ميتوان گفت

سرعت تغيير در بيشتر سازمانها ،به مراتب بيشتر از

«سبکهاي رهبري و مديريت» در هر تمدن ،جلوهاي

سرعت توان پاسخگويي و تطبيق آنهاست (شامرادي،

از ساخت فرهنگي آن تمدن است (رضاييان.)0933 ،

 .)6933مديريت 6فرايندي براي حل مسائل مربوط به

شناختن سبکها به مديران کمک ميکند سبک

تأمين هدفهاي سازماني به نحو مطلوب از طريق

تعيينکننده خود را شناسايي کنند (معظمي و شامرادي،

استفاده مؤثر و کارآمد از منابع کمياب در يک محيط

 .)6931سبک رهبري 6به اختياراتي كه يك رهبر دارد

در حال تغيير است (ايراننژاد پاريزي و ساسان گوهر،

و به تصميماتي كه رهبر اتخاذ ميكند مربوط ميشود

 .)0931در جايي ديگر ميخوانيم که مديريت عبارت

(مطهري 6913 ،ب ،ج  )61و ميتوان در مطالعات

است از فراگرد بهگارگيري مؤثر و کارآمد منابع مادي و

گوناگون از نظر آماري نيز تأثير معنادار سبکهاي

انساني بر مبناي نظام ارزشي پذيرفته شده که از طريق

رهبري را بر رفتار کارکنان مشاهده نمود (آلهيت،

برنامهريزي ،سازماندهي ،بسيج منابع و امکانات،

آدوان ،عريقات و همکاران .)0100 ،رنسيس ليکرت 3و

هدايت و کنترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيين

همکارانش بر پايه مطالعات انجام گرفته در دانشگاه

شده ،صورت ميگيرد (رضائيان .)0933 ،رهبري 6به

ميشيگان 1چهار سبک رهبري را در قالب سيستمهاي

عنوان يک فرايند نفوذ اجتماعي ،که در آن يک نفر

چهارگانه ذيل در جهت باال بردن کارآمدي مديريت،

قادر است همکاري و حمايت ديگران را در انجام يک

ارائه نمودهاند:

کار مشترک طلب کند ،توصيف ميشود (چمرز،

سيستم يک -استبدادي بهرهکش 1:در اين سيستم،

 .)0331آنچنان که شهيد مطهري (ره) معتقد است،

رهبر دستوري عمل کرده و سعي دارد که پيروان خود

رهبر كسي است كه مردم را به دنبال خودش حركت

را استثمار نمايد؛ از اين رو در اين سبک ،مديران

ميدهد (مطهري 6913 ،ب ،ج  .)61گفته ميشود که

اقتدارطلباند ،اعتماد اندکي به زيردستان وجود دارد،

در رهبري نوع سازمان مطرح نيست؛ يعني در هر

کار گروهي يا ارتباط بسيار اندک است و انگيزه آن

سازمان يا در هر وضعيتي که فردي موفق به نفوذ در

مبتني بر تهديدها است ،انگيزش نيروي انساني با

رفتار ديگران گردد ،در واقع به گونهاي «اعمال رهبري»

بهرهگيري از ترس و تنبيه و در موارد کمي با تشويق

کرده است (هرسي و بالنچارد ،)0391 ،پس در رهبري

توأم است .ارتباطات رو به پايين بوده و تصميمگيري

الزم است که در تقويت روابط بين فردي بين رهبر و

به ردههاي باالي سازمان محدود ميگردد و تصميمات

زيردستان و همچنين در بين همرديفان تالش شود

به زيردستان تحميل مي شود و آنها اصالً آزاد نيستند

(کاستيلو ،پاديال ،رودريگز و هرناندز« .)6166 ،استايل»

که در مورد کار با مافوق خود بحث کنند (جونجا،

واژهاي فرانسوي است که در زبان فارسي معادل کلمه

.)0101

«استايل»« ،سبک »9قرار گرفته (فرهيخته .)0911 ،سبک

سيستم دو -استبدادي خيرخواهانه 1:در اين سيستم،

هر فرد به شخصيت و طرز تفکر او ،به نوع تفسير و

مدير با تمايلي پدرانه ،استبدادي برخورد ميکند .وي

تعبير از تفکرها و نرمهاي اجتماعي او مربوط است.

بر افراد زيرمجموعه خود کنترل کامل داشته و هرگز به

بسياري از صاحبنظران مديريت بر اين باورند که

آنها اختياري واگذار نميکند؛ با اين حال ،برخوردي

سال هشتم /شماره شانزدهم /پائيز و زمستان 1396

شرايط و فضاي رقابتي سازمانها بيش از پيش

شد سبکهاي رهبري به شدت تحت تأثير محيط
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پدرانه و دلسوزانه با آنها نموده و اقداماتي

رهبري در اسالم

سال هشتم /شماره شانزدهم /پائيز و زمستان 1396

خيرخواهانه دارد .در اينجا همچنان ،زيردستان احساس

بايد خاطر نشان کرد مديريت و رهبري در نظام

راحتي نميکنند که در مورد کار با مافوق خود بحث

توحيدي ،با آنچه در غرب رايج شده تفاوت دارد .در

کنند ،کار گروهي يا ارتباط بسيار اندک است و نيروي

جوامع غيرديني ،مديران از دانش و فن مديريت به

انگيزش افراد درون سازمان بر اساس سيستم پاداش

عنوان ابزاري کارآمد براي دستيابي به خواستههاي

است.

مادي و نفساني استفاده ميکنند ،اما در نظام ارزشي

سيستم سه -مشورتي 9:در اين سيستم ،مدير ،سبکي

اسالم ،چون هدف اساسي دستيابي به قرب و رضاي

مشارکتي اتخاذ کرده و از افراد زيرمجموعه خويش

خداوندي است ،انگيزههاي مديران چيز ديگري است.

ميخواهد که نظر خود را نسبت به موضوع مورد نظر

مديران در نظام توحيدي ،در پي اداي وظيفه و ايفاي

ابراز دارند ،اما تصميم نهايي را خود اتخاذ مينمايد .در

مسئوليتاند؛ ناگفته نماند مديران مسلمان ،براي رسيدن

اين سيستم ،مديران اعتمادي درخور توجه به کارکنان

به اهداف مادي نيز تالش ميکنند؛ با اين حال

دارند و بهطور معمول تالش ميشود که از ايدههاي

جهتدهي آنان همواره به سوي قرب و رضايت حق

افراد زيرمجموعه استفاده شود .انگيزش نيروي انساني

تعالي است .در اسالم ،رهبري ،امري معنوي و تعهدي

با تشويق يا تنبيه و تا اندازهاي با مشارکت در کارها

است و مديريت جنبه تکنيکي دارد .رهبري نيازهاي

انجام ميپذيرد ،ارتباطات به صورت باال به پايين و

معنوي و انساني يک سازمان را تأمين نموده و مديريت

بالعکس جريان دارد ،خطمشيها و تصميمات عمومي

ابزارهاي مادي و تکنيکي افزايش توليد و رفع نيازهاي

در باالي سازمان ،اتخاذ و تصميمهاي اجرايي در

مصرفي افراد را شامل ميشود (شفيعي .)0993 ،بايد

ردههاي پايين سازمان گرفته ميشود (شفيعي،)0993 ،

ميان دو واژه «رهبري و مديريت» تفاوت قائل شد

مسئوليت از طريق سلسلهمراتب سازماني به طور

چنانچه شهيد مطهري (ره) معتقد است« :رهبري و

گستردهاي گسترش مييابد ،کار تيمي نسبتاً مناسب

مديريت در عرف امروز با همه توسعه و شمولي که

است و ارتباطات به صورت عمودي و افقي صورت

پيدا کرده است ،اگر بخواهيم مرادفي براي آن در

ميگيرد ،همچنين انگيزه افراد بر اساس پاداش و

مصطلحات اسالمي پيدا کنيم بايد بگوييم :ارشاد و

مشارکت در شغل است برانگيخته ميشود (جونجا،

رشد يا هدايت و رشد .قدرت رهبري همان قدر ،که

.)0101

بر هدايت و ارشاد است در اصطالحات اسالمي ،و

سيستم چهار -مشارکتي 10:در اين سيستم ،مديران به

قدرت مديريت همان است که در اصطالح فقه اسالمي

کارکنان خود کامالً اعتماد و اطمينان دارند .ارتباطات

«رشد» ناميده شده است (مطهري 0993 ،الف ،ج .)4

در مجاري افقي؛ عمودي و مورب جريان دارد و

مقصود از رشد ،بلوغ روحي ،شايستگي و قدرت

قدرت تصميمگيري بهطور وسيعي در سراسر سازمان

تشخيص ،درک سود و زيان و لياقت اداره و

توزيع ميشود .در فراگرد کنترل نيز عمالً کليه ردههاي

بهرهبرداري صحيح از وسايل و سرمايههاي حيات

سازماني مشارکت دارند و سازمانهاي رسمي و

است .با اين توصيف «مديريت فن بهتر بسيج کردن و

غيررسمي تقريباً در هم ادغام ميشوند .بنابراين تمام

بهتر سامان دادن و بهتر کنترل کردن نيروهاي انساني و

نيروها براي تحقق اهداف تعيين شده ،تالش ميکنند

بهکار بردن آنها است» (مطهري .)0990 ،رسول اکرم

(رضائيان.)0933 ،

(ص) ميفرمايد« :ايما راعٍ استَرعي َرعِيةً َفلَم يحِطها
بِاألَمانَةِ و النَّصيحَةِ ضاقَت َعلَيهِ رَحمَةُ اهللِ تَعالي الَّتي

سبکهاي رهبري مؤثر در نهاد خدمتگزار و حمايتي کميته امداد امام خميني (ره) از منظر قرآن و احاديث 56 /

وَسِعَت کُلَّ شَي ٍء» ،هرکس سرپرستي گروهي را به

دادهاند ،بايد از آنها کورکورانه اطاعت کنم! هرگز طمع

عهده گيرد و در کار آنها به امانت و دلسوزي رفتار

مدار که از تو کورکورانه اطاعت ورزند! هرگز از عمّال

نکند رحمت خدا که شامل همه چيز است به او

خويش ،ارمغان مپذير! اين عمل حاکي از آن است که

نميرسد (پاينده .)6911 ،از اين منظر طبق بيان روشن

حاکم ،خود رشوه ميپذيرد و تملق را دوست دارد

شهيد مطهري (ره) ،بهترين رهبرها آنهايي هستند که

(صاحبالزماني .)0941 ،علي (ع) در نامهاي به

نيروهاي افراد خود را بسيج کردهاند ،تحريک کردهاند

فرزندش مينگارد :زنهار از جدايي و پراکندگي ،و اما

و آرمان واحد براي آنها بهوجود آوردهاند (مطهري،

هرگاه خواستيد در جايي فرود آييد همگي با هم فرود

0993الف ،ج .)4

آييد و چون تصميمگرفتيد کوچ نمائيد باز هم همگي با
هم کوچ نمائيد (ضميري ،بيتا.)30 :

رهبري از نگاه اميرالمؤمنين (ع) در نهجالبالغه

ديگر آن که در بين کارهاي تو کارهايي است که

وصف ناشدني که ميتواند فراروي بشر امروز نيز قرار

کارگزارانت است آنجا که دبيرانت در آن بازميمانند و

گيرد و او را به شاهراه هدايت و سعادت رهنمون

از آن کارها انجام درخواستهاي مردم است روزي که

گردد .روش علي (ع) در طرح مسائل و مباحث

به تو ميرسد و در هر روز کار آن روز را بهجا آور

اعتقادي ،اخالقي ،سياسي و اجتماعي ،روش قرآني

(فيضاالسالم اصفهاني .)0913 ،بپرهيز از اينکه چيزي

است؛ زبان به موعظه ميگشايد و از پديدههاي

را که مردم در آن با هم برابرند ،به خود اختصاص

محسوس نمونه ميآورد و خواننده و شنونده را آرام

دهي! بر تو واجب است ،از آنچه بر کساني که

آرام به سر منزل مقصود ميکشاند.

حکومتي عادل يا سنتي نيکو يا واجبي در کتاب خدا

اميرالمؤمنين علي (ع) در رابطه با رهبري به مالک
اشتر ميفرمايد :مهرباني با توده مردم و لطف به ايشان

براي تو پيش فرستادند ،و آنچه ديدي ما بدان عمل
کرديم ،پيروي کني (خاتمي.)0993 ،

را در دل خود جاي ده! مبادا با آنها چون جانوري

حق هر کس را که بايد ،بهجاي آور و در اين کار

درنده باشي که خوردنشان را غنيمت داني! هرگز مگو

براي خدا بردبار باش! در اجراي حق به زيان خويشان

مرا فرمانروايي دادهاند ،پس فرمان ميدهم و بايد فرمان

و دستيارانت ،بيباک باش و هرچه از اين راه به آنان

من برند (فيضاالسالم اصفهاني .)0913 ،نبايد نيکوکار

رسد ،گو رسد ،هرچند اين کار بر تو گران آيد ،چشم

و بدکار در نظرت برابر باشند ،اين کار مردم نيکوکار را

به پايان کار دار ،که پايان آن فرخنده است! اگر رعيت

نسبت به نيکوکاري بيرغبت ميسازد و مردم بدکار را

به تو گمان ستمي برد ،عذر خويش را آشکارا با آنان

به بدکاري واميدارد! بدان هيچ چيز بيشتر از احسان و

در ميان نه و با آشکار کردن خود گمانهاي آنان را از

نيکي و وادار نکردن مردم به کاري که دوست ندارند،

خود دور دار (خاتمي .)0993 ،به کار عمّال رسيدگي

در ايجاد خوشگماني حاکم نسبت به رعيتش مؤثر

کن ،آنان را با آزمايش قبلي به خدمت گمار ،بر حسب

نيست (خاتمي.)0993 ،

تمايالت شخصي مستبدانه و بدون مشورت ،پستها را

هر آن امري که از مافوق ميشنوي ،با امر خداوند

به آنها وامگذار که نظرهاي خصوصي و توجه به

بسنج! چنانچه خداوند تو را از آن نهي ميکند ،زنهار

اشخاص (بدون رعايت لياقت و شايستگي) مايه ظلم و

فرمان خالق را در راه هوس مخلوق ،قربان مکن .هرگز

خيانت و بيچارگي مردم است (حرّاني.)0931 ،

مگو من مأمورم و معذورم ،هرگز مگو که به من دستور

سال هشتم /شماره شانزدهم /پائيز و زمستان 1396

نهجالبالغه منشور زندگي انساني است با جامعيتي

ناچار بايد خودت انجام دهي! از آنها پاسخ دادن

 / 11سيده نيلوفر شامرادي ـ مجتبي معظمي

سال هشتم /شماره شانزدهم /پائيز و زمستان 1396

دوران حکومت حضرت علي (ع) و سياست پاک

کريم .)1 ،تنها از آنچه به من وحي ميشود پيروي

و بيتزوير او و نيز دستورالعملهايي که به کارگزاران

ميکنم .موضوع اين سبک ،در سيره رسول اکرم (ص)،

خود صادر ميفرمايد ،نمودار شيوه اصيل رهبري

موارد حکم شرعي و يا دستورهاي مستقيم يا

اسالمي است .همچنين در زمان رسول خدا (ص)

غيرمستقيم خداوند بوده است ،که غيرمعصومين هم

تصميمات مديريت گاه بر اساس وحي و گاه بر سبيل

ميتوانند از اين سبک پيروي کنند البته در شرايط

مشاوره و در هر دو صورت منطبق بر معيارهاي مذهبي

ويژهاي که نياز به تصميمگيري فوري باشد و اقتضاي

اتخاذ ميگرديد (مظفريان .)0910 ،ديدگاه ايشان به

وحدت مرکز تصميمگيري و سرعت در آن وجود

رهبري ديدگاهي مردممحور است و اگر رهبر به دنبال

داشته باشد (قوامي.)0931 ،

تحقق اهداف سازمان و مجموعه خاص خود است،

سبک مشاورتي« :وَ شاوِرْهُمْ فِي الْ َأ ْمرِ فَإِذا َع َزمْتَ فَتَوَکَّلْ

اين اهداف جز رضايت مردم نيست ،که به خوبي

َعلَي اللَّهِ»...؛ (قرآن کريم .)9 ،و در کارها ،با آنان

ميتوان آن را با کالم خداوند پيوند داد ،چنانکه

مشورت کن! اما هنگامي که تصميم گرفتي ،بر خدا

حمَةٍ
خداوند خطاب به پيامبر (ص) ميفرمايدَ« :فبِما رَ ْ

توکل کن! طبق اين آيه ،از سبک مشاورتي ،زماني که

مِنَ اللَّهِ ِلنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْ َقلْبِ الَنْفَضُّوا

شرايط اقتضا کرد و اهدافي خاص در نظر بود ،ميتوان

مِنْ حَوِْلکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ ا ْستَغْ ِفرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي

استفاده کرد .مشورتي که هدف آن ،دستيابي بهتر به

الْ َأ ْمرِ فَإِذا َع َزمْتَ فَتَوَکَّلْ َعلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

واقعيت و کم کردن خطا در انديشه و عمل است و

اْل ُمتَوَکِّلينَ»؛ (قرآن کريم .)9 ،به (برکت) رحمت الهي،

افراد با هر ظرفيتي ميتوانند مورد مشورت باشند

در برابر آنان ]مردم[ نرم شدي و اگر خشن و سنگدل

سنَهُ
سَتمِعُونَ الْقَوْلَ َفيََّتبِعُونَ أَحْ َ
(قوامي« .)0931 ،الَّذينَ يَ ْ

بودي ،از اطراف تو ،پراکنده ميشدند .پس آنها را

أُولِئکَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولِئکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ»؛

ببخش و براي آنها آمرزش بطلب و در کارها ،با آنان

(قرآن کريم .)93 ،کساني که سخنان را ميشنوند و از

مشورت کن! اما هنگامي که تصميم گرفتي ،بر خدا

نيکوترين آنها پيروي ميکنند ،آنها کساني هستند که

توکل کن! زيرا خداوند متوکالن را دوست دارد .اين

خدا هدايتشان کرده و آنها خردمندانند .در اين آيه

آيه بيانکننده سبک رهبري رحماني است که بر برخي

به خوبي مسأله مشورت با افراد را ميتوان مالحظه

اصول وحياني مبتني است :الف) اصل نرمي و مهرباني،

کرد .اسالم در اين جا سياست «دروازههاي باز» را به

ب) اصل عفو و بخشش ،ج) اصل استغفار ،د) اصل

اجرا درآوده و بندگان راستين خداوند را کساني

مشورت ،و) اصل تصميمگيري ،ه) اصل توکل (قوامي،

ميداند که اهل تحقيقاند ،نه از شنيدن سخنان ديگران

.)6931

وحشت دارند ،نه تسليم بيقيد و شرط ميشوند و نه
هر وسوسهاي را ميپذيرند .اسالم به کساني بشارت

سبکهاي رهبري در قرآن
قرآن کتابي است که لحظهاي انسان را به حال

ميدهد که گفتارها را ميشنوند و خوبترين آنها را
برميگزينند (بيستوني.)6933 ،

خود رها نکرده و در تمام زمينههاي اجتماعي ،سياسي،

سبک مشارکتيَ« :أ ْمرُهُمْ شُوري َبْينَهُمْ»...؛ (قرآن کريم،

فرهنگي و اقتصادي ،سرشار از پند و حکمت است .با

 .)40و کارشان در ميانشان مشورت است .اين آيه

نگاهي موشکافانه قادر خواهيم سبکهاي رهبري را در

وظيفه مردم را بيان ميکند که به صورت شورايي و

قرآن کريم دريابيم که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

دستهجمعي به حل مسائل و مشکالت خود بپردازند و

سبک دستوري« :إِنْ أََّتِبعُ إِالَّ ما يُوحي إِلَيَّ»...؛ (قرآن

البته نتيجه شور خود را خدمت رسول خدا (ص)

سبکهاي رهبري مؤثر در نهاد خدمتگزار و حمايتي کميته امداد امام خميني (ره) از منظر قرآن و احاديث 59 /

عرضه دارند .رهبر ميتواند با تکيه بر اجتماعات

چهارچوب نهادي مناسبات موجود در جامعه ،تأثير

راهبردي ،به راهکارها و تصميمهاي درست و منتجي

ميپذيرد .در عين حال سازمانها نيز به نوبه خود بر

در اداره امور دست يابد (قوامي.)0931 ،

نحوه تکامل چهارچوبهاي نهادي تأثير ميگذارند .با

سبک تفويضي« :فَاْلمُدَبِّراتِ َأ ْمرًا»؛ (قرآن کريم .)11 ،و

عنايت به اين تعامل ميتوان گفت که سازمانها و

کار (بندگان) را تدبير ميکنند .با اين كه تدبير هستي به

بنيادها اصوالً از بطن جامعه ،مدني برميخيزند و با

دست خداوند است لكن در بعضي موارد ،خداوند اين

ارائه خدمات به آن ،بار مسئوليت دولتها را سبک

مهم را به فرشتگان تفوض مينمايد .اين سبک،

ميکنند (شکوري .)0931 ،بررسيها نشان داده است

انگيزشيترين روش تصميمگيري است و درجه

که سازمانهاي غيردولتي در جهان ماهيتاً داراي

رشددهي و کمالبخشي آن بسيار باال است (قوامي،

ويژگيهايي هستند که امروزه آنها را به عنوان

.)0931

سازمانهاي موفق ،مطرح کرده است .مهمترين

عَنکُم( »...قرآن کريم .)9 ،اکنون خداوند در امر جهاد،

خوداتکايي مالي مبتني بر مشارکت مردم و عدم اتکا

به شما تخفيف داد .آنچه که از اين آيه فهميده ميشود

بر دولت ،انعطافپذيري ،کارآمدي باالتر ،کم هزينهتر

آن است که ،در مديريت ،گاهي بايد به دليل تغيير

بودن نسبت به سازمانهاي دولتي (باصرفهتر بودن)،

شرايط و اقتضائات ،آييننامهها تغيير کند و اين امر با

سرعت عمل بيشتر و اجتناب از رفتارهاي

قاطعيت در مديريت منافاتي ندارد (قرائتي.)0931 ،

بوروکراتيک ،داوطلبانه بودن و باال بودن انگيزه و اعتقاد

نظريه اقتضا ،بيانگر شيوه منعطف و بصير و جذاب در

اعضا به فعاليتهاي سازماني ،تعد سازمانهاي

رهبري اسالمي است که طبق آن ،هر کدام از سبکهاي

غيردولتي با زمينههاي فعاليت متنوع و تخصصي،

دستوري ،مشاورتي ،مشارکتي و تفويضي ،در جاي

دموکراتيک و غيرانتفاعي (شکوري.)0931 ،

خود تأثيرگذار و مثبت است و اعمال هر کدام ،ضمن

پيدايش نهادها و بنيادهاي بعد از انقالب ،از يک

کمک به دستيابي به اهداف سازماني ،انگيزش مناسب

سو در انتقاد به دستگاه ديوانساالر رژيم گذشته شکل

و بااليي را در کارگزاران ايجاد ميکند (قوامي.)0931 ،

گرفتهاند و از سوي ديگر براساس تصور ايجاد جامعه
اسالمي بر مبناي استقالل ،خوکفا و اجراي ابعاد

نهاد حمايتي کميته امداد امام خميني (ره)

اقتصادي ـ اجتماعي احکام اسالمي به ويژه عدالت

نهادها به قوانين بازي در جامعه اشاره دارند و به

توزيعي بدون ايجاد نهادها و ارگانهاي انقالبي

عبارتي قيد و بندهاي ساختگي هستند که به کنش

امکانپذير نيست ،چرا که چندان اعتمادي به

متقابل انسانها چهرهاي ساختاري ميبخشند .اين

سازمانهاي موجود دولتي براي انجام اين تعهدات

مبادالت خواه سياسي ،اقتصادي و يا اجتماعي باشند،

مذهبي و انقالبي در بين انقالبيون وجود نداشت.

اساساً« ،تغييرات نهادي ،مسير تحول بشري در طول

بنابراين در نظام نوپاي جمهوري اسالمي براي تحقق

تاريخ را مشخص ميکنند و بنابراين کليد فهم تغييرات

اهداف انقالب و حفظ نظام جديد ،نهادهاي انقالبي به

تاريخي محسوب ميشوند» .نهادها عواملي هستند که

وجود آمدند (شکوري.)0931 ،

عملکردهاي بلندمدت را در جامعه به نحوي بنيادين

کميته امداد امام خميني (ره) در تاريخ چهاردهم

تعيين ميکنند .به همان صورت نيز نحوه شکلگيري،

اسفند  0911با حکم بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران

تکامل و ادامه حيات سازمانها در طي زمان عميقاً

براي حمايت از محرومان و مستضعفان تأسيس شد
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طبق بيان روشن قرآن کريم« :االنَ خَفَّفَ اهللُ

ويژگيهاي آنها عبارتند از :حوزه فراگير فعاليت،
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(شکوري .)0931 ،در اساسنامه ،هدف از تشکيل کميته

و ساير نيازمندان .د) ايجاد تسهيالت الزم جهت ارائه

امداد چنين عنوان شده است« :ياري نمودن محرومان و

خدمات بهداشتي و درماني .ه) پرداخت مستمري

مستضعفان ،امداد درماندگان و آسيبديدگان و خوکفا

کمکهاي نقدي و غيرنقدي ،اعطاي وام قرضالحسنه

کردن محرومان (گزارش آماري .)0991 ،مقام معظم

ضروري ،کمک به تعمير و تهيهي مسکن ازدواج و

رهبري مدّظلّهالعالي ميفرمايد :کميته امداد امام خميني

جهيزيههاي نيازمندان .ح) ارائهي خدمات مشاوره و

(ره) يک نهاد جوشيده از انقالب است که خدمتشان

مددکاري و حمايتهاي الزم حقوقي و قضايي به افراد

از روزهاي اول پيروزي انقالب مشهود بوده و مبارزه

و خانوادههاي نيازمند .ط) حمايت نيازمندان خارج از

با فقر و حمايت از مستضعفين از مهمترين هدفهاي

کشور براساس سياستهاي جمهوري اسالمي ايران ،در

انقالب اسالمي ايران است و کار امدادگري از بهترين

حد امکانات.

و بافضيلتترين و انقالبيترين کارها و خدمات است
(سالنامه آماري.)0991 ،

خدمترساني از منظر قرآن و سيره معصومين (ع)
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امدادگري با سابقه ممتدش مورد قبول همگان

در هر مسلک و مرام و در هر مذهب و ديني

است .هر قدر ظلم ستمگران بيشتر گردد ،نياز به اين

خدمت به ديگران يک فضيلت بزرگ انساني است

صفت خداپسندانه و مطلوب مردمي بيشتر احساس

(بنيهاشمي .)6936 ،يكي از مسائلي كه دين اسالم به

ميگردد ،با فشار فقر و تهيدستي گاهاً به انحرافات

آن اهميت فراوان داده است ،خدمت به مردم ،خصوصاً

افراد جامعه ديده ميشد ،مردان خدا و پيروان راه حق

خدمت به مؤمنان و صالحان است .از ديدگاه امام رضا

بيشتر احساس مسئوليت ميکردند و تصميمات

(ع) وظايف کارگزاران و دستاندرکاران نظام اسالمي

خداپسندانه ميگرفتند .زير پوشش صندوقهاي

در برخورد با برادران مسلمان خالصه نميگردد و آنان

قرضالحسنه ،دارااليتامها و شرکتهاي غيرانتفاعي

بايد براي تمامي انسانهاي تحت قلمرو خود صرف

نظري اهداف و مؤسسات فرهنگي مانند رفاه به ياري

نظر از مرام و مسلکي که دارند کرامت قايل گردند و

مردم ميشتافتند .هر قدر انقالب اصيل و اسالمي مردم

حقوق افراد غيرمسلمان را هم در نظر گيرند .از

ايران گستردهتر ميشد ،وظيفه انساني اين افراد بيشتر و

مجموعه تعاليم اسالمي و سيره اولياء (ع) استفاده

سنگينتر ميگشت (روابط عمومي کميته امداد امام

ميشود كه بعد از انجام واجبات برترين وسيله براي

خميني .)6931 ،برخي از وظايف کميته امداد امام

تقرب به خداوند متعال اين خصلت نيكو است .نقل

خميني (ره) که به آنها توجه و تأکيد فراواني شده

است پيامبر اکرم (ص) فرمودند :هر کس نيازي از

است عبارتند از (سالنامه آماري:)0991 ،

برادر مؤمنش را برآورد مانند آن است که عمري خداي

الف) بررسي و شناخت انواع محروميتهاي مادي

بزرگ را عبادت کرده باشد (مجلسي ،6619 ،ج .)11

و معنوي نيازمندان ،تبيين و تأمين نيازهاي حمايتي،

حضرت رضا (ع) در جايي ديگر تأمين زندگي ديگران

معيشتي ،فرهنگي و ارتقاي سطح زندگي آنها در حد

و کمک به نيازمندان را زندگي ايدهآل معرفي کرده و

امکان و شناسايي افراد .ب) بررسي و ارائهي شيوهها و

ميفرمايند :بهترين و نيکوترين زندگي از آن کسي

خطمشيها ،سياستهاي اجرائي ،طرحها ،برنامهها و

است که زندگي ديگران در کنار زندگي او تأمين شود

روشهاي مناسب براي رفع محروميتهاي نيازمندان

(حراني .)6931 ،قرآن کريم در اين رابطه ميفرمايد:

در ابعاد مختلف .ج) فراهم کردن امکانات الزم به

«وَلَا تَنسَوُاالفَضلَ بَينَكُم»؛ فضل و بخشش را ميان خود

منظور خوداتکا کردن افراد و خانوادههاي تحت پوشش

فراموش نكنيد (قرآن کريم .)6 ،چنان که ميبينيم در
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خيررساني ،مواردي فراوان از خدمات و کمکرسانيها

خدا در روز قيامت اندوه دلش را بر طرف مينمايد

به چشم ميخورد .آن ياس کبود حتي در شب

(کليني ،6936 ،ج  .)9از رسول خدا (ص) پرسيدند:

عروسياش با بخشيدن لباس عروسياش ،درس انفاق

محبوبترين مردم كيست؟ فرمود :آنكس كه وجودش

و خدمت به ما دادهاند (بخشيان .)0993 ،در روايتي از

براي مردم سودمندتر باشد (كليني ،6931 ،ج .)6

اميرالمؤمين (ع) به مالک اشتر ،نقل شده است :خدا را،

آنچنان که از احاديث و قرآن برميآيد خداوند هيچ

خدا را ،درباره طبقه پايين اجتماع ،بيچارگان ،بينوايان،

خدمتي را بيپاسخ نخواهد و پاداشهاي فراواني براي

نيازمندان و زمينگيران؛ در اين طبقه مردمي يافت

رفع نيازمندي مردم قرار داده شده است ،چنانکه امير

ميشوند که به اندک نوايي قانعاند و کساني که (از

مؤمنان علي (ع) فرموده است :هيچ مسلماني نياز

شدت فقر) پريشاني خود را پوشيده ندارند ولي دست

مسلماني را بر نياورد ،مگر اين که خداوند عزوجل او

گدايي بر نيارند ،خدا رعايت حقوق آنان را از تو

را چنين بخواند :پاداش تو بر من است و من براي تو

خواسته ،خدا را در اين باره منظور دار ،در هر شهر

به کمتر از بهشت خرسند نيستم (مفيد .)6911 ،از

سهمي از درآمد امالک و غنايم به آنها اختصاص ده،

معمّر بن خلّاد روايت است :شنيدم از امام موسي کاظم

نبايد هيچ فکري تو را از توجه به حال محرومان غافل

(ع) که ميفرمود« :به درستي که خدا را بندگاني چندند

کند (حرّاني.)0931 ،

در زمين که در حوائج مردم سعي ميکنند و ايشانند که

برخي از مردم فكر ميكنند عبادت تنها به نماز

در روز قيامت ايمنند و هر که شادي را بر مؤمني داخل

خواندن و روزه گرفتن است و عدهاي از آنها در

کند ،خدا در روز قيامت دل او را شاد گرداند( ».کليني،

غفلت و ناداني و خودخواهي فرو رفتهاند كه اگر در

 .)6939ابوالمعتمر گويد :از امير مؤمنان (ع) شنيدم که

برابر ديدهگانشان مردم از گرسنگي جان دهند ناراحت

فرمود :رسول خدا (ص) فرمود :هر مسلماني که به

نميشوند .قرآن کريم خدمت به مردم را داراي پاداشي

عدهاي از مسلمانان خدمت کند ،خدا در بهشت به

جاودانه ميداند و ميفرمايد :آنچه به سود مردم باشد،

تعداد آنان به او خدمتگزاراني ميدهد (کليني.)6936 ،

پايدار و جاويد خواهد بود و آنچه سودمند نباشد مانند

خدمتگزاري سيره تمام انبيا و اوليا و مالئک بوده

كف بر روي آب به زودي از ميان ميرود و اثري از آن

است و ما نيز بايد به عنوان يک عقيده ديني و سنت

باقي نميماند .چنانچه امام رضا (ع) نيز ميفرماييد:

الهي نسبت به اين مهم اهتمام ورزيم و بدانيم که

«العُرفُ ذخيرةُ األبد»؛ نيکوکاري ،يک پسانداز جاوداني

«عبادت به جز خدمت خلق نيست» .امام صادق (ع)

است (مجلسي ،6619 ،ج  .)11امام جعفر صادق (ع)

فرمودند« :مَن لَم يهتَمَّ بِأُ مور المُسلمين فَلَيس ِبمُسلمٍ»،

فرمودند« :اَلمُؤ ِمنُنَ خَدَمٌ بَعضُهُم ِلبَعضٍ»« ،اشخاص با

هر که براي سامان دادن امور مسلمانان تالش نکند،

ايمان خدمتگزار يکديگرند» .راوي سؤال نمود

مسلمان نيست (حرعاملي .)6613 ،حضرت صادق (ع)

چگونه خدمتگزار يکديگرند؟ امام فرمود« :يفيدُ

از رسول اکرم (ص) چنين روايت ميکند« :هرکه

بَعضُهُم بَعضاً َ ...فبِقَضاءِ بَعضُهُم حَوَائِجَ يقضِي اهللُ

روزگارش را سپري کند و به امور مسلمين بياهتمام و

حَوَائِجَهُم يومَ القِيمَة»« ،فايده به يکديگر ميرسانند  ...و

بياعتنا باشد از آنان نيست و هرکه بشنود نداي مردي

بهخاطر قضاي حوائج يکديگر ،خداوند حاجت آنها

را که فرياد ميزند :اي مسلمانان کمک کنيد! ولي به او

را در قيامت برآورده ميکند» (کانون علم و دين،

پاسخ مثبت ندهد ،مسلمان نيست (رضوانشهري،

 .)6911همچنين حسن بن علي وشّاء گويد :اما رضا

 .)0999طبق حديث امام رضا (ع) «المُؤمنُ ال يشأمُ مِن
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سيره فاطمه زهرا (س) ،آن بانوي بزرگوار اهل امداد و

(ع) فرمود :هرکس گرفتاري مؤمني را بر طرف نمايد،
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طَلبِ الحوائِجِ» انسان مؤمن ،خسته نميشود از سرازير

تشکيل شد .در طي سالهايي که اين نهاد به

شدن حوائج مردم به سوي او (حرّاني .)6936 ،در اين

خدمترساني مشغول بوده است ،توانسته خدمات

ميان نقل قول معروفي است که حضرت موسي (ع) به

ارزشمندي را به محرومان ارائه نمايد .سازمانها به

پيشگاه خداوند عرض کرد؛ (پروردگارا چرا به فرعون

خصوص سازمانهايي که رسالت و هدف آنها خدمت

چهارصد سال مهلت دادي ،در حالي که همواره خطاب

به مردم با نيازهاي خاص هستند و بايد توجه بيشتري

به مردم ميگفت :من خداي بزرگ شما هستم و

به آنها مبذول داشت ،آيا ميتوان به صراحت براي

پيامبرانت را انکار و آيات الهي را تکذيب ميکرد.

دستيابي به اهداف سازمان ،سبک مشخصي را تعيين و

خداوند وحي فرمود :اي موسي! او خوش اخالق بود و

ديکته کرد؟ رهبران در سازمانهاي مختلف از

به راحتي براي مردم قابل دسترسي بود من دوست

سبکهاي متفاوتي استفاده ميکنند و حتي رهبري هر

داشتم او را زنده نگه دارم!) .از اين نقل قول به اهميت

يک از افراد ،در سازماني واحد نيز ،همانند يکديگر

خدمترساني به مردم پي ميبريم که خداوند به فرعون

نميباشد .غالب سبکهاي مورد استفاده به خصوص

بهخاطر خدمت به مردم مهلت ميداد و فقط به همين

در کشور ايران ،سبکهاي آمرانه هستند که تأکيد

دليل ،عمر طوالني براي او مقدر کرده بود (دشتي،

ويژهاي بر وظيفه دارند تا روابط ،اما الزم است که

 .)0930آنچه از احاديث و کالم خداوند برميآيد توجه

تمايل به سبکهاي برتر با هدف حفظ روابط وجود

و اهتمام به امر خدمترساني به مردم است که خادمين

داشته باشد.

مردم جايگاهي برتر نزد خداوند خواهند داشت،

نظام ارزشي نقش مهمي را در نظريههاي علمي

آنچنان که امام خميني (ره) در اين رابطه ميفرمايند:

مديريت و نيز در شيوههاي عملي آن ايفا ميکند؛ از

شما بايد خدمت کنيد به اين مردم .ما همه بايد

اين رو در سبکهاي رهبري مسلمانان اثر ميگذارد و

خدمتگزار اينها باشيم و شرافت همه ما به اين است

به حرکت آنها جهت ارزشي ميبخشد .قرآن کريم با

که خدمت به خلق خدا بکنيم (امام خميني.)6911 ،

بيان اصول و ويژگيهاي اساسي رهبران و مديران

خدمتگزار ملت و اسالم باشيد تا بزرگي بکنيد بر

جامعه انساني ،برآيند مثبت چنين رهبراني را در سيره

همه دولتهاي قدرتمند (امام خميني.)6916 ،

انبياي الهي ذکر مينمايد و ما نيز چنانکه به دنبال
انتخاب اجراي سبک رهبري مناسب و جامعهاي رشد

روش پژوهش

يافته هستيم ،بايد همين اصول و شاخصهها را مبناي

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي بوده و

عمل قرار دهيم تا در بيابان مکتبهاي مديريتي جديد،

مطالب مرتبط در زمينه پژوهش مورد نظر با استفاده از

سرگردان نشويم .بنابراين بهترين روش رهبري ،روشي

روش کتابخانهاي و اسنادي و با پيمايش در متون و

است که با اصول رهبري رحيمانه پروردگار که در

منابع موجود و فيشبرداري از مطالب مرتبط در اين

قرآن کريم بيان شده است همانند و هماهنگ باشد .از

حوزه ،گردآوري شده است.

سوي ديگر دستيابي به اهداف توسعه پايدار و پرداختن
به يک سري از چالشهاي مربوط به آن ،مستلزم آن

بحث و نتيجهگيري

است که رهبران سازمانها با يکديگر همکاري نموده و

کميته امداد امام خميني (ره) به عنوان دومين نهاد

به دنبال استراتژيهاي بلندمدتي باشند که در نهايت به

بعد از پيروزي انقالب اسالمي به دستور حضرت امام

بهبود شرايط سازماني و مرتفع نمودن نيازهاي جامعه

به منظور خدمترساني به محرومان و مستضعفان

هدف مورد نظر خود ختم شود.
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شناخت واقعيتهاي جامعه از يک سو و اسالم؛ به

گفت که اسالم در تمام شئون زندگي انسان از جمله

عنوان متقنترين آموزههاي وحياني و اساسيترين

مديريت خرد و کالن ،رهبري جامعه ،روابط بينالملل

مؤلفه فرهنگ ايراني از سوي ديگر است؛ از اين رو،

و قوانين اجتماعي سخن دارد و بهکارگيري آنها تعالي

آگاهي دقيق و عميق از معارف اسالمي و بهرهگيري از

انسان را در پي خواهد داشت .همچنين بايد به سبک

آن در پژوهش ،بازنگري و بوميسازي مباني و مسائل

رهبري افراد و کيفيت عملکرد آنان در مسئوليت پيشين

علوم انساني از جايگاه ويژهاي برخوردار است .از

خود؛ قبل از گزينش و انتصاب در پست رهبري؛ توجه

بخشهاي مهم زندگي ائمه معصومين (ع) ،مديريت آن

کرد و رهبران را با سبکهاي مختلف رهبري از طريق

حضرات بر جامعه زمان خود ميباشد ،چرا که هدف

آموزشهاي ضمن خدمت ،بيشتر آشنا ساخت تا آنان با

اصلي آنان برپايي حکومت اسالمي براي تحقق مباني

اعمال سبک رهبري مطلوب و کارآمد در موقعيت

اسالم به منظور بهرهمندي عدالتمحورانه همه آحاد

مناسب ،موجبات پيشبرد وظايف سازمان را فراهم

جامعه از زندگي معنوي و مادي در سايهسار احکام

آورند .با توجه به بررسيهاي انجام شده ،بهتر است

نوراني اسالم ميباشد .چنانکه هيچ مکتبي به اين

رهبران از سبکهاي دستوري و محدودکننده تا حد

روشني اهميت مديريت و رهبري را بيان نکرده که

امکان خودداري کنند و نظرات و پيشنهادهاي کارکنان

سعادت و پايداري يک ملت را در زندگي دنيوي و

را در جلسات پرسنلي ،مورد توجه قرار دهند و بتوانند

امور ديني مرهون آن بداند .با همه اختالف نظرها که

اگر اعتمادي از بين رفته است ،براي بار ديگر آن

در گفتههاي عرفا و دانشمندان جهان به چشم

اعتماد باز گردد.

ميخورد ،با وجود نسخ حکمها و تغيير احکام که به
مقتضاي زمان در دستورات ديني و احکام آسماني ديده

منابع و مآخذ

ميشود ،اصول مسلمي هست که همه خردمندان جهان

قرآن مجيد( .بيتا) .ترجمه استاد محمدمهدي فوالدوند.

آن را ميپذيرند .بدي ظلم و ستم ،نيکي عدل و داد،

تهران :نشر دارالقرآن الکريم.

ناپسند بودن تجاوز به حقوق ديگران و مطلوب بودن

ايراننژاد پاريزي ،مهدي؛ ساسان گهر ،پرويز.)6931( .

دفاع از حق ديگران و ...از جمله صفات نيک که خدا و

سازمان و مديريت از تئوري تا عمل .تهران :مؤسسه

خلقش آن را گرامي ميدارند ،دستگيري از درماندگان،

عالي آموزش بانکداري ايران.

ياري مستضعفان و پناه دادن به بيکسان است.
از راهکارهاي اساسي براي خروج از بسياري از
بحرانهاي جهاني ،توجه به مديريت اسالمي و مطالعه
و بهکارگيري تئوريها و اصول اين مکتب است.
ارزش علم مديريت با هدف و جهتي که در آن بهکار
گرفته ميشود ،تعيين ميگردد .با توجه به اين که
مديريت اسالمي براساس معنويات و فرهنگي بنا شده

بخشيان ،ابوالقاسم .)6913( .نهضت خدمات رساني در
نگاه قرآن و سيره معصومين (عليهم االسالم) .قم:
هدي.
بنيهاشمي ،سيد مجيد .)6936( .کفاية المبلّغين ،جلد
اول .قم :نشر آيه حيات.
بيستوني ،محمد .)6933( .قرآن بشير (تفسير يک
جلدي) برگرفته از تفسير نمونه .قم :بيان جوان.

و هدف آن آخرتگرايي است؛ يعني قراردادن امکانات

پاينده ،ابوالقاسم .)6911( .نهجالفصاحه :مجموعه

دنيوي در جهت آخرت ،افراد جامعه ميتوانند به قرب

کلمات قصار حضرت رسول (ص) با ترجمه فارسي

الهي دست يابند و تأثير آن بر تمام امور اجتماعي در

بانضمام فهرست موضوعي در آخر کتاب و مقدمهاي
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پژوهش کارآمد در جامعه ايران اسالمي در گرو

کوتاه زمان مشهود خواهد بود .به طور خالصه ميتوان
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جامع از زندگاني محمد (ص) .تهران :بدرقه
جاويدان.
حراني،

خدمترساني .تهيه و نشر اداره کل روابط عمومي و
ابومحمدحسنبنعليبنحسين

بنشعبه.

( .)0931تحفالعقول عن آلالرسول صلالله عليه و
آله .ترجمه و تحقيق صادق حسنزاده .قم :آل علي
(ع) .چاپ پانزدهم.
الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ،ج  .61قم:
مؤسسه آلالبيت (عليهمالسالم).
احمد

(.)6913

بينالملل شهرداري تهران-مديريت فرهنگي .قم:
دانش حوزه.
روابط عمومي کميته امداد امام خميني منطقه  3تهران با
همکاري کميته امداد منطقه  1تهران (.)6931

حرعاملي ،محمد بن حسن .)6613( .تفصيل وسائل

خاتمي،

رضوانشهري،

علي

(.)6919

چهل

حديث

فرهنگنامه

تاريخچه و گزارش کميته امداد امام خميني در سال
 .6931تهران :کميته امداد امام خميني.
شامرادي ،سيده نيلوفر ( .)6933چگونگي استقرار نظام

موضوعي

مديريت دانش در سازمان در جهت حذف
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نهجالبالغه .تهران :سروش (انتشارات صدا و سيما).

بوروکراسيهاي اداري ،موازيکاري و فرايندهاي

خميني ،روحالله ،رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري

طوالني در انجام فعاليتها (مطالعه موردي:

اسالمي ايران ( .)6911صحيفه نور :مجموعه

کتابخانههاي دانشگاهي کشور) .دانششناسي69 .

رهنمودهاي امام خميني مدظلهالعالي .تهيه و

(.31-61 .)61

جمعآوري مرکز مدارک فرهنگي انقالب اسالمي؛ با

شفيعي ،عباس .)6913( .سبک رهبري امام خميني

مقدمهاي از علي خامنهاي .تهران :مرکز مدارک

(ره) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،تهران :مؤسسه

فرهنگي انقالب اسالمي ،جلد .63

انتشارات اميرکبير.

خميني ،روحالله ،رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري

شکوري ،علي .)6931( .مشارکتهاي اجتماعي و

اسالمي ايران .)6916( .صحيفه نور :مجموعه

سازمانهاي حمايتي (با تأکيد بر ايران) .تهران:

رهنمودهاي امام خميني مدظلهالعالي .تهيه و

سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها

جمعآوري مرکز مدارک فرهنگي انقالب اسالمي؛ با

(سمت).

مقدمهاي از علي خامنهاي .تهران :مرکز مدارک
فرهنگي انقالب اسالمي ،جلد .61
درويش ،حسن؛ فتحيزاده ،عليرضا .)0934( .بررسي
عوامل رفتاري و ساختاري موثر بر خادميت کميته
امداد امام خميني (ره) .مديريت دولتي (دانش
مديريت).491-413 .)9( 1 .
دشتي ،محمد .)6936( .فرهنگ سخنان پيامبر اکرم
(ص) .قم :مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمؤمنين
عليه االسالم.

فرهيخته ،شمسالدين .)6911( .فرهنگ فرهيخته:
واژهها و اصطالحات سياسي – حقوقي .تهران :زرين.
فيضاالسالم اصفهاني ،علينقي .)6913( .ترجمه و
شرح نهجالبالغه .تهران :فيضاالسالم.
قرائتي ،محسن ( 911 .)6931نکته در مديريت اسالمي
(بر اساس تفسير سوره نور) .تهران :مرکز فرهنگي
درسهايي از قرآن.
قوامي ،سيد صمصامالدين .)6931( .مديريت از منظر
کتاب و سنت .قم :دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري.

رضائيان ،علي .)6933( .مباني مديريت رفتار سازماني.

کانون علم و دين ( .)6911حديث امداد و نوعدوستي.

تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني

تهران :معاونت نيروي انساني و مرکز آموزش عالي

دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقيق و توسعه علوم

علمي – کاربردي کميته امداد امام خميني (ره).

انساني.
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