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  گفتار پیش

رشد و گسترش امر حج و زیارت پس از پیروزي انقـالب شـکوهمند اسـالمی    

افـزایش آگـاهی و    سـو  هم از جهت کمی و هم از حیـث کیفـی از یـک   ایران 

 ۀمواجهـ دیگـر،  از سـوي  را به دنبـال داشـته و    انتظارات مردم در این سفرها 

 هاي مختلـف فرهنگـی، تبلیغـی و دینـی،     ر حوزهزائران با مسائل و مشکالت د

و  هـاي زیـادي از سـوي نهادهـا     ها و اقـدام  ها و فعالیت برنامه موجب شده که

. پیچیـدگی و تنـوع مسـائل و ارتقـاي سـطح      گذاشته شودبه اجرا متولیان امور 

همگــی  ،انتظــارات و تنــوع مخاطبــان از حیــث تحصــیالت، فرهنــگ و ســن 

کنـد. از ایـن رو گسـتره     شمندانه را طلـب مـی  ضرورت مدیریت سنجیده و هو

در سـاماندهی و  کرده، مجرب و مسـتعد و توانمنـد    حضور کارگزاران تحصیل

 هـا و پـذیرش   پاسخگویی بـه نیازهـا و انتظـارات و فـائق شـدن بـر پیچیـدگی       

هـاي   از ضرورتها  مسئولیت اداره امور فرهنگی، تبلیغی و مذهبی این جمعیت

هـا نیازمنـد    غلبه بر مسائل و مشکالت در این حـوزه  .انکارناپذیر امروز است

ــه ــري   برنام ــازماندهی، هــدایت و رهب ــزي، س ــوآوري و ری ــزه، ن  ،ایجــاد انگی

ایـن نیـاز    ،گیري درست و مناسب اسـت. بـه همـین جهـت     هماهنگی و تصمیم

اهمیت مدیریت بـه ویـژه مـدیریت فرهنگـی بـراي متولیـان و کـارگزاران و        

 دانـش و مهـارت  را ضروري سـاخته اسـت تـا بـا     گزاران در این مسیر  خدمت
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نیازهـاي   هـا را مـدیریت و پاسـخگوي    و تبلیغی کـاروان بتوانند امور فرهنگی 

 ،تازه باشند. معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیـارت 

با درك این نیاز و ضرورت ارتقـاي مهـارت و دانـش مـدیریت روحـانیون و      

ریزي و اداره امـور   هاي حج و زیارت براي برنامه وانکارگزاران فرهنگی کار

هاي مشتاق و مؤمن و طالب  متشکل از انسان  فرهنگی و تبلیغی هزاران کاروان

بـراي  در صدد تألیف متن آموزشی برآمد. فیض و معنویت در سفرهاي زیارتی، 

از مراکز علمی و فرهیختگانی که خود تجربه حضور در ایـن  تحقق همین امر 

بـا پاسـخ مثبـت و همکـاري     درخواست کمک نمـود کـه   اند،  را داشته محیط

صمیمانه پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه کـه خـود از ثمـرات مبـارك انقـالب       

به تهیه و تألیف متنی آموزشی بـا  با این پشتوانه اقدام مواجه شد اسالمی است 

محققـان   مبادرت ورزید کـه در ایـن راه بـا اهتمـام    موضوع مدیریت فرهنگی 

که در تـألیف و   ابوطالب خدمتیاالسالم و المسلمین دکتر  ۀحججمند جناب ار

، نژاد سیدمحمود بهشتیاند و حجج اسالم آقایان  غ نمودهتدوین این اثر سعی بلی

ــر محمدرضــا متقــی راد ــا علــی، دکت ــر  پیــروز آق مــریم و ســرکارخانم دکت

تکمیـل و   انه در بررسـی و ارزیـابی و  که همکاري صمیمانه و مجدقهرمانیان 

  چاپ گردید.و اند این کتاب تألیف  اصالح این اثر مشارکت جدي داشته

به ویـژه جنـاب   این عزیزان  ۀهم  و مساعی ارزندة کوششدانیم از  الزم می

پژوهشگاه حـوزه  «و از همکاري صمیمانه دکتر ابوطالب خدمتی  حجۀاالسالم

ــاییم. انشــاء اهللا  سپاســگزاري »و دانشــگاه ــن هو تقــدیر نم ــه ای مکــاري زمین

تـري را در مسـیر تعـالی و تـرویج      و گسـترده بیشـتر   هـاي مشـترك   همکاري

نظـران بـه ویـژه     . از نقد و نظر صاحبنمایدفرهنگ و معارف اسالمی فراهم 

  علما و روحانیون سپاسگزار خواهیم بود.

  معاونت فرهنگی

  مدیریت آموزش
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   تیریت و ضرورت مدیاهم

یکی از ارکان و ماعی است اجت آدمی به مقتضاي طبیعتش موجودي

ضـرورت مـدیریت در    .اسـت  »مـدیریت «هـا   زندگی اجتماعی انسان

کـه بـه    یزندگی اجتماعی تا آنجاست که حتـی بسـیاري از حیوانـات   

مــدیري را  يغریــز ، بــه طــورکننــد صــورت اجتمــاعی زنــدگی مــی

ها باشد. زندگی زنبور عسل و  گزینند تا ناظر ضوابط و مسئولیت برمی

  .ن مطلب استیا يایگومورچه 

ـ تفـاوت زیـادي بـا حیوانـات دار     ها انسان که از آنجا ضـرورت   ،دن

 بشـر بـرخالف  شـود.   ها بیشتر احساس مـی  مدیریت در زندگی انسان

 دارد و اختیـار و عقـل   ،آزادي ،کنند پیروي میغریزه از  که حیوانات

وضـع   ینینوااندیشـی قـ   ت و براساس این مصلحتاساندیش  مصلحت

جوامـع بشـري   تـاریخ  گواه این مـدعا  . کند میرعایت را آنها کرده و 

ضـرورت  ي نخسـتین نیـز بـه    هـا  انساندهد حتی  است که نشان می

و خود پـی بـرده بودنـد،     جهت دفع نیازها و پیشبرد اهداف ،مدیریت
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بـراي تحقـق اهـداف     ،شـدند  هر کجا چند نفر گـرد هـم جمـع مـی    

هـاي   گـروه  ،با گذشـت زمـان   کردند. انتخاب می يمدیرجمعی  دسته

تـر شـدند و تنـوع     بـزرگ زیادي به صورت هدفمند بوجـود آمدنـد و   

ی هـا کـه بـا اهـداف     بیشتري یافتند. در دانـش مـدیریت، ایـن گـروه    

  شوند. نامیده می »سازمان«شوند،  تشکیل می مشخص

ها  ازهاى گوناگون انسانیط مختلف زمانى و مکانى و نیشرا

 اي که اند؛ به گونه کرده تبدیل رکن اصلى جوامعرا به ها  سازمان

از هنگام تولد تا ـ  شئون زندگى انسان امروزى یباً در تمامیتقر

    .گذارندتأثیر ـ مرگ

ا یکـی از  هـ هاي اجتماعی و گسـترش روزافـزون آن   ظهور سازمان

بارز تمدن بشري است. به این ترتیب و با توجه به عوامل  هاي ویژگی

 نیازهاي خاص هر جامعه، هـر  ها و ویژگیگوناگون مکانی و زمانی و 

شود. بدیهی است هر  ها افزوده می روز بر تکامل و توسعه این سازمان

سازمان اجتماعی براي نیل به اهدافی طراحـی شـده و بـا توجـه بـه      

  1ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است.

 قـق تح و هـا  تیمأمور دادن انجام در توانند ها هنگامى مى سازمان

توانمند و کارآمد برخـوردار   رانییشوند که از مد هداف خود موفقا به

 ،رشـد  ،تیـ موفق ،اتیـ عامل تـداوم ح  نیتر مهم تیریمد رایز ؛باشند

  است.شرفت سازمان یبالندگى و پ

ها انواع مختلفی دارند و هر یک متناسب با نوع فعالیـت و   سازمان

 این عوامـل بـه  د. اما ند، منابعی در اختیار دارنکن هدفی که دنبال می
                                                             

 .7، صمبانی سازمان و مدیریتضاییان، رعلی . 1
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بایـد بـا یکـدیگر     بلکـه  ؛دنشـو  خود موجب نیل به هدف نمی خودي

هند تا بتوانند بـه  ي یکپارچه را تشکیل دا هماهنگ باشند و مجموعه

انمنـد بـه   تو یمدیریت وجودنگی بدون این هماه هدف خود برسند و

  ید.آ دست نمی

،  ارتباطـات   وسـعت  ، بـه دلیـل   هبـا گذشـت    سهیدر مقا  امروزهاما   

افکـار    یدگیچیپ و  ز گسترشیو ن  سازمان  فیو وظا  اهداف  یدگیچیپ

ار یبسـ مدیریت ایفاي نقش ، ازیمورد ن  يها و مهارت  افراد  و انتظارات

  . است  شدهو مهم دشوار  و پیچیده

 يالت و نهادهـا یستون فقرات همه تشـک  ۀت به منزلیریمدبنابراین 

 يهـا  ولـت و سـازمان  ر خانواده، دینظ، اعم از کوچک یا بزرگ، یاجتماع

بـه  ح یت صـح یریاز مـد  يمنـد  بـدون بهـره   یچ سازمانیاست و ه يادار

ح ی، اسـتفاده صـح  تیریدانش مـد  ؛ زیرافتاینخواهد اهداف خود دست 

ـ ا از ؛دکن یم ریپذ امکان را و وقت یانسان يرویاز امکانات، ن  یکـ ی رو نی

  .دشو یم یتلق اجتماع ییایپو در مهم عناصر از

هـر سـازمانی در راسـتاي اهـداف و      ،گفتـه شـد  تـر   چنانکه پیش

ترین آنها منـابع   متناسب با نوع فعالیتش به منابعی نیاز دارد که مهم

 ، رشـد و تعـالی  حرکـت  يادیـ و بن یعامل اصـل  ،انسان انسانی است.

هـا و مجموعـه    ط، افکـار، خواسـته  یبه شرا یتوجه بیو  سازمان است

محقق منابع و سایر الف جز ات يا جهیاو، نت یو اکتساب یص ذاتیخصا

گـاه و منزلـت انسـان بـه     ینخواهـد داشـت. جا   سازماناهداف نشدن 

گـر عوامـل   یتـر از د  تـر و حسـاس   عیار رفیعنوان اشرف مخلوقات بس

ده در یـ چیو پ يمحـور  یگذار در حرکت سـازمان اسـت و نقشـ   تأثیر
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ار یت او بسـ یاداره و هدا دارد. از این رو یند تحقق اهداف سازمانیافر

  .است یخاص يها تیها و قابل از مهارت ير و مستلزم برخورداریخط

نظران، موفقیت و شکست نهادهـا را ناشـی از    بسیاري از صاحب  

عضو اصـلی   »دراکر«اعتقاد   دانند. به ا میهنمدیریت آ ةتفاوت در نحو

مدیریت را  »هارولد کونتز« ، مدیر آن است.بخش هر سازمان و حیات

وظیفـه اصـلی    داند و معتقد است تی انسان میترین زمینه فعالی مهم

را مدیران در همه سطوح و نهادهاي اجتماعی، این است که محیطی 

که اعضاي سازمان بتوانند با فعالیـت   اد و نگهداري کنندطراحی، ایج

  1.ن، به اهداف معین خود دست یابندو همکاري گروهی در آ

و  هـا  مأموریـت  ،گیـري از دانـش مـدیریت    با بهرهدر عصر حاضر، 

برداري  از منابع و امکانات موجود بهره ؛یابند اهداف سازمان تحقق می

آیـد.   فعل درمـی   ها از قوه به شود و توانایی و استعداد انسان میبهینه 

ریـزي، سـازماندهی، نظـارت و کنتـرل،      شامل برنامـه  مدیریت فرایند

هـم   اجـزا بـا   ایـن  .گیري اسـت  انگیزش، ارتباطات، هدایت و تصمیم

نیـل بـه   شـوند و   ارتباط متقابل دارند و معمـوالً همزمـان اجـرا مـی    

  2.دکنن می رـّها را میس هدف

 در کـه  انـد  ارائه داده تیریبراى مد ارىیف بسیتعار نظران صاحب

 :شود مى بسنده مورد سه ذکر به نجایا

 رى،یـ گ میتصـم  زى،یـ ر برنامـه  ملشا( ها تیفعال از اى . مجموعه1

 مـالى،  انسـانى، ( سازمان منابع روى بر) کنترل و رهبرى ،سازماندهى

                                                             
 .14همان، ص  .١

  .22ـ16ص ،مدیریت عمومیالوانی، سیدمهدي  ر.ك:. ٢
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 کارا وهیش اب سازمان مقاصد به ابىیدست هدف با) اطالعات و کىیزیف

   ١.اثربخش و

جهــت  کنتــرل و رهبــرى ســازماندهى، زى،یــر نــد برنامــهی. فرا2

  2.سازماناهداف عملکردى  تحققده از منابع به منظور استفا

   3.گرانیه دلی. هنر انجام دادن کارها به وس3

معین است که از  اهدافدر جهت تحقق  ممدیریت، فعالیتی منظ

طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کـار بـا مشـارکت    

  4گیرد. گیري صورت می افراد دیگر و شرکت در تصمیم

کارگیري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انسـانی    یند بهامدیریت، فر

ریـزي،   که از طریـق برنامـه   شده است  ذیرفتهبر مبناي نظام ارزشی پ

سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنتـرل عملیـات بـراي    

  5.گیرد شده صورت می یابی به اهداف تعین دست

 از جـامع  نسـبتاً  یفـ یتعر تـوان  ف فـوق، مـى  یبا اسـتفاده از تعـار  

  :داد ارائه تیریمد

منابع سـازمانى   رىیت عبارت است از دانش و هنر به کارگیریمد

ابى بـه اهـداف   یـ  کـى و اطالعـاتى) بـراى دسـت    یزی(انسانى، مالى، ف

  وه مطلوب.یسازمان به ش

                                                             
1 .Ricky Griffin. W , Management, P. 5 

2  . Schermerhorn, John R; Management, P. 20 

3 . Stoner, james and Edward freeman; Mangagement, P.6 

 .12ص ،مدیریت عمومیبند،  عالقهعلی . ٤

 .14ص ،مبانی سازمان و مدیریترضاییان، علی . ٥



  و زیارت مدیریت فرهنگی در حج                22

  

   ا هنریعلم  ،تیریمد

هاي مختلفی وجـود   دیدگاه ،ا هنریت علم است یرینکه مدیدر مورد ا

 يدارا و ک علـم اسـت  یت صرفاً یرین باورند که مدیبر ا یگروه .دارد

گـران از  یاصول به د این است و انتقال یموضوع، روش و اصول خاص

  .  استپذیر  طریق آموزش امکان

است که در  یذات يت صرفاً هنریریکه مد معتقدند ،گرید یگروه

 .سـت ین ممکنبا آموزش انتقال آن جوهره و ذات انسان وجود دارد و 

در  ،برخـوردار باشـند   یتین هنر و قابلیکه در ذات خود از چن یکسان

ولی اگر از چنین  ؛ش موفق خواهند بودیخو ۀا مجموعیاداره سازمان 

بهره باشند، به هیچ وجه توفیقی در اداره سازمان نخواهنـد   هنري بی

  داشت.

ت بـر  یریمتفکران و دانشمندان مد بیشترن دو گروه، یدر مقابل ا

آنچـه   یعنـی  ؛از علـم و هنـر اسـت    يا زهیـ ت آمیریدن باورند که میا

هـا   اداره مـؤثر سـازمان   يهـا  يتئـور  هـا و  کیـ مربوط به اصـول، تکن 

 هنگامرا در مراکز آموزشی آموخت  توان آن یباشد، علم است و م یم

ر یمسـأله جـوهر و هنـر مـد    ، ن اصـول یـ از ا یعمل يریگ ا بهرهیاجرا 

ــیموضــوع ــد. ی یت م ــابرایناب ــ بن ــ ۀدر مرحل ــارگه ب اصــول و  يریک

  .نوعی هنر استمدیریت  ،ها تکنیک

امـروزي   دةچون در دنیـاي پیچیـ   ؛استک علم یمدیریت، باري، 

هـا   آنان باید از آمـوزه  و روي مدیران قرار دارد معادالت مختلفی پیش

آخـرین نظریـات مـدیریتی     هاي مکاتب مختلف مـدیریت و  و تئوري

آگاهی کافی داشته باشند و نظریـات علمـی و تجربـی اندیشـمندان     
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 بـا  و نـد کن درك و نـد ریگب فـرا  خـوبی ه مختلف در علم مدیریت را ب

  گیرند. بهره آنها علمی نتایج از و دهند انطباق خود سازمانی شرایط

بـه  زیـرا   ؛دانسـت  هنـر نیـز  تـوان   را مـی مـدیریت   ،افزون بـر آن 

یازمنـد افـراد بـا    نمدیریت  یبسیاري از اصول مهم و اساسکارگیري 

و تنها بـا   طلبد استعداد و هوشمند است و توان مدیریتی ذاتی را می

هـاي   . مدیران بایـد از ویژگـی  شود نها موفقیت حاصل نمیآگاهی از آ

 کـار ه ب مدیریت در را خود هنر و ذاتی و درونی الزم برخوردار باشند

بـه صـورت منطقـی و     که در اختیار دارنـد،  رامنابعی  بتوانند تا برند

  ند.نکصحیح مدیریت 

از طریق آموزش فـرا  آن را توان  میکه بخشی از مدیریت  بنابراین

مربـوط بـه اسـتعدادهاي    که بخش دیگري و  »علم مدیریت«، گرفت

طـور  ه . بـ شـود  ه مـی نامید »هنر مدیریت« ،ذاتی و درونی افراد است

هـر چـه ترکیـب ایـن دو      و توانستن اسـت  ،دانستن و هنر ،کلی علم

 ؛د بودنتر خواه تر و موفق مدیریت قويدر ، عامل در افراد بیشتر باشد

هـا و   معقول و منطقی مـدیر از آمـوزه   ح واستفاده صحی نر جزهرا زی

ن یتوان چنـ  ین میبنابرا او نیست. یمسئولیتحوزة در  یتخصصامور 

که مدیریت ترکیبی از علم و هنر است و مـرز میـان    کرد يبند جمع

ـ  هـا  شود که براي اداره سـازمان  گونه تبیین می این دو بدین ژه یـ وه ب

هـاي علـم    و روش هـا و اصـول   با تئـوري  دهاي اجتماعی، بای سازمان

ـ   ه مدیریت آشنا شد و در واقع علم مدیریت را آموخت و سـپس در ب

از قابلیـت فـردي یـا هنـر اعمـال مـدیریت        دري این علم بایـ یکارگ

آشنایی با اصول علم مدیریت و همچنین هنـر   رو از ایند. کراستفاده 

  است.   الزم ها اداره مطلوب سازمانبراي کارگیري آن ه ب
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  یاسالم يها هت در آموزیریمد

ت یـ اهم بـاره در ارىی، مطالب بسیاسالم يها و آموزهنى یدر منابع د

نخسـت   وجـود دارد.  ستهیران شایمد به کارگیريضرورت ت و یریمد

 بـراى  ریناپذ ضرورتى اجتناببه عنوان ت یریمدنى، یدر منابع دنکه یا

از هـم   فقدان آن سـبب   رازی ؛استمطرح شده  اجتماع و سازمان هر

 تـا  دشو نمى نییتع هدفى اساس از و دوش مى امور رازهیش یختگسیگ

حضرت  رمؤمنانیام. دشو ابىیارز آن به ابىی ستر ددموفقیت  زانیم

 ؛هللا الحکـم اال « نـد: گفت در پاسخ گروه منحرف خوارج که می 7علی

الباطـل نعـم انّـه     کلمۀ حـق یـراد بهـا   «، فرمود: »از آن خداست حکم

لنّـاس مـن   لهللا وانّه البـد   امرة اال یقولون: ال هللا ولکن هوالء الحکم الّا

    1.»امیر برٍّ او فاجرٍ

از ایـن سـخن اراده    امـا  ،گویند حق میه ظاهر سخنی به خوارج ب

 گـذاري از آنِ  حـق قـانون   یعنـی قـانون و  » حکـم «بلـه   .باطل دارند

مـدیریت   معنـی حکومـت و  ه را بـ » حکـم «ولی اینان  ؛خداوند است

 امیـر باشـد و   غیر از خدا کسـی نبایـد مـدیر و   گویند  می گیرند و می

خـواه آن مـدیر نیکوکـار     ؛دارندنیاز مدیر  حال آنکه مردم به حاکم و

 خواه بدکار. وباشد 

 نکـه چـه کسـى   یت، صـرف نظـر از ا  یرین کالم، ضرورت مدیدر ا

ان شده اسـت.  یبه خوبى ب ـ  ا ناصالحیو  صالح فرد ـ باشد آن دار عهده

ضـرورت   9اکـرم  امبریـ ز پیـ کوچـک ن س در مقیـا در سطح خرد و 

                                                             
  .40، خطبهنهج البالغه. ١
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ـ  إذا کـان ثَالثَـۀٌ  « :کند ان مىین بیت را چنیریمد ـ سـفَر، فَل  یف ؤمرُوا ی

ک نفرشـان،  یـ د از یـ هنگامى که سه نفـر در سـفر بودنـد، با   1؛أحدهم

 »فرمان ببرند.

 هـاى  ر داشـته باشـند، مجموعـه   یاز به مـد ین ى که سه نفریدر جا

ن بـراى هـر   یبنـابرا  .دارنـد  یـاز ن ر بـه طریـق اولـی بـه مـدیر     ت بزرگ

 ؛ر ضرورى اسـت یهر کارى، وجود مددادن جهت انجام و  اى مجموعه

اسـت کـه    نیـاز  توانمند یرانیمدبه کارهاى مهم  دادن انجامبراي اما 

کثـرت  د و کنـ و مغلـوب ن  ت کارها آنها را خستهیپیچیدگی و حساس

بـه   ، در ایـن بـاره  7علـى  امـام  آنها نشـود.  کارها موجب درماندگی

و اجعل لرأس کُلّ أمر من اُمورِك رأسـاً مـنهم،   «فرمودند:  اشتر مالک

؛رُهایه کثیتشتّت علیرُها، و ال یقهره کبیال 
2

ک یرأس هر کارى  درد یبا

سـى کـه کارهـاى مهـم، وى را مغلـوب و      یرئ ؛س انتخـاب کنـى  یرئـ 

 »د.شونوي  گیو خست یشانیپر سبب د و کثرت کارهاکندرمانده ن

اد، درمانـده و  یـ رانى از اشـتغال بـه کارهـاى بـزرگ و ز    یدتنها مـ 

از امکانـات   حیزى و نظـارت صـح  یـ ر با برنامهند که شو سرگردان نمى

هـر   شـرفت یپ و رشـد  عوامـل  نیتر کى از مهمیاساساً  استفاده کنند.

 نـه یبه و مناسـب  استفاده با که است توانمند رانیمد وجود ،سازمانی

ن یآنـان بـا کمتـر    .کنند مى هموار را لىتعا و ترقى ریمس امکانات، از

 نیشـتر یب و گذارند ش مىین عملکرد را به نمایمنابع و امکانات، بهتر

  .رسانند هاى خود مى سازماننتیجه و سود را به 

                                                             
 .717ص ،6ج ،کنزالعمالالمتقى هندى، . ١

  .53، نامه البالغه نهج. ٢
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 انّا ال نجـد « د:کن میروایت چنین  7فضل بن شاذان از امام رضا

 ورئیسٍ لما ال بـد  فرق وال ملّۀ من الملل بقوا عا شوا الّا بقیمٍالفرقۀ من 

 ملتـی را  بشـر هـیچ گـروه و    تـاریخ  در 1؛لهم منه فی امرالدین والدنیا

 مگـر بـا وجـود مـدیر و     ،پایدار باشد زندگی موفق و یابیم که در نمی

    »ند.کمعنوي آنان را مدیریت  پرستی که امور مادي وسر

الیستغنی اهل کلّ بلد عن ثالثۀ یفـزع الیـه   «فرمود:  7صادق امام

ـ فق ؛هماجـاً  امر دنیا هم وآخرتهم، فان عدموا ذالـک کـانوا  فی  ه عـالم  ی

سـه   اجتمـاعی از  مـردم هـر  2؛ثقۀٌ رٌیطبیب بص خیرٌمطاع و رٌیام ورع و

انجـام   هـا وسیله آنه آخرت خود را ب دنیا و نیستند تا امور نیاز بی چیز

از فرومایگان افراد آن جامعه  ،فاقد آن سه باشد یهر اجتماع دهند و

  ؛مسـلط  خیرخـواه و  مـدیر امیر و ؛ارگپرهیز د: فقیه آگاه وبود نواهخ

  ».و امین ریصپزشکی ب

و هـیچ   اسـت ضرورت مدیریت در زندگی اجتمـاعی از بـدیهیات   

بسـیار   ، هرچنـد اي ر مجموعـه هـ  و نیازي به استدالل و برهان ندارد

و به  یابد میخاص، سامان ن کوچک، بدون داشتن مدیر و سازماندهی

ضرورت تعیین جانشین براي  ،. نکته مهم دیگرپاشد میهم  زسرعت ا

 جانشـین  بگیـرد. از اجتماع فاصله ناگزیر است  مدیرکه  مواقعی است

چـار تزلـزل و   کند تا جامعـه د  به امور رسیدگی میدر غیاب او  مدیر

مسأله تصریح شده است. مـاجراي  این  بهدر قرآن کریم  .دولغزش نش

  مؤید این مطلب است. 7موسیجانشینی هارون براي حضرت 
                                                             

  .32ص ،23ج ،االنواربحار. ١

 .321ص ،تحف العقول. ٢



 27                                                                         فصل اول: کلیات و مفاهیم

  

تصمیم گرفت به جانب کوه طور  7هنگامی که حضرت موسی

نخست برادرش هارون را به عنوان جانشین و مدیر  ،حرکت کند

اجتماع خویش برگزید. خداوند متعال در قرآن کریم سخن حضرت 

   فرماید: را چنین نقل می 7موسی

فی قَومی وأَصلح والَ وقَالَ موسى ألَخیه هارونَ اخْلُفْنی 

  1.تَتَّبِع سبِیلَ الْمفْسدینَ

موسی به برادر خود هارون گفت: تو اکنون پیشواي قوم و  

  جانشین من باش و راه صالح پیش گیر و پیرو اهل فساد مباش.

شود که هرگز حتی براي یک لحظه  از این آیه شریفه استفاده می

  مدیر رها کرد.توان امت را بدون امام و  نمی

نمونه دیگري کـه در قـرآن ذکـر شـده و بـر ضـرورت تعیـین جانشـین         

  است. 9براي رسول خدا 7حضرت علی یجانشینداللت دارد، ماجراي 

در سال دهم هجري عازم مکه شد و پس از انجـام   9رسول خدا

منطقـۀ  بـه  حضـرت  وقتی  ،مناسک حج به سوي مدینه عزیمت کرد

اوند فرمـانی بسـیار مهـم مبنـی بـر      رسید، از جانب خد» غدیر خم«

  کرد: بعد از خود دریافت 7لیع یجانشین

لْ یتَفْع إِن لَّمو کبن رم کا أُنزِلَ إِلَیلِّغْ مولُ با الرَّسها أَی

  2.فَما بلَّغْت رِسالَتَه واللّه یعصمک منَ النَّاسِ

نازل شد، به خلق اي پیامبر، آنچه از خداوند متعال بر تو  

اي و  برسان که اگر نرسانی، تبلیغ رسالت و اداي وظیفه نکرده

  کند. میحفظ  مردمان ]آزار[اوند تو را از خد
                                                             

  .142، اعراف .١

  .67، مائده .٢
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و  »معنـوي «و  »اجتماعی«دو بعد دارد:  مدیریت ،در بینش شیعه

 ریاسـت  ،امامـت  ،نظـر شـیعه   شـود. از  خالصـه مـی  در امامت هر دو 

نظام امامـت در   ،اعتقاد شیعه بر ناب. است مومی در امور دنیا و دینع

 ،هر زمان و شرایطی، ثابت و پابرجاست و در زمان غیبت امام معصوم

 و امور ، اجراينشیند و به نیابت از امام ولی فقیه بر جایگاه امامت می

گیـرد. تشـیع ضـرورت مـدیریت را تـا آن حـد        دست میه احکام را ب

بـراي خـود    ،ددست بزنیـ  د قبل از اینکه به کاريگوی داند که می می

  .برسید به هدف تر سریع ،باطضدر پناه نظم و ان تامدیري برگزینید 

از  یـاري جسـتن  کـه بـا    هسـتند  آنهـایی ران موفق، یمد بنابراین

بـا تمـام وجـود    ، تیریمد هنر و علم از رىیگ و بهره شیپروردگار خو

 آنـان  .دوزنـد  نمـى  آن مـادى  اىیعطا و مواهب به چشم و کوشند می

 آن بـه  را انـت یخ نیکمتر و دانند مى الهى امانتى را شیخو تیریمد

ی که در اختیار دارنـد،  امکانات و منابع در برابر را خود و دارند نمى روا

تحـت امـر    ۀجموعـ م از واالتـر  و برتـر  را خـود آنها  .دانند مى مسئول

  .نگرند ده ابزارى به آنان نمىید اب هرگز و شمرند ش نمىیخو

نسبت بـه  است و  يشتریب يها یدگیچیر معرض پدامروزه آدمی 

 ةنحـو  ،ن اساسیبر هم. ستاتر  گذشته، هوشمندتر و آگاههاي  انسان

تـر و   دهیـ چیهوشـمندتر، پ  یـد با یز مـ یـ ن یت و تعامالت انسـان یریمد

ت یریمـد جدیـد بـراي    يهـا  روشبه ل ین دلیه همتر باشد. ب یمنطق

  است.از یها ن انانس یح و منطقیشناخت عوامل مؤثر بر اداره صح

  مدیریت فرهنگی

تر گفته شد، یکی از ابعاد مدیریت، مـدیریت معنـوي و    چنانکه پیش

تـوان   مدیریت فرهنگی را میمدیریت فرهنگی است.  ،به عبارت دیگر
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ــر  ســازماندهی، هــدایت، ریــزي، فراینــد برنامــه رهبــري و نظــارت ب

تـرویج   یت،ها دانست که در راستاي انتقال، تثب اي از فعالیت مجموعه

شـود.   می انجامو تکامل فرهنگی مشخص با تمامی اجزا و عناصر آن 

دهـی و اداره امـور و    بـه معنـاي سـازمان    مدیریت فرهنگـی ن یبنابرا

در مـدیریت فرهنگـی    ،گـر یبـه عبـارت د   .هاي فرهنگی است فعالیت

دهـی، نظـارت    ریزي، سازمان تمامی وظایف سازمانی مدیریت (برنامه

 مرتبط بـا مسـئله فرهنـگ    هاي فرهنگی و امور فعالیت) در قلمرو ...و

    .دشو می انجام

ــه منظــور یت فرهنگــیریمــد  يدارا ،فرهنــگ هشــناخت و ادار ب

کـه   ان معنـ یبـد  ؛است یو اجتماع یانسان يها و ظرافت ها یدگیچیپ

 یتوان عامل یعوامل اثرگذار بر اداره فرهنگ متعددند و به سهولت نم

 نیت کـرد. بنـابرا  یا تقویف و یرا تضع یعامل ایا وارد کرد و یرا خارج 

 یاصـول و مبـان   يریکـارگ ه و بـ  یـ فرهنگ یق اجتماعیمطالعات دق

هـا و   در ابعاد مختلف و شـناخت راه  یت امور فرهنگیت در هدایریمد

ت یریت در مـد یـ فعال يهـا  تینه از اولوین زمیدر ا یمتعال يها روش

  است. یفرهنگ

رانـه و  مدب یمـدیون مـدیریت   رشد و توسعه فرهنگی هـر جامعـه،  

سـبب تعـالی   است که بتواند با اعمـال مـدیریت فرهنگـی،      مقتدرانه

اگـر چنـین   فـراهم کنـد.   افراد آن را موجبات بالندگی د و شوجامعه 

 مدیریتی در جامعه وجود نداشته باشد یا مـردم بـا مـدیران ضـعیف،    

رهنـگ و  انتظـار شـکوفایی ف   طبعـاً  ،رو باشـند  تدبیر روبـه  ناآگاه و بی

  .نابجاست مقوالت فرهنگی
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افـرادي بودنـد   مدیران فرهنگی جوامع  در گذشته نه چندان دور،

 د؛نتشـ دادر عرصه هنر، فرهنگ، اجتماع و سیاسـت   ییها تواناییکه 

توانمنـد   ينگار قابل یا روزنامه يمثالً شخصی به صرف اینکه هنرمند

رد داراي ن فـ آخـواه   ؛شـد  مدیر فرهنگی انتخـاب مـی   به عنوان ،بود

د یا خیر. اما امروزه عرصه فرهنـگ شـاهد   وبینش و دانش مدیریتی ب

در جوامــع  اســت. ســریعی بســیار هدفمنــد تغییــرات هوشــمندانه و

مدیریت فرهنگی بایـد بـر مبنـاي دانـایی و بیـنش صـحیح        کنونی،

 نیازمنـد  امـروز  فرهنگی باشد. بـه عبـارت دیگـر جامعـه     و یمدیریت

مـدیران فرهنگـی بـا    وجـود   اسـت  گفرهن عرصه در علمی مدیریت

ترین نیازهاي جامعه امـروز اسـت.    مهم ازو بینش استوار  کافیدانش 

و جنـگ   این نیاز در مورد جامعه ایران اسالمی با توجه بـه تهدیـدها  

، یارتیـ ز يدارد و در سـفرها  يشتریضرورت بنرم دشمنان علیه آن، 

  .استتر  تر و ملموس ن ضرورت محسوسیا

گر مثـل  یمسائل مختلف درساخت جوامع که ین زفرهنگ به عنوا

ت یحساسـ  کنـد،  می تأثرمو... را  ياقتصاد ،یاسی، سیاجتماع مسائل

ن امـر  یـ ا وطلبد  یکالن خود م يراهکارها ها و يریگ در جهت ییباال

و کارشناسـان   یفرهنگـ  يابزارهـا  ازآگـاه   رانیمـد منوط به حضـور  

فرهنـگ را   یو تعالمجرب است که در کنار تعهد خود موجبات رشد 

  د.نآور یفراهم م

جایگاهی که در هویت و موجودیت جامعـه دارد   لیبه دلفرهنگ 

ـ  اهمیـت  از ،کنـد  نقشی که در پیشرفت جوامع ایفا می زینو   یفراوان

شک باالترین و واالترین  بی :دفرمای می ;ینیخم امام است. برخوردار
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فرهنگ آن  اساسی دارد،عنصري که در موجودیت هر جامعه دخالت 

اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعـه   جامعه است.

اساس ملیت یک ملـت   ؛دهد. فرهنگ اساس ملت است را تشکیل می

تـوان گفـت فرهنـگ مبـدأ      می .اساس استقالل یک ملت است ؛است

س همـه  بنابراین رأ .هاي یک ملت است ها و بدبختی همه خوشبختی

  .اصالحات، اصالح فرهنگ است

مصـالح کشـور حـل     در راستاياگر مشکالت فرهنگی و آموزشی 

دگاه یـ ن از دید، بنـابرا شـون  به آسانی حل مـی نیز د، دیگر مسائل نشو

اي اسـت کـه ملـت را بـه      هئلترین مسـ  بزرگ فرهنگ ; رت امامحض

ایشان بـر ایـن    .رساند اوج عظمت و قدرت میبه یا و کشد  تباهی می

نـه حرکـت و تحـولی در اجتمـاع     نشـأ و شـالوده هـر گو   باورند که م

بنابراین مقوله فرهنـگ عمـومی و نحـوه اصـالح و      است؛» فرهنگ«

ابزارهاي اصالح آن، از جایگاه و اهمیت ممتازي برخوردار اسـت کـه   

  توان و نباید از آن غافل شد.   نمی

مانـدگی   ها و عامـل عقـب   وابستگی فرهنگی منشأ سایر وابستگی

ز عامل تحقـق اسـتقالل در سـایر    نی فرهنگیکشورهاست و استقالل 

اسـت و اسـتقالل در   ابعاد سیاسی، اقتصادي، نظـامی، اجتمـاعی و...   

یـابی بـه اهـداف توسـعه      دسـت ابعاد گوناگون عامل توسـعه اسـت و   

نگـی اسـت.   مستلزم رفع وابستگی فرهنگـی و کسـب اسـتقالل فره   

   :دفرمای می ; حضرت امام

 ل ایـن وابسـتگی  د، اوها خارج شـوی  اگر بخواهید از همه وابستگی

  .مغزي را، قلبی را کنار بگذارید
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 مسـتلزم  رفع وابستگی و کسب استقالل فرهنگـی امام دیدگاه  از

ــ ملـی خـود     تن و اتکا به فرهنگ گذشته اسالمیبازگشت به خویش

شـرط الزم بـراي    ; امـام  مسـتقل اسـت.   یگذاري فرهنگ براي پایه

جهات مختلـف، کسـب    در را یابی به استقالل و پیشرفت کشور دست

در  اسـتقالل  و کسـب هویـت ملـی    باري،. دانستنداستقالل فرهنگی 

 از جمله اهداف توسعه اسالمی اسـت ... اقتصادي و هاي مختلف زمینه

یــابی بــه ایــن اهــداف بــدون کســب اســتقالل فرهنگــی و   دســت و

  ممکن نیست. یت فرهنگیریمد يبرا يزیر برنامه

 مهـم از  اي نـوان شـاخه  بـه ع اسـت  مدیریت فرهنگی چند سالی 

شـده اسـت.   کرسـی  صـاحب   هاي معتبرکشـور  دانشگاه در ،مدیریت

 مـدیریت  بـه  قادر که است مدیرانی آموزش، ایجاد این رشته هدف از

مدیران فرهنگی از این رو باشند.  یفرهنگ هاي سازمان و ها محیط در

 ،شناسـی  جامعـه  ،ناسـی روانش علـوم  از د بایت، دانش مدیری بر افزون

  .هره گیرندب و...تربیت  و تعلیم لاصو

بـه   فعالیـت مـدیران آنهـا عمومـاً     هاي فرهنگـی و  قلمرو سازمان

اسـت و ضـرورت    هاي دیگر سازمان از تر و حساس تر گسترده ،مراتب

نـو شـونده و درحـال     بـه هـاي نو  هایی متناسب با ذائقه امهطراحی برن

ـ  ،مخاطبـان  تغییر  هـاي  دشـواري  از اي گوشـه ، جـوان  قشـر  ژهیـ وه ب

   .دکن می روشن را فرهنگحوزه  در مدیریت

 ،یفرهنگــ يهـا  قلمـرو فعالیـت  حساسـیت   تهدیـدات محیطـی و  

 و دشـوار  هاي سـنگین و  ولیتئبا مس را فرهنگی هاي سازمانان مدیر

  .است کرده روبرو) باال ریسک (با خطرناك
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 شـرایط پیوسـته در   در فرهنگـی  مدیریت ،نظران صاحب از یبرخ

یه تشـب  متـري  200ارتفـاع  در بندبازي به را ،ثبات یبجامعه و  تغییر

تـرین اشـتباه    و کوچک آمیز تحسین آن بسیار د که توفیق درنکن می

  است. آن مصادف با پایان همیشگی کار در

، دارد کـه قلمـرو دیـد    هاي فرهنگی بـه مـدیرانی نیـاز    محیطبنابراین 

  .باشدها  حوزه از مدیران سایر تر افزون شان يامیدوار و پشتکار بردباري،

  مدیریت يها مهارت

 ، »یفنـ « ۀسـه دسـت   بـه  تـوان  یران را مـ یاز مـد یمورد ن يها مهارت

  .  »یادراک «و  »یانسان«

کـه در   قابـل پـرورش شـخص    يها ییتوانا :عبارت است از مهارت

 ،ن منظور از مهارتیبنابرا .شود یمنعکس م شفیوظا يعملکرد و بقا

 یاسـت. ضـابطه اصـل    یتجربه شخصدانش و از مؤثر  استفاده ییتوانا

ح یوضـ ت .ر اسـت یـ ط متغیشـرا  مهارت داشتن، اقدام و عمل مـؤثر در 

 .است ذیل ت به شرحیریگانه مد سه يها مهارت

ف خاص که الزمه آن یانجام دادن وظا ییتوانا یعنی :یمهارت فن .1

ـ  یستگیژه و شایدر کاربرد فنون و ابزار و یدگیورز در رفتـار و   یعمل

و تجربـه   يل، کـارورز یق تحصیاز طر یفن يها . مهارتت استیفعال

 يهـا  دوره یهـا را طـ   ن مهـارت یـ ران معمـوالً ا یشوند. مد یم حاصل

  .رندیگ یفرام يا کارآموزی یآموزش

  ،يزیـ ر برنامـه  يهـا  دانش، فنون و روشهاي فنی  از جمله مهارت

 يکـارپرداز  و ینی، کـارگز یامور مال ،ي، کنترل، حسابداريبند بودجه

  ت.اس
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درجـه   نیبـه بـاالتر  یـابی   امکـان دسـت   یبارز مهارت فنـ  یژگیو

ق، یـ دق ،ن نـوع مهـارت  یـ را ایـ ز ؛اسـت در آن  یو خبرگـ  یستگیشا

ن رو، یـ از ا اسـت.  يریـ گ و قابل انـدازه  ینیضوابط ع يمشخص، دارا

آموزش و هم در مرحله کـاربرد   انیآن، هم در جر یابیکنترل و ارزش

  ،یآموزشـ  رانیاز مـد یـ مـورد ن  یفنـ  يهـا  و عمل آسان است. مهارت

س و یتـدر  يهـا  ، فنون و روشیآموزش ییراهنما  ،یآموزش یابیارزش

 يبـرا  یر آموزشـ یآمـوزش و پـرورش اسـت. مـد     یمال و يفنون ادار

ـ با ،که دارد یف خاصیوظادادن  انجام  یکـاف  یفنـ  يهـا  مهـارت  د ازی

 .برخوردار باشد

و مشـترکات   هـا  شـناخت تفـاوت   ییتوانـا  یعنی :یمهارت انسان .2

ها و برقـراري   ها، باورها، نیازها و انگیزه اعضاي سازمان از لحاظ ارزش

ط تفـاهم و  یجـاد محـ  یاها و نیـز  آن  ینبافزایی مثبت  هماهنگی و هم

ها بـه مـدیر    . این مهارتگرانیله دیو انجام دادن کار به وس يهمکار

ا ارتباط مـؤثر  دهد تا با افراد و در کنار آنها کار کند و با آنه امکان می

  داشته باشد.

کار کـردن بـا    یعنی ؛است ینقطه مقابل مهارت فن یمهارت انسان

 يهـا  مهارتبرخورداري از ا. یکردن با اش در مقابل کارنیروي انسانی 

 ،خود را بشناسـد  زیش از هر چیمستلزم آن است که شخص ب یانسان

 ،اشـد ب د و افکارش روشـن یعقا، نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشداز 

 و دیبه عقا و اعتماد کند نیز گرانیبه د و اعتماد به نفس داشته باشد

گفتار و  تأثیراز  ،آنان را درك کند ،ارج نهداحساسات آنان  ها و ارزش
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ل وقبـ مامـن و   یطـ یگران آگاه باشد و بتوانـد مح ید ش بریکردار خو

  د.کن گران فراهمید يجلب همکار يبرا

سـتند و فنـون و   ین یـافتنی  تدسـ  یبـه آسـان   یانسان يها مهارت

، یشناسـ  روانعلـومی چـون   تسلط بر ؛ اما ندارند یمشخص يها روش

ط یدر شـرا  يکـارورز  تجربـه و و  یشناس مردم ،یاجتماع یشناس روان

ــاع یگروهــ ــه طــور غیو اجتم ــه دســتیم زمیرمســتقی، ب ــه  یابین ب

متقابل همچنین ارتباط مؤثر و د. کنن یرا فراهم م یانسان يها مهارت

ت یو حساسـ ر و اعضاي سازمان و نیـز افـراد بیـرون از سـازمان     مدی

 مـدیر کند تـا   یآنان کمک م يانتظارات و رفتارها ها، زهینسبت به انگ

راه و و د نـ دهنـده رفتـار افـراد را درك ک    شکل واملعبه مرور بتواند 

ایـن  اموزد. یـ را ب شـان رفتار بـر  يو اثرگـذار  آنـان رسم کار کردن بـا  

ر یمـد یران از جمله مدیران آموزشی الزم است. مهارت براي همه مد

ط یمحـ  مـؤثر  ياز اعضـا  یکـ ینکه بتوانـد در شـمار   یا يبرا یآموزش

و سرپرستی آنها را به عهده  يرهبرکه  یین اعضایبو  یددرآ یآموزش

 يهـا  از مهـارت  یکاف اندازه د بهیبا ایجاد کندو تفاهم  يهمکاردارد، 

  .مند باشد بهره یانسان

 يهـا  یدگیـ چیپ درك ییتوانا ااین مهارت به معن :یراکمهارت اد. 3

ت یدهنده کار و فعال لیتشک يکل سازمان و تصور همه عناصر و اجزا

گـر،  یبه عبارت د .باشد می ستم)یک کل واحد (سیبه صورت  یسازمان

گونـاگون   يکارکردها متقابل تأثیرارتباط و ص یدرك و تشخ ییتوانا

ن روابـط و شـناخت   یاز ا یآگاه ند.گوی میرا مهارت ادارکی سازمان 

تـا  د کنـ  یر را قادر میمختلف، مد يها تیموقع اجزا و عناصر مهم در
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سـازمان و   یموجبـات اثربخشـ  ام مـؤثر  اقد صحیح و يریگ میتصمبا 

 کند.ت کارکنان آن را فراهم یرضا

 يعلـوم رفتـار   يهـا  هینظر ختنآمو مستلزم یکسب مهارت ادراک

ـ  و کـاربرد  يریگ میتصم ،تیریمد )نسازما يها يژه تئوریوه ب(  یعمل

، یتخصصـ  يها در رشته یآموزش دانشگاه يها آنهاست. امروزه دوره

بـه   يهـا  افتهیو استفاده از  یستمیس يها روش و ها با نگرش ییآشنا

ۀ نـ یهـا، زم  قـات راجـع بـه سـازمان    یمطالعـات و تحق  از دست آمـده 

ایـن   نـد. کن یت را فـراهم مـ  یریدر مـد  یت ادراکـ به مهار یابی دست

هـاي   مهارت بیشتر براي مدیران سطوح عالی سازمان که باید برنامـه 

نیـز   یآموزشـ  انریمـد  ؛ امـا الزم اسـت  ریزي کنند بلند مدت را طرح

ان یـ د، روابط متقابـل م نرا بشناس یط آموزشید محنبتوان نکهیا يبرا

 دنـ ص دهیرا تشخ یآموزش يها تیاولو ،دنعوامل مختلف را درك کن

ج را ینتـا  نید و بـا اقـدامات خـود بهتـر    نـ مؤثر اتخاذ کن ماتیتصمو 

 در سـطح بـاالیی   ید از مهـارت ادراکـ  ی، باکنند ینظام آموزش نصیب

 ند.باش برخوردار

مستلزم کاربرد  تیریهمه مشاغل مد ها: مهارتسطح مدیریت و . 4

 يهـا  ف، مهـارت یاز وظـا  یهاست. گرچه در انجام دادن بعضـ  مهارت

 يهـا  رده آنها در سـطوح و نیاز به اما د، نگریکدیم الزم و ملزو گانه سه

بــه  یسرپرسـت  يهـا  ران ردهیکنــد. مـد  یت فـرق مـ  یریمختلـف مـد  

جـاب  یف آنهـا غالبـاً ا  یرا وظـا یـ ز ؛از دارنـد یـ ن بسیار یفن يها مهارت

ا آمـوزش دهنـد. در   یـ کننـد   ییراهنما ردستان خود رایکند که ز یم

 یفنـ  يهـا  مهـارت  به یندانچ ازینها  سازمان يباال ران ردهیمقابل مد
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و  يزیـ ر ، برنامـه يریـ گ میف تصـم یوظابراي انجام دادن بلکه  ؛ندارند

مجهـز باشـند.    در سـطح بـاالیی   یبه مهارت ادراکـ  باید یسازمانده

مدیران، در هر سطحی که باشـند و در  همه  براي یانسان يها مهارت

راي نیل همه آنها برا یزهر نوع سازمانی که فعالیت کنند، الزم است؛ 

داخل و خارج از سازمان ارتباط داشته با افراد به اهداف سازمان باید 

ـ با افـراد بـر رفتـار    يو اثرگـذار  يجلب همکار يبراباشند. آنها  د از ی

ت یریمـد  ن رو، امـروزه، در یـ برخوردار باشـند. از ا  یانسان يها مهارت

 شود. تأکید بسیاري می یانسان يها ها، بر مهارت سازمان

هاي مدیریت به توضیح این واقعیت کمک  تحلیل مهارت تجزیه و

کند که چرا مدیران برجسته ادارات، بعضی اوقات معاون ضـعیفی   می

براي ریاست عالی سازمان هستند؟ سبب این است که افـراد مزبـور،   

هاي الزم براي مشاغل سـطوح   ممکن است ترکیب مناسبی از مهارت

  ١نداشته باشند.هاي ادراکی را  مهارت باالتر، خصوصاً

  هاي مدیریتی اندیشه تحول سیر

آن خچـه  یو تار ینهشـ یدانسـتن پ  ،یدرك بهتر هـر دانشـ  براي  قطعاً

را در جهـت   یز ماننـد تمـام علـوم تحـوالت    یت نیریضروري است. مد

علـوم  از عنـوان یکـی   و امروزه به  داشتهها  هیل و گسترش نظریتکم

  است.   اصلی مطرح
                                                             

سازمان و مدیریت از تئـوري   ،گهر ساسانپرویز  و نژاد پاریزي ایرانمهدي . ١

 .423، صتا عمل
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اي  هـاي اجتمـاعی بشـر، سـابقه     عالیتعنوان یکی از ف  مدیریت به

هـاي   عنوان تاریخچه و سیر تحوالت نظریـه   اما آنچه به ؛دیرینه دارد

هـاي پایـانی سـده     مربوط بـه سـال  شود،  سازمان و مدیریت بیان می

هاي مدیریت و سـازمان پـا    ها و تئوري است که نظریه نوزده میالدي

ي علمـی در میـان   ا صورت رشته  به عرصه وجود نهادند و مدیریت به

نیـز  اعصـار پیشـین   در  شد؛ اما مدیریتهاي علوم مطرح  سایر رشته

وسـیله    گونه کـه کشـف قـدرت جاذبـه بـه      همانوجود داشته است؛ 

 وجود نداشـته چنین قدرتی قبل از وي نیست که  ااین معن نیوتن به

  است.

 اصول مدیریت علمی و اداري تیلورپس از نظریه بوروکراسی وبر، 

پایـانی  هاي  نهضت روابط انسانی و مدیریت رفتاري در سال ؛و فایول

ی پـا بـه عرصـه وجـود     یهاي سیستمی و اقتضـا  نظریهو  1930دهه 

تفکر غالـب در مـدیریت و    ،که امروزه نیز این مکتب طوري نهادند؛ به

  ١سازمان است.

بنـدي   طبقـه  هاي متفاوتی با شیوههاي سازمان و مدیریت  تئوري

یریت علمـی، مـدیریت روابـط انسـانی و     هـاي مـد   ه؛ اما نظریاند دهش

  شود. در تمامی آنها مالحظه می یمدیریت سیستم

بــا در نظــر داشــتن ســیر تحــوالت تــاریخی،  »ریچـارد اســکات «

هاي سازمان و مدیریت را به چهار گروه یا گونه تقسـیم کـرده    نظریه

سیسـتم بـاز و بسـته و مـدل      هاي نظریهبندي او  است. معیار تقسیم

  قی و اجتماعی رفتار انسان در سازمان است.منط
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سیسـتمی   عنوان  سازمان، بهها  در این نظریه :لهاي گونه او نظریه

نظریـات دانشـمندانی    .شـود  بسته و رفتار انسان، منطقی قلمداد مـی 

گیرنـد. در ایـن دیـدگاه،     گونـه قـرار مـی    فایول در ایـن  و چون تیلور

شده و رابطه   ف از پیش تعیینبراي نیل به اهدااست سازمان، ابزاري 

وظـایف    سازمان با محـیط بیرونـی مـدنظر نیسـت. اهـداف روشـن،      

ــازمانی،   ــق س ــب دقی ــله مرات ــخص، سلس ــانون  مش ــداري و ق ... از م

  .هستنداین طبقه از نظریات هاي بارز  ویژگی

شـود، در واقـع    یشناخته مـ  مکتب کالسیکآنچه امروز به عنوان 

دگاه بـه مسـائل   یـ ن دیـ اسـت کـه بـا ا    یتیریمد هاي نظریهاز  یبرخ

کالسـیک بـه سـه شـاخه      هاي نظریه .اند هت پرداختیریسازمان و مد

 نظریـه  ؛فردریـک تیلـور   مدیریت علمی  ظریهشوند: ن اصلی تقسیم می

ماکس  روکراسیونظریه ب؛ گرایان) (اصول هنري فایول مدیریت اداري 

  .وبر

یابی بـه حـداکثر    دست ،ي مدیریت کالسیکها محور بحث نظریه

هـا بـه سـازمان رسـمی توجـه       . کالسـیک  اسـت  کارایی در سازمان

هـاي   نظریـه دانستند.  داشتند و وجود سازمان غیر رسمی را مضر می

هـا   صرفاً مکانیکی به سازمان و افراد است. کالسیک یکالسیک نگرش

و براي آن هویـت  دانستند  ردیف با سایر عناصر تولید می انسان را هم

  مستقل قائل نبودند.

سیسـتمی   عنوان سازمان بهها  در این نظریه گونه دوم: هاي هنظری

 روابط انسانیهاي نظریه. شود تلقی میاجتماعی  ،بسته و رفتار انسان

بـر  مکتب نئوکالسیک در این طبقه قرار دارند. اگر در گونـه قبـل،    و

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%88%D8%A8%D8%B1
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د، شـ  مییی تأکید اه کارارضاي نیازهاي مادي و جسمانی براي نیل ب

اعضـاي سـازمان بـه     ارضاي نیازهاي اجتماعی و روانـی  دومدر گونه 

  اهمیت داشت.ي عملکرد باالي اعضاي سازمان اساسی برا عنوان

در حــالی کــه غــرب رکــود اقتصــادي را تجربــه  1920در ســال 

 التـون مـایو  کرد، برخی از دانشمندان علوم اجتماعی بـه رهبـري    می

رابطـه شـرایط فیزیکـی کـار بـا میـزان        با هدف بررسیمطالعاتی را 

بخش اعظم این مطالعـات در یکـی از    اند. کارکنان آغاز کرده عملکرد

کـه   انجـام شـد   هـاثورن در شـهر   وسترن الکتریکواحدهاي شرکت 

هــا بــر  نئوکالسـیک  یافــت. تشـهر  »مطالعـات هــاثورن « بعـدها بــه 

معتقـد بودنـد مـدیریت    و  کردند ي انسانی مدیریت تأکید میها جنبه

طرفداران این  سخن،به دیگر  .خود را بر افراد متمرکز کندباید توجه 

ــی  روش  ــاي فیزیکـ ــؤثرتر از متغیرهـ ــاعی را مـ ــاي اجتمـ متغیرهـ

    دانستند. می

بود که مدیرانی که روابط انسانی  ندیشهاین امبلّغ نگرش رفتاري 

وري دسـت   تواننـد بـه بهـره    می ،کنند ر میخوبی در محیط کار برقرا

  .یابند

سیستمی عنوان   سازمان بهها،  در این نظریه :گونه سومهاي  هنظری

. از آغـاز دهـه   شـود  مـی در سازمان، منطقی فـرض   انسان باز و رفتار

هـا مطـرح شـدند     نسل جدیدي از تئوري 1970تا اوایل دهه  1950

فتارها در سازمان بـا توجـه   که تأکید و تمرکز آنها بر منطقی بودن ر

هـا سـاختار    ایـن تئـوري   بـر مبنـاي  به محیط خارجی سازمان بـود.  

ن یتـر  مهم با در نظر گرفتن نیازهاي محیط شکل گیرد.باید سازمانی 

  است. نگرش سیستمیو  اقتضایی نگرشهاي گونه سوم،  نگرش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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یک الگـوي مـدیریت بـراي     )یتیعموق(نگرش اقتضایی  اساس بر

 ایـن  مـدیر  هوظیفـ . ندارد وجود راه بهترین عنوان  به ها موقعیت ۀمه

ی که در آن است، تعیـین  موقعیتبا توجه به شرایط زمانی و  که است

سـازمان و   اهـداف  بـه  نیـل  بـراي  را زمینـه  بهتـرین  روشی چه کند

چیزي به عنـوان  اقتضایی گرش در نن یبنابرا .کند می فراهم مدیریت

شرایط گوناگون و اقتضـائات زمـانی، مکـانی و     ودارد ن بهترین وجود

کـه   در حـالی  دهد که چـه چیـز بهتـرین اسـت،     نشان میموقعیتی 

اندیشمندان مکاتب کالسیک و نئوکالسیک به اصـول جهانشـمول و   

همیشگی باور داشتند و راهکارهاي ارائـه شـده توسـط خودشـان را     

    .دانستند مه شرایط مناسب میبراي ه

نگـرش  ایـن   کـه  معتقدنـد  نیز نگرش سیستمی طرفداران نظریه

و  هاي مـدیریت  براي وحدت بخشیدن به مفاهیم و نظریهراه  بهترین

  .اي جامع است یابی به نظریه دست

سیسـتم  سازمان به عنوان  ها ظریهدر این ن :گونه چهارمهاي  هنظری

  شود. فرض میاجتماعی  ،رفتار انسان در سازمانباز و 

 يتأکید بسـیار  سیک و پفر ساالن یر و روان ندیشمندانی چون میا

هـا رفتـار و    کـه سـازمان  را فـرض   پـیش ایـن   ند. آنهابر محیط داشت

، به طور مطلق قبول ندارند و بر ایـن  کرد عقالیی و منطقی دارندلعم

کنند و  ها هدف اصلی خود را که بقاست، دنبال می سازمانباورند که 

که در فلسفه سازمان،  وري یی و بهرهامانند کارسایر اهداف در نتیجه 

  گیرند. درجه دوم قرار میرسند، در  نظر می  منطقی به

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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سیاسی و نهـادي قـرار    هایی کامالً ها که در محیط برخی سازمان

رهاي یات، خود را با هنجارهاي نهادي و معیااند، براي ادامه ح گرفته

دهـی مـؤثر بـراي     تولید و خدمت افزایشند و کن سیاسی منطبق می

رفتار  هایی در چنین سازمانکند.  ادامه کار آنها نقش حیاتی ایفا نمی

نوعی   عقالیی و منطقی که در گونه قبل مد نظر بود، جاي خود را به

مـارچ و اولسـون   اسـاس نظـر    بـر دهد.  سیاسی می ـ  رفتار اجتماعی

در چنـین فضـایی،   اسـت و  ها پر از ابهام و پیچیدگی  محیط سازمان

له قـدرت و اسـتفاده   ئگیري عقالیی کاربرد چندانی ندارد. مس تصمیم

رد اي دا هاي گونه چهارم، جایگاه ویژه از آن در سازمان نیز در تئوري

  است.مورد بحث و بررسی قرار گرفته هاي آن  پیچیدگی و

ها  براي ارزیابی اثربخشی سازمان  پردازان این طبقه، زعم نظریه  به

 د؛ بلکه بایـد موضـوع را بـه   کرعینی اتکا  توان به معیارهاي صرفاً نمی

پردازان  د. دیدگاه نظریهکرصورت رفتاري اجتماعی و طبیعی بررسی  

  ١.شود ی محسوب مییدر این گونه نیز دیدگاهی اقتضا

ــدیریت    ــات م ــروزدر مطالع ــه  ،ام ــیاري از نظری ــا ترکیبــ  بس ی از ه

 جدیـد  پیـروان جنـبش  هسـتند؛  ها  ها و نئوکالسیک کالسیک هاي يتئور

و ابزارهـاي   رایانـه هاي علمی، به کارگیري  گیري مدیریت علمی بر تصمیم

روابـط انسـانی، از    جدید جنبش پردازان نظریه و گیري تأکید دارند میمتص

گرایـان را کسـانی    کنند و جاي اصول بهبود و بازسازي سازمان صحبت می

الزم اسـت   ،اند که معتقدند قبل از آنکه بتوان به اصولی پایبند شـد  گرفته

  .دبررسی کره طور عملی مدیران زیادي را ب
                                                             

حسـن میرزایـی   ، ترجمـه  هـاي عقالیـی، طبیعـی و بـاز    سیستمریچارد اسکات، . 1

 .180ـ  170اهرنجانی و فلورا تیرانی، ص 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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   ریزي برنامه

ریـزي اسـت و    شد، یکی از وظایف مهم مدیران، برنامـه  گفتهتر  پیش

مدیران فرهنگی نیز از این اصل مستثنی نیسـتند. از جملـه مـدیران    

  اهللا الحرام هستند. هاي زائران بیت فرهنگی، روحانیون کاروان

انی و نـور  ر حرم امن الهی و جوار مضـجع شـریف  ن داحضور زائر

است کـه اسـتفاده بهینـه از آن،     مهم و بسیار ارزشمند ینبوي فرصت

هاي اخیـر وضـع    در سالریزي صحیح و منطقی است.  مستلزم برنامه

تغییر یافته و در  تحصیلی و ترکیب سنی زائران بیت اهللا الحرام کامالً

برداري  کارهاي فرهنگی به منظور بهرهدادن نتیجه زمینه براي انجام 

بنـابراین روحـانیون    فـراهم اسـت.  بیشـتر  ز این سفر الهـی  معنوي ا

بـرداري   محترم به عنوان مدیران فرهنگـی کـاروان بـه منظـور بهـره     

مـدون   یمشـخص و طرحـ   اي باید برنامـه  ،فرصت مهماین بیشتر از 

و فرایند و مسـائل  ریزي  برنامها مسئله آنها بلذا آشنایی  .داشته باشند

امکـان  ریـزي،   برنامـه خت اصل مهم آنان بدون شنا .است يآن ضرور
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کارهـاي فرهنگـی   دادن این فرصت معنوي و انجام  از استفاده بهینه

  مناسب را نخواهند داشت.

بـه ویـژه   ریزي  برنامهبنابراین در این قسمت تالش خواهیم کرد که 

 اجمـال فرهنگی و مسائل و موضوعات مـرتبط بـا آن را بـه    ریزي  برنامه

ــ  ــا روحــانیون ک ــیم ت ــد اروان مطــرح کن ــا شــناخت درســت  بتوانن و ب

زائـران بیـت اهللا الحـرام را در     ،صحیح براي امـور فرهنگـی   ریزي برنامه

  برداري معنوي هرچه بیشتر از این سفر الهی رهنمون شوند. جهت بهره

ند کـه منـابع محـدود    هسـت  ها به دنبال آن از آنجایی که همه سازمان

و نیـز   زایش خود صـرف کننـد  خود را براي رفع نیازهاي متنوع و رو به اف

در آن و عـدم اطمینـان ناشـی از      پوپایی محیط و وجـود تالطـم  به دلیل 

  است. انکارناپذیر یضرورتریزي  برنامه تغییرات محیطی

انـد. در   ریزي ارائـه داده  نظران تعاریف مختلفی براي برنامه صاحب

  کنیم. ادامه چند مورد از آنها را بیان می

مطلـوب در   یدن به وضعیاست در جهت رس يندیافر يزیر نامهبر

 يزیـ ر برنامهو ست یر نیپذ وقوع آن امکان يزیر نده که بدون برنامهیآ

جامعـه و امکانـات    یفرهنگ يازهاین یبرآورد علم يبه معنا یفرهنگ

در  یفرهنگـ  يازهـا یرفـع ن  ياز بـرا ین اقدامات مورد نییموجود و تع

  .مشخص است یک دوره زمانی

دن کـر و مشخص  خاص ین هدفییتع :رت است ازعبا يزیر برنامه

در هـر   يزیـ ر ند. برنامـه شـو  یمـ  یکه به آن هدف منته ییها تیلفعا

سـازمان و مقاصـد هـر بخـش و      يها دن هدفیسازمان مستلزم برگز

 يبـرا  يزیـ ر رو برنامـه  نیـ بـه آنهاسـت. از ا   یابی دست يها ن راهییتع



 47                                                                               ریزيبرنامه :دومفصل 

  

فـراهم   یـی العق یشـده، روشـ   نییش تعیاز پ يها به هدف یابی دست

  ١ت سخت داللت دارد.یریمد ینیآفر آورده و بر نو

و  نیـی ران اهداف را تعیآن، مد یاست که ط يندیفرا يزیر برنامه

 يشـده بـرا   یطراح يها تیر فعالیند و مسکن یم ینیب شیپ نده رایآ

  دهند. یم آن اهداف را نشانرسیدن به 

اب روش ن اهداف درست و سپس انتخییتع به معناي يزیر برنامه

  .است آن اهداف یابی به دست يبرا  مناسب  لهیو وس

: سـت دو رکـن ا  داراي يزیـ ر که برنامه شود یاستنباط ممزبور ف یراتع از

  دن به آن اهداف.یرس يامکانات الزم برا ها و راه ینیب شیو پ ن اهدافییتع

نـه  یرآگاهانـه در زم ییتغ يبـرا  یتالشـ  ،یفرهنگـ  يزیر برنامهاما 

دار و بـادوام  یـ د و سـلوك نسـبتاً پا  یها، عقا شهیاند ها، شها، ارز نشیب

  .است ک جامعهی

 يهـا  اسـت یو ارائه س یطراح :ازاست عبارت  یفرهنگ يزیر برنامه

بــر متکــی  یو کــالن در مجموعــه امــور فرهنگــ ی، اصــوليراهبــرد

 از فرهنـگ جامعـه و   يبه منظـور پاسـدار   ،یو عمل ییاجرا يراهکار

ریـزي فرهنگـی تـأمین     آن. هدف از برنامـه و تکامل  ییایپو و اصالح

هـا و   سالمت فضاي فرهنگی جامعه و جلـوگیري از بـروز ناهنجـاري   

میـان  هـا و تعـامالت    یبـا توجـه بـه دگرگـون    هـاي فرهنگـی    آسیب

  .ستها فرهنگ

                                                             
  .164ص، 1ج ، اصول مدیریتکونتز و همکاران، . ١
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   يزیر ت برنامهیاهم

ـ با ریت مـد یـ زان موفقیـ م تعیین يبرا ار یـ عملکـرد او را بـا دو مع   دی

انجـام دادن   ییتوانـا  یعنـ ی یاثربخش کرد. یابیارز ییاو کار یاثربخش

ـ    ییتوانـا  بـه معنـاي   ییکارا و ،صحیح يکارها ا انجـام دادن کارهـا ب

 .است هاي صحیح روش

اســت  ي، ضــرورییاو کــار یاثربخشــ بــه یابیــ دســت يبــراامــا 

 یدر سازمان را اگرزید؛ نو اجرا شو یطراح یقیح و دقیصح يها برنامه

ها و ابزار مناسـب   ز راهیو ن یداف سازمانرد، اهیصورت نگ يزیر برنامه

به آنها مشخص نخواهد شد و اگر اهـداف سـازمان و    یابی دست يبرا

تحقق  ییاو کار ید، اثربخشنآنها مشخص نشو دن بهیها و ابزار رس راه

  . افتینخواهد 

 انریف مـد یسازمان و همـه وظـا   يها بخش یبر تمام يزیر برنامه

فقـدان آن،  صـورت   و در ردیـ گ یبـر مـ  احاطه دارد و همه آنهـا را در 

ن ابهـام و  یـ نـد و ا نما یمـ  یاز ابهـام بـاق   يا در پرده یاهداف سازمان

 کنـد و در  یت مـ یآن سـرا  يها تیبه همه سازمان و فعال یسردرگم

ن اگـر  ی. همچنـ مانـد  اهداف خود بـازمی دن به یز رسجه سازمان اینت

ار مناسـب  درسـت و ابـز   ي، راهکارهایاهداف سازمان دن بهیرس يبرا

بـه   یابیـ  شود و دسـت  ینم ر حرکت سازمان روشنین نشود، مسییتع

  .اهداف ممکن نخواهد شد

عمـال   ابن مسعود اذا عملـت ی« :فرماید می 9اسالم یامبر گرامیپ

پسـر   يا ١؛و علم ریر تدبیاك ان تعمل عمال بغیفاعمل بعلم و عقل؛ و ا
                                                             

  .100، ص77 ج ،بحاراالنوارمجلسی، عالمه . ١
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 ؛قل انجام بدهو ع یبا آگاه ،یانجام ده يکارخواستی گاه هر ،مسعود

  ».یانجام ده یو آگاه يزیر برنامه را بدون يمبادا کار

ت و ضـرورت  یـ ت، پـس از آنکـه اهم  یـ ن روایدر ا 9امبر اکرمیپ

م یه از قـرآن کـر  یـ آ ایـن  بـه  متـذکر شـدند،   را يزیـ ر ر و برنامهیتدب

محکم و مانند آن [زنی] که رشته خود را پس از : «دندفرمواستشهاد 

  ١».گسست، مباشید هم می یکی] از ، [یکیبافتن

دارد که در  اشاره »طهیرا«ش به نام یاز قر یزن ه به داستانین آیا

را که  ییها و موها پشم زشیت از صبح تا ظهر، خود و کنیزمان جاهل

 .شـکافتند  یهمـه را مـ   ،دند؛ اما پس از آنیتاب یار داشتند، میدر اخت

 بـه  خداوند متعالو  استهدف و بدون برنامه  یاز کار ب يا ن نمونهیا

  .ز کنندیپره ين کاریاز چنکه دهد  می دستور ها انسان

سـازمان   يهـا  قسمت ۀکند که هم یوادار م ران رایمد يزیر برنامه

ان یـ کننـد و م  و مطالعـه  یبررسـ مختلف  ينظرها ا و نقطهیرا از زوا

و  یمختلـف آنهـا همـاهنگ    يهـا  تیـ سـازمان و فعال  يها همه بخش

برنامه نباشد و نتوانـد   يدارا ین اگر سازمانیبراند. بناکن جادیوحدت ا

مختلف سازمان و  يها ان بخشیم یجاد هماهنگیا ران را وادار بهیمد

ـ   د، انسـجام کنـ گوناگون آنهـا   يها تیفعال رود و  ین مـ یسـازمان از ب

 7نیرالمـومن یامچنانچه  ٢یابد؛ میرواج  يکار و پراکنده یناهماهنگ

ـ  دعن قَم« :دیفرما یم بارهن یدر ا عـ لَین ح تأَ هقام ـ  تـه یعنـی   ٣؛ددائالشَّ
                                                             

  .92نحل، . ١

  .18ص ، مدیریت در اسالم پیروز و همکاران،. ٢

 .8671، ح غررالحکم و درر الکلمآمدي، عبدالواحد . ٣
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بردارد، گرفتار مشـکالت و   ییجو و چاره يزیر هرکس دست از برنامه

  ».شود یها م یسخت

و اقـدام بـه کارهـا قبـل از      يزیـ ر برنامـه  بـه  یتـوجه  بنابراین بی

آوردن مشـکالت و   يمناسـب، باعـث رو   ییجـو  چـاره  و يزیـ ر برنامه

ن یندهد. همچ یتنگنا قرار م ا سازمان را درید شود و فر یها م یسخت

ده گـرفتن  یـ د شـده اسـت کـه ناد   یـ کأتن نکتـه  یبر ا فوق تیدر روا

تـوان بـر آنهـا     ینمـ  یرا در بردارد که به آسان ییامدهای، پيزیر برنامه

ـ با بـه ناچـار   ر سـازمان  یمـد  . در چنین وضـعی ق آمدئفا م ید تسـل ی

  .ر خود را عوض کندیمشکالت شود و مس

 بـه آن ت و ضـرورت  یاهمعقل است و  يمقتضا يزیر برنامه بتهال

 ، نشـان يزیـ ر بـدون برنامـه   ياز ندارد و اقدام به هر کـار یاستدالل ن

  .  آن استنبستن به کار ا ینقصان عقل 

ــ ح ــرت عل ــه 7یض ــر برنام ــح  يزی ــب و ص ــوب، مناس ح را یخ

 داند و یانسان و کامل بودن عقل او م يخردمند ل برین دلیتر محکم

ـ  سنُح قلِالع ةِارزَغَ یلَع ءیشَ لُّدأَ«: دیفرما می ل یـ ن دلیبهتـر 1؛رِیدبِالتَّ

  »ت.خوب و مناسب اس يزیر هکمال عقل، برنام بر

تأکید شده ریزي  برنامههاي گوناگون بر مسئله  در قرآن به صورت

  .است 7وسفیضرت و نمونه آن داستان ح

او چـاق حملـه   د که هفت گاو الغر به هفت گیدر خواب د فرعون

ده بـه دور هفـت   یز هفـت خوشـه خشـک   یخوردند و ن و آنها را ندکرد

ان خواست تـا  ر؛ او از معببردند انیو آنها را از م نددیچیخوشه سبز پ
                                                             

 .3151 ، حهمان. ١
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 يهـا  نهـا خـواب  یاخواب او را تعبیر کنند. اما آنها در پاسخ گفتنـد:  

  م.  یستیشان آشنا نیپر يها ر خوابیشان است و ما به تعبیپر

ها قبـل از زنـدان آزاد شـده     که سال سلطان یهنگام، ساقن یدر ا

  7وسـف ی حضرتبه وسیله ر خوابش یاد خاطره زندان و تعبیبود، به 

اه پادشـ  با اجازه یساق .ر شده بودیح تعبیق و صحیار دقیافتاد که بس

 يخواب پادشاه را برا يدر زندان رفت و ماجرا 7وسفینزد حضرت 

 :ن جواب دادیوسف چنی آن حضرت شرح داد. آنگاه حضرت

نس عبونَ سعیتَزْرف وهدتُّم فَذَرصا حأَباً فَمإِالَّ  ینَ د هلنْبس

ا تَأْکُلُونَ یقَلمالً م * یثُمیأْت  اددش عبس کذَل دعن بأْکُلْنَ یم

نَّ إِالَّ قَللَه تُمما قَدنُونَ یمصا تُحمالً م* ی ثُمیأْت  دعن بم

ف امع کیذَل یهفو یغَاثُ النَّاس رُونَیهص1.ع   

د، جز یکرد د و آنچه را درویکار یم یدر پ یهفت سال پ

د. پس از یگذار یخودباق يها د، در خوشهیخور یکه م یاندک

آن  يآنچه را برا ]مردم[د که یآ یسخت م آن، هفت سال

، دیدار ینگه م ]بذر يبرا[ که یدکجز ان ،دیا ره کردهیها ذخ سال

رسد که به مردم در آن  یفرا م یپس از آن، سال خواهند خورد.

  .رندیگ یوه میرسد و در آن، آب م یباران م ]لسا[

امبر بـزرگ  یـ کـه آن پ  شـود  روشن میات، ین آیبا دقت در مفاد ا

بـه   نـده را یمسـائل و مشـکالت آ   ،ر خواب سلطانیبر تعب افزون یاله

 يرا بـرا  یجـامع و بلندمـدت   يکرد و برنامه اقتصاد ینیب شیپ یخوب

از بحـران بـزرگ    را د و کشـور کـر  یپانزده سال کشـور مصـر طراحـ   

  داد. نجات یو خشکسال یقحط  و خطر ياقتصاد
                                                             

  .49ـ47یوسف، . ١
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  يزیر د برنامهیفوا

 يهـا  بـه هـدف   یابیـ  ران را در دسـت یمد یهر سازمان در يزیر هبرنام

همچنین بـه   کند؛ یاري می زماناز منابع ساو استفاده بهینه  سازمان

بـا معیارهـاي واقعـی    عملکـرد سـازمان را   کند تـا   مدیران کمک می

سـازمان   يبـرا  يارید بسـ یآثار مثبت و فوا يزیر برنامه. ندکن یابیارز

ز آنهـا اشـاره شـده    بسـیاري ا ز به ین یمتون اسالم در قرآن و دارد و

را مطـرح   يزیـ ر د برنامـه یـ نمونـه از آثـار و فوا   چنـد در ادامـه  است. 

  کنیم. یم

  خطا زانیاستن از م. ک1 

نـاگزیر از انجـام   خود،  یت اصلیمورأرسالت و م يراستا ها در سازمان

شـند  یندیب باید درباره آنهـا  آن ش ازیپ هایی هستند؛ اما دادن فعالیت

از  تـا  کننـد  ینـ یب شیآنهـا را پـ  دادن  از انجـام  یو آثار و عواقب ناش

 بـاره  نیدر ا 7یعل امام باشند.ا در امان ها، اشتباهات و خطاه لغزش

قبـل از هـر    يزیـ ر برنامـه  1ثار؛الع نُؤمیل فعال بلَقَ رُیدبِالتَّ« د:یفرما یم

  »است.از لغزش سبب ایمنی کار، 

  از منابع و امکانات نهیاستفاده به. 2

ي در محـدود  منـابع و امکانـات  ها اعم از کوچـک یـا بـزرگ     سازمان

 بایـد  از آنهـا بهینه  يبردار استفاده و بهره براي نی؛ بنابرااختیار دارند

شـود کـه    یمحقق مـ  یزمان هدفن یامبذول داشت و  ت دقت راینها

 يها ص منابع به بخشیاستفاده از امکانات خود و تخص يسازمان برا

ق داشته باشـد تـا بتوانـد از    یمنسجم و دق يا سازمان، برنامه مختلف
                                                             

 .1482ح  ،غررالحکم و دررالکلم. آمدي، ١
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مـدیران سـازمان    .دکنـ  يریجلوگامکانات موجود  هدر رفتن منابع و

بالفعـل و   يهـا  ییمـد امکانـات و توانـا   آو کار مؤثر يزیر برنامهبا  باید

از آنهـا  نـه  یاسـتفاده به  يو برا ساییشنا یبالقوه سازمان را به درست

  کنند. تالش

 مـع  قـرَ ال فَ« :اند متذکر شده ن گونهیقت را این حقیا 7یعل امام

چ گونـه فقـر و   یهـ  تدبیر نیکـو  صحیح و  يزیر برنامه با 1ر؛یدبِتَ سنِح

در گـاه   هـیچ فرد و سـازمان  و  »داشت وجود نخواهد یکمبود امکانات

نه تنهـا   يزیر خواهد شد. برنامهگرفتار نچنگال فقر و کمبود امکانات 

 يریموجـود و بالفعـل سـازمان جلـوگ     از هدر رفتن منابع و امکانـات 

ز یـ نرا گر یمنابع د نات وت سازمان در جذب امکایموفقبلکه د، کن یم

بر منابع موجود و بالفعل خود، منـابع   افزونسازمان  .کند تضمین می

توان آن منابع  یم یق و اصولیدق يزیر دارد که تنها با برنامه اي بالقوه

زمان از کنند که هر چـه سـا   یتصور م یبرخ. به دست آورد و امکانات

آن  یو اثربخشـ  ییارزان کـا یـ تر باشـد، م  یلحاظ منابع و امکانات غن

  ت.خواهد رف باالتر

سازمان  یو اثربخش ییارا بر کارمنابع و امکانات  زانیم تأثیر البته

ت یـ در موفق ؤثراز عوامـل مـ   یکـ ی اتنهامکانات اپذیر است؛ اما انکارن

ت دارد، یـ وجـود منـابع و امکانـات اهم    ش ازیآنچه باست و سازمان 

را ممکـن  یاست؛ ز ود سازماننه از امکانات موجیاستفاده مناسب و به

 ار داشـته باشـد، امـا   یـ در اخت يادیـ است سازمان امکانات و منابع ز

                                                             
  .10920 ح همان،. ١
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نـه تنهـا   ایـن صـورت   در  .استفاده کنـد  به نحو صحیح آنهااز نتواند 

 سازمان باالتر نخواهد رفـت، بلکـه احتمـاالً    یو اثربخش ییاکار زانیم

  .داشت معکوس خواهد اي جهینت

 رِیدبِالتَّ سنُح« :دیفرما ین مین باره چنیدر ا 7ین علیمنؤرالمیام

مفَالکَ عیفأَک اف لَک الکَ نَمرِیث مازیـ امکانات به مقـدار ن  1اف؛سرَاإلِ ع 

 اد همـراه اسـراف  یـ کارسـازتر از امکانـات ز   ریزي خـوب   همراه برنامه

  »است.

و  در حـد کفـاف داشـته باشـد     یامکانات ،ا سازمانیاگر فرد  یعنی

 ن استیکند، بهتر از ا يزیر ده مناسب از آنها خوب برنامهاستفا يبرا

اسـتفاده   يبرا یول ،ار داشته باشدیدر اخت يادیکه منابع و امکانات ز

از آنها اسراف  ةر استفادنداشته باشد و د یبرنامه مناسب نه از آنها،یبه

  .دکن يرو ادهیو ز

 :دیـ فرما یخـود مـ   یانات نورانیگر از بید یکیدر  7یعلت حضر

ــلَالتَّ« ــ فطُّ یف ــیالح ــدأَ ۀِلَ ــ يج نَم ــالو ــت 2؛ۀِلَیس در  ظرافــت و دق

   »ت.، بهتر از امکانات و ابزار اسيزیر برنامه

 یمانیپش از ندامت و یمنیا .3

خـود،   يها تیبدون تفکر در ابعاد مختلف فعال که یا سازمانیهر فرد 

نـین  همچ ؛شـد  خواهـد   یدچار سردرگم تردید ید، بده انجام يکار

 موجـب  ين کـار یچنـ  عتاًیود و طبر باال می شدرصد خطا و اشتباه

  .و ندامت خواهد بود یمانیپش
                                                             

  .12، ص 78، ج بحاراالنوارمجلسی، عالمه . ١
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 یکـار بررسـ   آن يای، جوانب و زوايهر کاردادن ش از انجام یاما اگر پ

صـورت   یمناسـب  يزیـ ر آن برنامه یجام دادن درست و منطقان يشود، برا

دن بـه  یرسـ  يامناسـب بـر   يهـا  و راه مشخص شـود  ییمقصد نها رد،یپذ

شـود، احتمـال    ینـ یب شین کار پـ یا يبرا ز امکانات و منابع الزمیهدف و ن

زان خطـا و اشـتباه   یـ ش و میمقاصد افـزا  به اهداف و یابی ت و دستیموفق

خواهـد  ن یمانیدچار نـدامت و پشـ   ا سازمانین فرد ید؛ بنابرایاب یکاهش م

ومنـک  یلعمـل  ر قبل ایالتدب« :دیفرما یم بارهن یدر ا 7یشد. حضرت عل

ر امـان نگـه   دی، مانیقبل از کار، تـو را از پشـ   يزیر برنامه 1الندم؛ من

  »د.دار یم

  فرهنگی يزیر ند برنامهیفرا

  :ریزي دقیق و اثربخش ضروري است طی کردن مراحل زیر براي برنامه

  ن اهدافییتع  .1

 یعنـ ی ؛اسـت  اهـداف  نیـی تع يزیـ ر برنامه ندیمرحله در فرا نخستین

 یر اصـل یتـا مسـ  مشخص شـود  ج مورد انتظار به وضوح یمقاصد و نتا

د یـ با یدن به چه هـدف یرس يران بدانند برایو مدمعلوم باشد حرکت 

ریزي است و تمـامی   گذاري رکن اصلی برنامه هدف .کنند يزیر هبرنام

شـوند و   طراحـی و اجـرا مـی   هـدف  یابی بـه آن   ها براي دست برنامه

ریــزي، ســازماندهی،  امــهتمــامی کارهــا و وظــایف مــدیران مثــل برن

  یابی به اهداف است. گیري و کنترل به منظور دست تصمیم
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   نـوع نگـرش  متـأثر از   یرفتار هر انسـان که  البته باید توجه داشت

اعتقـادات  نیز  یدر نظام اسالم اوست.ـ  يها ژه باورها و ارزشیبه و ـ 

 . ناگفتـه دارنـد  ياریبسـ  تـأثیر عملکرد افـراد   رب یاسالم يها و ارزش

ن الزم یبنـابرا  قاعده مستثنی نیسـتند. این ها نیز از  نماند که سازمان

که مغایرتی  ن اهداف دقت الزم را داشته باشندییاست مدیران در تع

هاي اسالمی نداشته باشد. مدیران باید توجـه داشـته باشـند     با ارزش

سالیق (ناشی از باورهـاي متفـاوت)   تنوع سازمان در  که ممکن است

داشته باشد. به همـین منظـور مـدیران نخسـت بایـد      د وجوبسیاري 

ـ    ن اعتقـادات و باورهـاي   یالگویی متناسب با نظام اسـالمی تهیـه و ب

بت و هماهنگی ایجاد ثافزایی م متنوع افراد و الگوي طراحی شده هم

مراحـل   ۀدر همـ  ینـ ید يارهـا یها و مع گرچه توجه به ارزشا کنند.

و  يگـذار  هـدف  بـاره در برخـوردار اسـت،   یت خاصـ یاز اهم تیریمد

ران در یو مـد  .کنـد  یدا مـ یـ پ نمود شتریت بیاهم نین اهداف، اییتع

خـود را کـه    یو ارزش یاهداف آرمان دین اهداف مجموعه خود باییتع

قرار دهند و اهداف مجموعه  بنااست، م 7یامبر الهیاهداف پ همان

 یو الهـ  یبـا اهـداف ارزشـ    ين کنند که نه تنها تضـاد ییتع يرا طور

ت یـ نیآنهـا و در جهـت تحقـق و ع    يداشته باشـد، بلکـه در راسـتا   ن

  .مقدس باشد دن به آن اهدافیبخش

نقـش هـدایت و    ،زيریـ  هتـرین رکـن برنامـ    هدف به عنوان اصلی

هـاي فـرد و سـازمان را بـه صـورت یـک نقطـه         راهبري کلیه تـالش 

هاي زیر  هدف باید داراي خصوصیات و ویژگی .محوري بر عهده دارد

  باشد:

  دو پهلو و کلی نباشد؛ وروشن و صریح باشد و مبهم  کامالً ف)ال

  ؛ارزیابیقابل و باشد ی االمکان کم ب) حتی
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الوصول نباشد که به راحتی  سهل اي به اندازهیعنی  ،باشد یعالج) 

  اید؛یبه دست ب

  اشته باشد.  دیابی  د) قابلیت حصول و دست

تعیـین اهـداف   نـی  ، یعبینانه باشـد  واقعهدف باید به تعبیر دیگر، 

  .ها و امکانات باشد تواناییمتناسب با باید 

از  اسـت. ریزي فرهنگی، تعیین اهداف  ل در برنامهبنابراین قدم او

بایـد  فرهنگی کاروان ابتدا به عنوان مدیران روحانیون محترم  این رو

در ادامـه بـه مـواردي از    د. کننداف فرهنگی مورد نظر را مشخص اه

 ،کننـد دنبـال  توانند  می که مدیران کاروان ديمتعد فرهنگی اهداف

  کنیم: اشاره می

  ؛ن با احکام و مناسک حج یا عمرهان زائرکردآشنا . 1

ی به ویـژه احکـام مبتالبـه و    ن با احکام عمومان زائرکردآشنا  .2

  ؛ضروري

و آثـار  ن با اماکن و آثار اسالمی به ویژه اماکن ان زائرکردآشنا  .3

  ؛ینهدو شهر مقدس مکه و مد

ن با تاریخ صدر اسالم و اتفاقات مهم بـه ویـژه   ان زائرکردآشنا  .4

  ؛رتبط با دو شهر مقدس مکه و مدینهاتفاقات م

یح اعمـال حـج یـا عمـره     دقیق و صح دادن تالش براي انجام. 5

  ان؛توسط زائر

ر طول سـفر و بعـد   ن داسازي انس با قرآن در بین زائر نهادینه. 6

  ؛از برگشت از سفر

  ان؛ل وقت در بین زائرسازي نماز او دینهنها .7

  . مسجد و شرکت در نماز جماعت و...سازي حضور در  نهادینه .8
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  یطیط محیو شرا هادیها، تهد فرصت ییشناسا  .2

تواننــد مــدیر را در  عوامــل بیرونــی کــه مــی :هــا عبارتنــد از فرصــت

ی عوامل بیرون :ازند تعباریابی به اهداف کمک کنند و تهدیدها  دست

  یابی به اهداف مورد نظر مانع ایجاد کنند. توانند در راه دست که می

ق یـ مطالعـه دق  و یبررسـ  ،ریـزي  برنامـه  یاصـل  يهـا  از گـام  یکی

بـه   هـا  فرصت ران سازمان بتوانند ازیتا مد دات استیها و تهد فرصت

 ،کند ید میکه سازمان را تهد یاستفاده کنند و با خطرات نحو نیبهتر

تواننـد   یمـ  یطـ یط محیمثـل شـرا   يادیمسائل ز. زندیبرخ به مقابله

استفاده  جاد کنند که ممکن استیا یمناسب يها تیها و موقع فرصت

ن یداشـته باشـد. همچنـ    یاتیـ مدیران نقـش ح  يها برا از آن فرصت

مقابلـه   يد برایبا روبروست که یدها و خطراتیسازمان همواره با تهد

  شود.اتخاذ  یوه مناسبیبا آنها شمناسب 

آن . ال شـد ؤسـ  یشیدورانددرباره  7یعل منان حضرتؤر میاز ام

ت صمنتظر فر1؛کنَمکَأَا م لَاجِعتُ و کتَرصفُ رُظنتَن تَأَ« :حضرت فرمود

  ».یکن و آنگاه که ممکن شد، شتاب یخود باش

ت یـ بـه دسـت آمـده، موفق    يها همان طور که استفاده از فرصت

کند، توجه نکردن  ین مید تضمبه اهداف خو یابی سازمان را در دست

ا یـ از دسـت دادن آنهـا    به دست آمـده و  يها تیها و موقع به فرصت

 يبـرا  یز موجـب بـروز مشـکالت   یـ استفاده مناسب نکـردن از آنهـا ن  

ـ « :دیفرما یم 7یز حضرت علیباره ن نیسازمان خواهد شد. در ا برِاد 
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نکـه  یکـن، قبـل از ا   از فرصـت اسـتفاده   1؛ۀَصغُ ونَکُن تَأَ بلَقَ ۀَرصالفُ

  »د.غصه شو ل بهیتبد

البتـه  ؛ هاي زیادي وجود دارد در سفر معنوي حج یا عمره فرصت

و روحـانی کـاروان بایـد جهـت اسـتفاده       تهدیدهایی هم وجود دارد

بـراي   نـد. کریـزي   ها و از بین بردن تهدیـدها برنامـه   بهینه از فرصت

ی از مصـادیق  رخـ ب ها و تهدیـدها  آشنایی روحانیون محترم با فرصت

  کنیم: آنها را مطرح می

  ها: فرصت الف)

  ؛زهاي این سفر مهم معنوي استفرصت زمانی که همان رو. 1

  ؛دو شهر مقدس مکه و مدینه حضور در. 2

 مسـاجد سـبعه،   ،منطقـه احـد   حضور در برخی از اماکن مثل . 3

  ؛مشعر و... منا، عرفات،

ده شـدن بـراي   ماآقبل از احرام و هنگام  هاي خاص مثل زمان. 4

  ؛حرم مطهر نبويو لین تشرف به بیت اهللا الحرام هنگام او احرام،

  ؛با روحانی ههمدل و همرا وجود مدیر توانمند،. 5 

متعهد و همـراه   پزشک و عوامل خدماتی معینه، وجود معین،. 6 

  ؛و همدل با روحانی

ن با انگیزه معنوي باال و آماده براي پذیرش معارف اوجود زائر . 7

  ؛معنویاتو دینی 

ن اکـرده، زائـر   ن تحصـیل ان ویژه و خاص مثل زائـر اوجود زائر. 8

  ؛روحانی و ...
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آنهـا بـا    یو همراهـ  یت و همـدل یـ ن به روحانانگاه مثبت زائر. 9

  .یروحان

  تهدیدها: ب)

  ؛ن در بازارابازار و حضور بیش از حد زائر. 1

شبهاتی  ر بقیع وهاي مستقر د ن وهابی مثل افغانیاوجود مبلغ .2

  ؛کنند که آنها مطرح می

تبلیـغ   از سـوي وهابیـان بـه منظـور     دي توزیع کتـاب و سـی  . 3

  ه؛ات شیعداعتقا بارهپراکنی در وهابیت و شبهه

مورین سعودي در اماکن مختلـف مثـل حـرم مطهـر     أم. حضور 4

هـاي فرهنگـی و    نبوي و منطقه احد و ...که مانع بسیاري از فعالیـت 

  ؛شوند ه روحانیون مین و به ویژاعبادي زائر

هایی که در اماکن مختلف مثل اطـراف بیـت اهللا    دست فروش .5

 ز در منطقه احـد و مسـاجد سـبعه و..   الحرام و حرم مطهر نبوي و نی

  حضور دارند؛

هـاي   ل مختلـف  در مقابـل فعالیـت   یـ نی که بـه دال اوجود زائر. 6

شـرف  نی که سـابقه ت امثل زائر ؛کنند فرهنگی روحانی مانع ایجاد می

کنند با اعمال و مناسک به صورت  ن که تصور میاگونه زائر این .دارند

خـود همـراه    را نیـز بـا  ن دیگـر  اممکن است زائر کامل آشنا هستند،

د و از حضـور آنهـا در جلسـات آموزشـی کـاروان و همراهـی بـا        ننک

اعمال ممانعت کنند و بدین وسیله هـم بـراي   دادن کاروان در انجام 

  ؛مشکل ایجاد کنند خود و هم دیگران

نکـردن آنهـا بـا     یت و همراهـ یـ روحان بـه ن ازائـر  ینگاه منفـ  .7

  .یروحان
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  ها تعیین راهکارها و روش .2

بـه صـورت    به اهـداف،  یابی مختلف دست يها د راهیدر این مرحله با

انتخاب شـوند   ییها ن آنها راهیاز ب شوند وو مطالعه  یبررس جانبه همه

  کنند. تر می یابی به اهداف را آسان دست که کمترین خطر را دارند و

باید تالش کرد تا حداکثر راهکارهاي ممکـن شناسـایی   در این مرحله 

شود. براي این منظور، مدیر بایـد عـالوه بـر اسـتفاده از تجـارب شخصـی       

  خود، به تجارب دیگران نیز توجه اساسی داشته باشد.

ـ « :دیفرما ین باره میا در 7یحضرت عل اسـتَ  نِملَقب ـ و جوه االراء 

رَعف مواقـ الخَ ع 1اء؛طَ
 گـران اسـتقبال کنـد،   یهـر کـس از نظـرات د    

  .»شناسد یها را م لغزشگاه

یـت و  قخالو بـا   رانگـ دیتجـارب  مدیر باید با اسـتفاده بهینـه از   

  .  ي ارائه دهدنوآوري، راهکارهاي جدید

 به یک یا چند راهکاري کـه در بـدو   براي تحقق این منظور نباید

از ارزیـابی   . همچنـین بایـد  کـرد  کتفـا شـود، ا  امر به ذهن متبادر می

باره خوب یا بـد بـودن هریـک از آنهـا در ایـن      و قضاوت در هاراهکار

مرحلـه بعـد کـه مرحلـه ارزیـابی       و این کار بـه  اجتناب شودمرحله 

  شود. موکولنهاست، آراهکارها و انتخاب بهترین 

دهاي نامطلوبی به دنبـال  ، عوارض و پیاممسئلهبه این  توجهی بی

از جملـه پیامـدهاي نـامطلوب آن ممانعـت از بـروز      خواهـد داشـت؛   

درگیـر همـان راهکـار     مـدیر ذهـن  خالقیت و نوآوري اسـت. وقتـی   
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از خالقیت و نوآوري و پیدا کردن راهکارهاي دیگر کـه  ، دوشابتدایی 

  ماند. تر باشند، بازمی ممکن است بهتر و مناسب

هستند، بایـد از  در صدد یافتن راهکارها  چند نفر همچنین وقتی

در این و قضاوت در آن رائه شده از سوي هر یک آنها ارزیابی راهکار ا

نظـر دیگـران،    مزبـور از ممکن است راهکار  مرحله پرهیز شود؛ چون

در ایـن   .قـرار گیـرد   و رد شود یا حتی مـورد اسـتهزا  مناسب نباشد 

از ارائه راهکارهاي  احتماالً صورت فردي که این راهکار را ارائه کرده،

راهکارهـاي دیگـر او    دهد زیرا احتمال می ؛دیگر اجتناب خواهد کرد

در حالی که ممکـن اسـت    .دند و یا مورد استهزا قرار گیروننیز رد ش

د و بـا ایـن کـار، آن    نراهکارهاي دیگر او بسیار مناسب و دقیق باشـ 

اجـرا   دیگـر ب راهکارهـاي نامناسـ   وراهکارها هیچ وقت بیان نشوند 

ممکـن  افراد دیگر نیـز احتیـاط خواهنـد کـرد و      آن،ر ب افزوند. نشو

 و به جـاي   کنند از ارائه راهکارهاي ابداعی و جدید خود امتناعاست 

راهکارهاي معـروف و مشـهور (کـه شـاید راهکـار مناسـبی نیـز        آن 

  نباشند) مطرح و اجرا خواهد شد.

عنوان مـدیران فرهنگـی   نیز به روحانیون محترم کاروان بنابراین 

یـابی بـه    هاي مختلف براي دست در این مرحله راهکارها و روشباید 

اهداف خود را شناسایی کنند تا بتوانند از میـان آنهـا بهتـرین راه را    

یـابی   جهت دستکه و به این نکته توجه داشته باشند  انتخاب کنند؛

رهنگـی در  مدیران ف .مختلفی وجود دارد يها به اهداف مورد نظر راه

هـا را   راه ۀیابی به اهداف موفق خواهند بود کـه همـ   صورتی در دست

هـا را   د و از میـان آنهـا بهتـرین و کارآمـدترین روش    ننـ شناسـایی ک 

  د.ننکانتخاب 
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یکی از اهداف اصلی روحانیون محترم در کاروان آشنا  ،مثال براي

ی یـاب  براي دسـت  است.ن با احکام و مناسک حج یا عمره ازائر کردن

  هاي مختلفی وجود دارد: به این هدف روش

بـه ایـن صـورت کـه روحـانی در       :آموزش حضوري و مستقیم. 1

ن ااحکام و مناسک حج یـا عمـره را بـه زائـر     ،جلسه آموزشی کاروان

  آموزش دهد.

 هــاي صــوتی و تصــویري و غیــر مســتقیم بــا برنامــه آمــوزش .2

 افزارها ه ویژه نرمب ؛افزارهاي مختلفی که در این زمینه وجود دارد نرم

  بعثه مقام معظم رهبري. یلهوسبه تهیه شده  هاي و برنامه

تـوان بـا اسـتفاده از     این نوع از آمـوزش را مـی   :آموزش عملی .3

  انجام داد. ماکت کعبه شریف و حجر اسماعیل و مقام ابراهیم و ...

از کتاب مناسـب و مختصـري    سؤاالت آزمون :آزمونبرگزاري . 4

شـود. ایـن    اسـت، طـرح مـی    اسک و احکام حج و عمرهمن بارهدرکه 

  .مناسب است کرده و باسواد ن تحصیلابراي زائر روش

سـازي و   نهادینـه  ،یکی دیگر از اهداف روحانیون محتـرم کـاروان  

ن ادر دل زائـر  :خدا، قرآن و اهـل بیـت  به تثبیت محبت و عشق 

و محبت دیگران در طول این عشـق و عالقـه   آن  ۀاست که در نتیج

یابی به ایـن   اللهی باشد. براي دست در مسیر رسیدن به مرحله حبیب

  از جمله:هاي مختلفی وجود دارد؛  هدف روش

و  9معنوي مثل دین، قرآن، پیامبر اعم از ،هاي الهی بیان نعمت

مادي مثل آفرینش کـرات آسـمانی، خورشـید، سـتارگان     و  :ائمه

  ؛و...
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براي حلّ مشـکالت   :ذکر مواردي از عنایات الهی و معصومین

  ن؛اتوسط روحانی و زائر

، بـا اسـتناد بـه    بیننـد  را می اعمال انسان بیان اینکه خدا و رسول

    1؛»الْمؤْمنُونَ رسولُه و رَى اللّه عملَکُم ویقُلِ اعملُوا فَس و«آیه: 

ه بـه انتسـاب آنـان بـه     احترام به سـادات بـا توجـ   فرهنگ ترویج 

  ؛9پیامبراکرم

کـه   چنـان  ؛ :به اهل بیت دادن ثار دنیوي و اخروي هدیهذکر آ

و جعل صـالتنا علـیکم طیبـاً لخلقنـا و     «: در زیارت جامعه آمده است

 ؛»لذنوبنا ةًلنا و کفّار ۀًالنفسنا و تزکی ةًطهار

را خشـنود  اهل بیـت  انجام دادنشان ی که یکارها وگو درباره گفت

خواست از زائـران بـراي   نیز درو کند با مشارکت روحانی و زائران  می

 اند؛ نجام دادها :اهل بیت که به منظور جلب رضایت کارهاییبیان 

برگزاري مراسم باشکوه در اعیاد مذهبی و ایجاد سرور در کـاروان  

  مشارکت زائران؛ با

بـه منظـور تکامـل معنـوي و رفـع       :ترویج نذر براي اهل بیت

  مشکالت زندگی؛

  ؛:ترویج فرهنگ سالم دادن به اهل بیت

  ؛:بیت هاي زائران به اهل گره زدن شادي

  هاي دینی؛ ین حکمت احکام الهی و آموزهیتب

 ،بــراي مثــال .بیــان اخبــار علمــی کــه در لســان روایــات آمــده اســت

یـن مسـئله   ا. »آب زمزم بهترین آب روي زمین است«فرمودند:  9پیامبر

  هاي متعدد دیگر؛ امروز توسط دانشمند ژاپنی ثابت شده است و مثال
                                                             

 .105 توبه، .١
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: :اهل بیت و 9هاي کالم الهی و سخنان پیامبر ییتبیین زیبا

  ١»انَوبعتَّالا نَالماسنَ کَحا  موالنّاس لو علم فَإِنَّ«

 هاي محبت به خدا مانند اینکه: تبیین ویژگی

 خدا عشق برتر است؛به الف) محبت 

  هاي مجازي است؛ ب) عشق به خدا درمان عشق

  شود؛ ر نمیج) عشق به خدا به فراق منج

 د) عشق به خدا با محبت خوبـان (پـدر، مـادر، معلـم و...) جمـع     

  است. شدنی

  آمیز خدا؛ هاي رحمانی و محبت تبیین جلوه

  هاي شاد اهل بیت در دنیا و آخرت در چهار محور؛ تبیین جلوه

  هاي محبت خدا و اهل بیت در دنیا و آخرت در چهار محور: بیان ویژگی

ه أَجراً إِالَّ الْمـودةَ  یقُل آل أَساَلُکُم علَ« :تالف) این محبت تکلیف اس

ى یف2؛»الْقُرْب    

  داراي اجر و پاداش است؛ :ب) محبت به خدا و اهل بیت

 :آثـار و برکـات فـراوان دارد    :محبت به خـدا و اهـل بیـت    ج)

»وم المرءع ـ أَن م حصـرف  فراتـر از محبـت   بـودن   اینکـه شـیعه   »ب

محبـت بـه   براي رسـیدن بـه فـالح و رسـتگاري      . چوناستداشتن 

  ی کافی نیست و پیروي و تبعیت نیز الزم است.یتنها

 مثـل ، با دشمنانشـان  :بیت تبیین و مقایسه رفتار کریمانه اهل

بست؛  7به روي لشکریان امام علی را آب ماجراي صفین که معاویه
                                                             

 .180، صاالاخبار معانی. شیخ صدوق، ١
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هـاي رفتـاري    بیان برخی از ویژگـی  ؛چنین نکرد 7علیحضرت اما 

انفـاق و دسـتگیري از    ،مثل کمک بـه دیگـران   :بیت یامبر و اهلپ

  نیازمندان و...؛

که  چنان، به پیروانشان :بیان عالقه و محبت پیامبر و اهل بیت

در توقیع شریف خـود بـه   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)  امام زمان

ــد ــد فرمودن ــإِ«: شــیخ مفی ــرُا غَنَّ ــهمم ی ینَل لــارَم عکُاتــال نَ م و ینَاس 

ل؛»مکُکرِذ  

که معرف عظمت و کرامت  9هاي شخصیتی پیامبر بیان ویژگی

  ایشان است؛

خوانـدن  با  ،معرفی ائمه به عنوان ولی نعمت و واسطه فیض الهی

    ؛جامعه و ادعیه رجبیه و...زیارت حداقل قسمتی از 

مثـل بـالمؤمنین    ،:اهـل بیـت   به وسیلهتبیین اصرار بر هدایت 

  ؛عزیزٌ علیه ما عنتّم و...،للعالمین رحمه ،رؤوف رحیم

 ،بیـت  هاي یاران اهـل  بیان برخی از رفتارهاي عاشقانه و فداکاري

  ؛مثل میثم تمار

ترویج اذکار مختلف و بیان خصوصیات اذکار، آیات، سور و دعاهـا  

  فهم و ترجمه آنها؛ هبا عنایت ب کید بر انس با آنهاأو ت

  ؛د آداب زیارت و...مانن، :بیان آداب ارتباط با اهل بیت

 دعـاي سـالمتی امـام زمـان     و شروع جلسـات بـا آیـت الکرسـی    

  .:بیت و با توسل به اهل اهللا تعالی فرجه الشریف)  ل(عج

یکی دیگر از اهداف روحانیون محترم در کاروان، نهادینـه کـردن   

دوري از گناه موجـب صـفاي    ؛ زیرااست گریزي در زائران روحیه گناه
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شـود. بـراي    پـذیري در مقابـل حـق مـی     نعطافدل و ا یباطن، روشن

  :از جملههاي مختلفی وجود دارد؛  روش ،یابی به این هدف دست

کم شـدن عمـر و   ( پیامدهاي دنیويآن: تبیین زشتی گناه و آثار 

بلند بودن زبـان  مثل  تجسم اعمال( و اُخروي )حبس دعا و فقر و بال

ان متکبـر در  و محشور شدن مردمـ  کننده و له شدن در زیر پا غیبت

  ؛هیئت مورچه)

  تبیین گناهان کلیدي و کبیره مثل دروغ و...؛

، 9بیان اینکه انسان همواره در محضـر خداسـت و رسـول خـدا    

  هستند؛ انسانائمه و امام زمان شاهد اعمال 

اسـتفاده از   بـا [، آن دربـاره تحقیر گناه و بزهکـاري و طنزسـازي   

  ]؛و... سازي و لطیفه کاریکاتور، شعر ،گفت و شنود کیهان، مسابقه

  ظاهر بر باطن؛ تأثیرتأکید بر داشتن ظاهر و پوشش مناسب به دلیل 

ـ الغمـثالً   ؛ناتوان معرفی کردن افـراد گناهکـار   یبج ه ـ  هـد ١،زِاجِالع 

تکبـر نشـانه    و ی محبـت، تقلّـب نشـانه تنبلـی    یگدایعنی حجابی  بی

  است؛حقارت و ذلّت 

 گریزي؛ گناه و گناهبه  راجع  معرفی و ترویج مطالعه کتاب

زن و ت کـردن  لـو پرهیـز از خ  مثل ،هاي گناه از بین بردن زمینه

، پرهیـز از تنهـایی   شـتن در بازگذا نـامحرم و در صـورت اجبـار   مـرد  

کراهـت  توجـه بـه   هاي محـرك،   تماشاي صحنه خودداري ازمطلق، 

پرهــز از گــویش دادن بــه نشســتن بالفاصــله در جــاي زن، داشــتن 

 ؛گرفتنروزه و  ورزشرداختن به پموسیقی حرام، 
                                                             

  .262، ص72، جبحاراالنوارمجلسی، عالمه . ١



  ج و زیارتمدیریت فرهنگی در ح              68

  

و افـزایش   زائران در حتمی بودن پـاداش الهـی   به دادن اطمینان

   ؛در صورت ترك لذّت گناهان ایمان

گنـاه خـود را جریمـه و     رتکابتشویق زائران به اینکه در صورت ا

البته با رعایت تناسب کنند در صورت اجتناب از گناه خود را تشویق 

کرگزاري به درگاه خداوند با توفیق یـافتن بـه   و ش بین گناه و جریمه

 ؛ترك گناه

تبیین زشتی گناه و سم بـودن آن بـا توجـه بـه آیـات و روایـات       

 موجود؛

عبـرت   و هـاي دینـی   توجه به آمـوزه در زائران براي انگیزه  جادای

هـاي دیـن توجـه نکردنـد و تبیـین       گرفتن از کسانی کـه بـه آمـوزه   

  جوامع غیردینی؛در هنگی و ... هاي اخالقی، اجتماعی، فر بست بن

  هاي مذهبی و ...؛ پذیري مخاطبان از محیط و گروهتأثیرتوجه به 

 ،و آثـار وضـعی اعمـال    العمـل  توجه دادن به قانون عمل و عکس

  احترامی به پدر و مادر؛ بی و نگاه به نامحرم تأثیرمثل 

ارائه الگوهاي خوب که در شرایط بسیار نامناسـب گنـاه را تـرك    

 ،انـد  رسـیده  منزلتـی واال هایی که با ترك گناه بـه   اند و یا نمونه کرده

 ؛...، ابن سیرین و7مثل حضرت یوسف

جسـمی، عقلـی، معنـوي،    ، اعـم از  تبیین دقیق بحث لذّت و انـواع آن 

نیـز  تـرك گنـاه و    مصادیق هر یـک از آنهـا مثـل لـذت     خیالی و... و بیان

 هاي حالل؛ حساس لذّتااز محروم شدن ، مثل حرامهاي  لذّتبیان آثار 

مثل لذّت بـردن   ،بق با طبیعت استنطهاي حالل م لذّتتوضیح: 

هماهنـگ بـا طبیعـت    هاي حرام که  بر خالف لذّت ؛جنگل ییاز زیبا

مثل شنا کردن بر خالف جریان آب، یکی از معانی یسـبح هللا   ،نیست
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لذا کسـانی کـه    ؛کنند سوي خدا حرکت می بهمه ههم این است که 

موافق با طبیعت و کسانی کـه خـالف جریـان     ،دا هستنددر مسیر خ

لـذّت   . ناگفتـه نمانـد کـه   هستند مخالف با طبیعت ،کنند حرکت می

گناهکـار از  مثالً  ؛را به دنبال داردو ندامت حرام، اضطراب و استرس 

حـالل   لـذّت  ولـی  ، بـیم دارد. کسی او را دیده باشد و لو دهـد  اینکه

 ؛است رسترس و  است ماندگار و عاري از

الـم یعلـم بـان اهللا    «مثل  ،زائرانمیان ترویج شعارهاي مناسب در 

در جـوانی  «و یـا   »چون از او گشتی همه چیز از تـو گشـت  « ،»یري

 ؛است »پاك بودن شیوه پیغمبري

ترویج فرهنگ استغفار و توبه و تأکید بر قبولی آن و تبیین اینکه 

اسـت) و  ز درمـان  تر از توبه است (پیشگیري بهتـر ا  ترك گناه راحت

 توبه و استغفار خطراتی به دنبال دارد؛ در تأخیر اینکه

روزنامه که نتیجه جـرم و جنایـت   از ی یها آوري و ارائه بریده جمع

 د؛نبدآموزي نداشته باش ، در صورتی کهدهند و گناه را نشان می

 شخصیت پذیريتأثیرتبیین دلیل و فلسفه حرمت گناهان و بیان 

 ؛دهند که انجام میافراد از اعمالی 

 تبیین محاسبه و مراقبه با استناد به آیات و روایات؛

، نهادینـه کـردن   هـا  یکی دیگر از اهداف روحانیون محترم در کاروان

حیا، عفت، نجابت و رفتارهاي شایسته در میان زائـران در جهـت رشـد    

بـراي  اسـت.   هـاي گنـاه   زمینـه ن بـرد  و از بـین  آنهـا  معنوي و اخالقی 

پرهیـز   هـاي مختلفـی وجـود دارد؛ مثـل     روش ،به این هدف یابی دست

هـاي   فـیلم نگـاه کـردن   حیـایی مثـل    عوامل بـی آلوده شدن به دادن از 

همچنــین  ،مـاهواره دیـدن  هـاي عشـقی و    رمـان خوانـدن  مسـتهجن و  
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از برنـده حیـا    از بـین عوامـل  داشـتن   والـدین جهـت دور نگـه    توصیه به

  ؛...ون در حضور آنامناسب پوشیدن لباس ناو نیز ندسترس فرزندان 

مـثالً حیـا    ؛کنـد  اش حیـا مـی   بنـده  در برابرذکر مواردي که خدا 

  خانه خدا، پس انسان باید بیشتر حیا کند؛ کردن از عذاب زائر

 تعریف و تمجید از فرد باحیا؛

 ؛خدا با حیا نزدشخص ه جایگاه و منزلت توجه دادن ب

  حجاب؛ هاي فرد باحجاب و بی مقایسه ویژگی

براي نوشتن شعر، متن ادبـی و مقالـه کوتـاه    ن اخواست از زائردر

    ؛حیا و حجاب بارهدر

 مثـل  ،حیـایی)  ن (نـه مصـادیق بـی   ابیان مصادیق حیا توسط زائر

  در محضر والدین، معلم و...؛ پا دراز کردنپرهیز از 

فرزندان دختر و پسـر خـود   به پوشش مناسب  والدینتوجه دادن 

  ؛آنها يها در خانه و تفکیک اتاق

بـه منظـور    اعتدال در رابطه صمیمی پـدر و مـادر نـزد کودکـان    

  ؛زدایی حساسیت

، هاي کنجکـاوي ناصـحیح   زمینه نکردن مواظبت والدین بر ایجاد

 ؛روابط نامناسبایجاد یز پدر و مادر از مثالً پره

 اساس آیات و روایات؛ ین سیماي حیا بریتب

عواقب و پیامـدهاي   و نیز بیان آثار و برکات دنیوي و اخروي حیا

ی یحیـا  ی از آفات بییها ی و ذکر نمونهیحیا منفی دنیوي و اخروي بی

  هاي مجله خانواده؛ مثل برخی از داستان، یید باحیایفواو 

  رویی؛ تبیین تفاوت حیا با خجالت و کم

 ین رعایت حیا و جلب منافع؛یتب
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 ؛ی تغییرات، خصوصاً در مسائل اخالقیتدریج روندن به دتوجه دا

مـثالً   گیـرد،   گونه که تغییرات مثبت تدریجی صورت می همان یعنی

، رداز چـادر شـروع کـ    نبایـد  هـا، ابتـدا   حجـاب  در باحجاب کردن بی

یعنـی ابتـدا    ،دنـ گیر حیایی هم تدریجی صورت می بیتغییرات منفی 

  کنند، بعد...؛ دارند، بعد مانتو را کوتاه می چادر را برمی

ملی و دینـی نسـبت بـه اهـداف     تحریک عواطف عمومی و غیرت 

مثل جریـان آنـدلس   ، حیایی بیسوق دادن جامعه به سوي دشمن از 

حیایی و تحریـک جنسـی توانسـتند کشـور را از      که با استفاده از بی

  دست مسلمانان خارج کنند؛

  ؛بیان تاریخچه چادر و پوشش در فرهنگ ملی و سنن تاریخی

 ؛تـرین نیـاز   ممهـ  بیان اهمیت حیا و عفـت بـراي زن بـه عنـوان    

  ؛»هفَّالع اء ویالحاء بِسی النِّلَع و«: در دعا گفته شده استکه  چنان

است انسان حیایی  بی موجب گناه :تبیین ارتباط متقابل حیا و گناه

 کند؛ حیا از گناه جلوگیري می و

 7علـی  ؛ چنانچـه امـام  هاسـت  ییحیا وسـیله رسـیدن بـه زیبـا    

 ١.»یلمج لِّی کُلَإِ بباء سیالح«: فرماید می

در اینجا ذکر این نکته ضروري است که روحانی کاروان نیز بایـد  

  حیایی در رفتار و گفتار خود پرهیز کند. از عوامل بی

  نه مناسبیها و انتخاب گز نهیگز یابیارز .3

 یابیـ  دسـت  يممکن برا يراهکارها ها و نهیتمام گز پس از شناسایی

و  نقـاط قـوت و    یابیها به دقت ارز راه باید همهبه اهداف مورد نظر، 
                                                             

 .213، ص74، جبحاراالنوار، مجلسیعالمه . ١
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 ين راه بـرا یتر ن و مناسبیبهتراز آنها مشخص شود تا  کیضعف هر 

  ود.ش یسازمان انتخاب و برنامه مناسب طراح دن به اهدافیرس

 نکه سازمان همواره با مسائل و موضـوعات متعـدد و  یبا توجه به ا

ود را م از آنهــا راه حــل خــاص خــروبروســت و هــر کــدا یگونــاگون

د تالش کننـد در برخـورد   یزان سازمان بایر برنامه ران ویطلبد، مد یم

آن مسـئله را از  با خاص و متناسب  ، راهکاريا مسئله با هر موضوع و 

مسـئله   له بـه حـل آن  ین وسـ یابنـد و بـد  یموجود ب يان راهکارهایم

  .بپردازند

ـ ن وم مرَاألَ بلَن طَم« :دیفرما یم 7امام رضا ـ  هجهِ ـ م لَ هـر   ١؛لَّزِی

 ».لغزد یدنبال کند، نم شکس کار را از راه

هـاي موجـود    در این مرحله روحانیون محترم کـاروان بایـد روش  

د و نقاط قـوت و ضـعف هـر    کننیابی به اهداف را ارزیابی  براي دست

شـرایط  بـه  بـا توجـه   سـرانجام  ند و کنها را بررسی  از این روش کی

هـاي   یک یا چنـد روش از روش  دیگر، مسائلکاروان و وضع زائران و 

  کنند.موجود را انتخاب 

  و تأمین آنها منابع و امکاناتل یه و تحلیتجز .4

 یابیـ  دسـت  يممکن برا يراهکارها ها و نهیتمام گزشناسایی پس از 

، بهتـرین راه حـل  انتخاب و رزیابی دقیق آنها ا به اهداف مورد نظر، و

ق منـابع و  یـ ل دقیـ تحله و یـ ، تجزيزیـ ر برنامه ندیمرحله بعد در فرا

امکانات بالقوه و بالفعل است تا مدیر بتوانـد منـابع و امکانـات مـورد     
                                                             

  .356، ص 78، ج همان. ١
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اگـر قـرار    مثالً ؛ندکرا تهیه  منتخب نیاز براي اجرایی کردن راه حل

باشد آموزش احکام و مناسک حج یا عمره بـه صـورت عملـی انجـام     

شـود و  ه تهیـ  باید امکانات و تجهیزات مورد نیاز مثل ماکت و... ،شود

افزار مـورد   باید نرم افزارها باشد، یا اگر قرار است آموزش از طریق نرم

بـراي اسـتفاده از نـرم افـزار     نظر و نیز امکانات و تجهیزات مورد نیاز 

 تهیه شود. مثل پروژکتور و...

د توجه داشت که منظور از منابع و امکانات، تنها منابع و یالبته با

هـا و   ییو توانـا  یانسان يروهایبلکه ن؛ تسین یکیزیو ف يامکانات ماد

و مهـم   یاتیح   ینقش و هستند یز جزو منابع اصلیآنها ن يها مهارت

به عنـوان   کنند. یفا میا هر سازمان یا مجموعه ییاو کار یبخشدر اثر

و افـراد   معین و معینـه کـاروان،   عوامل خدماتی، مدیرکاروان، مثال،

بخشی از منابع کاروان دانست کـه  توان  کرده و باانگیزه را می تحصیل

جـراي  تواند از توانمندي آنهـا جهـت طراحـی و ا    روحانی کاروان می

 د.ه کنهاي فرهنگی استفاد برنامه

  تعیین زمان و مکان اجراي برنامه .5

، عنصـر زمـان اسـت کـه از     ریزي ثر در برنامهؤم از عوامل مهم و یکی

به  زمان  زین یاسالم ون. در متباشد میبرخوردار  يا العاده ت فوقیاهم

 بسـیار توجه بـه آن  بر شده و  یند کار معرفیدر فرا مهم یعنوان عامل

 ت:به مالک اشتر آمـده اسـ   7یحضرت عل د شده است. در نامهیکأت

»مضِأو ومٍی لِّکُل علَمنَّإِفَ ؛ه م ومِی لِّکُلیا فکـار همـان روز    هر روز،1؛ه
                                                             

 .440، صالبالغه نهج. سید رضی، ١
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ت عنصـر  یـ اهم.» صوص خود را داردروز کار مخ را هریز را انجام بده؛

به عنـوان   ین جدول زمانییتع است که ییتا جا يزیر زمان در برنامه

هـا و   تحقـق برنامـه   ن رویـ از ا شده اسـت.  یبرنامه تلق یشاخص اصل

ن مسئله، یاست و هم دقیق يبند زمان تسهیل در اجراي آنها در گرو

 :ه فرمـود دهـد کـ   یرا نشان مـ  9اسالم یامبر گرامیت گفتار پیاهم

  ».قت خود هستندوکارها در گرو  1ا؛هاتوقَأَبِ ۀٌونَرهم ورماألُ«

به زمان و از دست دادن آن مذموم است،  یتوجه یالبته چنانکه ب

  ناپسند است.ز ین یزدگ عجله و شتاب

  :دیفرما یم 7یمنان حضرت علؤرمیام

 ندا عهیف طَقُّستَّال أَوِا هانوأَ بلَقَ ورِماالُبِ ۀَلَجالع و اكیإِ

ا ذَإِا نهع هنَالو وِأَ ترَکَّنَا تَذَإِا هیف ۀَاججاللَّ وِأَا هانمکَإِ

   2.ۀعوقم مرِأَ لَّع کُوقأَ و هعوضم مرِأَ لَََّع کُضَت؛ فَحوضَاستَ

در سستی  ایدن وقت آنها یدر کارها قبل از رس یاز شتابزدگ

ا لجاجت در آنها یس قرار گرفتند، و آنها، آنگاه که در دستر

که روشن  ینها هنگامدر آ یا سستیده شدند، یچیپ که یهنگام

هر  و بگذارخودش  يرا در جا يزیپس هر چ .زیشدند، بپره

  ه.را به وقت خود انجام بد يامر

روحانیون محترم باید زمان دقیق اجراي برنامـه و   ،در این مرحله

مکـان و محـل اجـراي     ورا مشخص مان الزم براي اجراي آن مدت ز

  الزم است:   نند. در اینجا ذکر چند نکتهکبرنامه را تعیین 

                                                             
  .165، ص 77، ج بحاراالنوارمجلسی، عالمه . ١

  .53، نامه البالغه نهج. سید رضی، ٢
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اي باشد که بیشترین کـارایی   ها باید به گونه زمان اجراي برنامه .1

براي این منظور الزم اسـت زمـان برنامـه    . وري را داشته باشد و بهره

زمـان   ن یـا اشود که با وقـت اسـتراحت و خـواب زائـر     تعیینطوري 

یا وقت  (به ویژه وقت خاص براي تشرف بانوان) تشرف به حرم مطهر

  نداشته باشد.تالقی شام و ناهار 

ن بـوده و از   ازمان اجراي برنامه باید متناسـب بـا شـرایط زائـر     .2

  اجتناب شود. برنامهطوالنی کردن 

  و سر وقت تمام شود.شروع مقرر ر وقت دسعی شود برنامه  .3

باید دقـت شـود    ،شود ر سالن اجتماعات برگزار میاگر برنامه د .4

  نداشته باشد.تالقی هاي دیگر  هاي کاروان که با برنامه

ترین  ها نیز باید دقت شود که مناسب در مورد مکان اجراي برنامه

در صـورتی کـه هتـل، سـالن      مـثالً  شـود؛ براي اجـرا انتخـاب    مکان

ار شـود و  گـز ات براجتماعـ  ها در سالن اجتماعات مناسب دارد، برنامه

از سالن و راهرو  ،در صورتی که سالن اجتماعات مناسبی وجود ندارد

ها در سالن  طبقات استفاده شود و در غیر این صورت مراسم و برنامه

ها و مراسم بایـد   قبل از شروع برنامه همچنین د.شوار زغذاخوري برگ

مثـال   عنـوان  به .دومقدمات الزم براي اجراي مناسب برنامه فراهم ش

  سیستم صوتی بازبینی شود. و سیستم تهویه

  برنامه ياجرا. 6

 :دایـ فرم مـی  هـا  برنامـه  يضرورت اجـرا درباره  7یمنان حضرت علؤرمیام

د، عمـل  یآنگـاه کـه دانسـت    1وا؛مقـد أَم فَنتُقَّیا تَذَإِ وا؛ ولُاعمم فَمتُلا عذَإِ«

  »کنید.د، اقدام یکرد داین پیقید و هر گاه یکن
                                                             

  .36، ص 2، ج بحاراالنوارمجلسی، عالمه . ١
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 دادن نحـوه انجـام   راه و یکـه وقتـ   شـود  استفاده مـی ف یان شریبن یاز ا

 و اقـدام کـرد  وارد بایـد  د) ش يزیر د (برنامهه شر شناختیمس وروشن  يکار

  .کوشیدجه مورد نظر یدن به نتیبه اهداف  و رس یابی دست يبرا

ـ  کـار  ه در این مرحله روحانیون محترم باید دقت و توجه الزم را ب

هـر   ونچـ . به صورت درست و مناسب اجـرا شـوند  ها  گیرند تا برنامه

هـاي   ها دقت شـود و برنامـه   هم که در طراحی و تدوین برنامه اندازه

لی دقت الزم در مرحلـه اجـرا   و اي تدوین شود، شده مناسب و حساب

د و اشـن ها قرین توفیـق ب  نباید انتظار داشت که برنامه صورت نگیرد،

 د.ندست آیه نتایج مورد نظر ب

  برنامه کنترل .7

 ؛برنامـه اسـت   ابییـ ، کنتـرل و ارز يزیر ند برنامهیدر فرا ییمرحله نها

الزم در  يهـا  الزم است کنترل و اجرا شد، یبرنامه طراح یوقت یعنی

 ت آن در تحقق اهداف،یزان موفقیز میح برنامه و نیصح يمورد اجرا

 آن کـامالً  د، نقاط قوت و ضعفنشواجرا  یبرنامه تا وقت. ردیصورت گ

 یقـ ید نظـارت دق یبرنامه با ين هنگام اجرایشود. بنابرا یخص نممش

شده، بـه   یا برنامه طراحیداشته باشد تا روشن شود که آ بر آن وجود

یـابی بـه    تواند در دسـت  ین برنامه میا ایو آ ؛ا نهید شو یاجرا م یخوب

  ؟خیریا  ثر باشدؤاهداف م

کنتـرل   ن است که نظارت ویا ربرنامه، مشروط ب ت هریپس موفق

 را کنتـرل برنامـه  زیـ باشـد؛   آن وجود داشته يبر اجرا یقیو دق یکاف

شدن نقاط قوت و ضعف برنامه خواهد شد؛ و آنگـاه کـه    باعث روشن

ت و یـ توان نقاط قـوت را تقو  یم نقاط قوت و ضعف برنامه روشن شد،

  د.کرنقاط ضعف را اصالح و جبران 
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 خواهـد بـود کـه    ثر و کارآمـد ؤمـ  یبرنامه زمـان  یابیکنترل و ارز

 يد در مورد اجراین بایبنابرا .ق باشدیح و دقیبر اطالعات صح یمبتن

زان یـ ر ران و برنامـه یار مـد یو در اخت يآور الزم جمع برنامه، اطالعات

 یابیـ ق، ارزیـ اساس اطالعات درست و دق رد تا آنان بتوانند بریقرار گ

رنامـه  ب یعنـ ی ؛در مـورد برنامـه داشـته باشـند     قابل قبولیح و یصح

و  سه کننـد یمقا را با هماجرا شده است  شده و آنچه عمالً ینیب شیپ

  .ریا خی ه استدشاجرا  یند که برنامه به درستکنمشخص 

ي اجـرا حانیون در این مرحله بایـد پـس از   مدیران فرهنگی و رو

دست آمـده  ه و نتایج ب زندپرداببرنامه طراحی شده، به ارزیابی برنامه 

ند تا کنمقایسه در برنامه بینی شده  پیشاهداف با  را بررسی و آنها را

به  بینی شده منطبق نبود، هاي پیش مده با برنامهدست آه اگر نتایج ب

ز این بررسـی و  پس ا. اقدامات اصالحی الزم باشند دادن دنبال انجام

اشکال در یکی از مراحل مختلـف  آیا شود  ه روشن میارزیابی است ک

 ،انجام شدهخوبی ریزي به  ست یا اینکه برنامهقبل از اجراریزي  برنامه

  اجرا نشده است. یولی به درست

وزش احکام و مناسـک  آم به عنوان مثال پس از برگزاري جلسات

توان با یک ارزیابی ساده و گرفتن امتحان شـفاهی از   حج یا عمره می

اي که طراحـی و اجـرا شـده     ن به این نتیجه رسید که آیا برنامهازائر

به عبـارت   انسته است اهداف مورد نظر را برآورده کند یا نه؟تو است،

توان فهمید که آنها چقدر با احکـام   ن میاال کردن از زائرؤدیگر با س

تـوان فهمیـد    اند و بدین ترتیب مـی  و مناسک حج یا عمره آشنا شده

،  موفـق نبـوده    و اگـر برنامـه   یا نه  اجرا شده موفق بوده که آیا برنامه

  ست؟چی آندلیل 
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  گیري تصمیم

ر یـ ا غیـ م و یا دخالـت مسـتق  یر دارد و حضور یفراگ یمفهوم يریگ میتصم

دانشـمندان   ها، توجه محققـان و  نهیاز زم ياریآن در بسمدیر در م یمستق

بـا  خـود،   یدر طـول زنـدگ   یرا به خود جلب کرده است. هر کس ياریبس

  گیري مواجه است. براي تصمیم یونگوناگهاي  موقعیت

ت برخـوردار  یریدر مـد  يا ژهیـ گاه ویت و جایاز اهم يریگ میتصم

را  يریـ گ میت و تصمیرینظران، مد از صاحب یکه بعض ییاست؛ تا جا

 يریـ گ میجـز تصـم   يزیت، چیریکه مد دانند و معتقدند یمترادف م

ــانون اصــل یــســت. از نظــر این  ،تیریمــد ین دســته از محققــان، ک

ــر چــون برنامــه یفیوظــا دادن و انجــام اســت يریــگ میمتصــ ، يزی

دربـاره   يریگ میجز تصم چیزيدر واقع  کنترل و ، رهبريیسازمانده

  .ستیها ن تین فعالیا دادن نحوه انجام

  يریگ میند تصمیفرا

بـه طـور    یول ؛وجود دارد ينظرات متعدد يریگ میند تصمیدرباره فرا

  ذیل است: مراحل يدارا یکل
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و درك مسئله؛ یل: بررسمرحله او  

  ها؛ افتن و ارائه راه حلیمرحله دوم: 

  ؛نه اصلحیانتخاب گز ها و راه حل یابیمرحله سوم: ارز

  ي.: اجرا و بازنگرمرحله چهارم

  و درك مسئله: یبررس .1

 کیـ وجـود   يمعنـا  ن حالت مورد نظر و وضع موجـود، بـه  یتفاوت ب

د  و مطلوب در هـر  وضع موجو نیگر، اگر بیاست. به عبارت د مسئله

مسـئله   ینوعوجود د، نشانگر شومعنادار احساس  يا مجموعه، فاصله

  در سـازمان احسـاس    يازیـ ا نیـ وجـود دارد،   یا مشکلییعنی  ؛است

ش آمده که از یشبرد اهداف سازمان پیپ يبرا ییها فرصت ایشود،  یم

  ده است.  شن يبردار ن وجه بهرهیآنها به بهتر

 احسـاس  :لمرحلـه او  و مرحلـه دارد: دمسـئله  ص یند تشـخ یفرا

 ن دو بـه هـم  یـ ا يدر نظـر بـدو   .مسئله ادراك :مسئله و مرحله دوم

ـ تفاوت داربا هم هستند، اما حس و درك ک ینزد  یعنـ ید احسـاس  ن

گـر، حـس بـه    یبـه عبـارت د   .ییـاب  شهیر یعنیو ادراك  ینیعارضه ب

  . است یادراك واقع معنايو درك به  يادراك ظاهر عنايم

هـاي مسـئله و ادراك    مسئله یعنی دیدن عالئم و نشـانه  احساس

هــا و  ورنــده و ریشـه ه یعنـی پیــدا کـردن عوامــل بـه وجـود آ    مسـئل 

بـه   براي تبیین بیشـتر مسـئله و تقریـب    هاي پیدایش مشکل. زمینه

  ذهن به این مثال توجه کنید:

دهیـد؟   شما چه واکنشی نشان می ،کند فرض کنید کسی تب می

هر روش ممکن، تب او را کنتـرل   ااهید کرد بطبیعی است تالش خو
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کنید یا دستمال مرطـوبی   میرا پاشویه  او مثالً ؛و کاهش دهید نیدک

دهیـد تـا تـب او     بـه او مـی   بـر  تبگذارید و یا قرص  پیشانی او می رب

برید، پزشک پـس از   نزد پزشک میهمین فرد را  یابد و وقتیکاهش 

، دنـ ک مـی چند نوع دارو تجـویز  و  یسدنو میاي براي او  نسخه ،معاینه

امـا پزشـک بـه بیمـار      .بر ن تببیوتیک به عالوه مسکّ نتینوعی آمثالً 

در صورت وجود تب مصرف کنـد و  ن را فقط کند که مسکّ توصیه می

دانـد کـه    پزشـک مـی   ونچ ؛دنکخر مصرف آتا  بیوتیک را حتماً نتیآ

ارد و عفونتی است کـه در بـدن بیمـار وجـود د     مثالًعلت اصلی تب، 

بیوتیـک   نتـی آ . بنـابراین به صورت کامل از بین برود باید این عفونت

، ولـی  (که براي از بین بردن عفونت است) باید کامـل مصـرف شـود   

  الزم نیست.   درمان ةدر طول دور نمسکّمصرف مداوم 

معمولی این است که فـرد   فرد تفاوت واکنش پزشک با یکعلت 

عنـی فقـط عالمـت و نشـانه     ی ،کنـد  معمولی مشکل را تنها حس می

اما پزشک ریشه و علـت   ؛کند حس می ،که همان تب استرا مشکل 

. بـه  کند پیدا می ،که وجود عفونت یا میکروب در بدن استرا مشکل 

البتـه راهکـاري    .، بسیار متفاوت استدو نفرراهکار این  ،همین دلیل

و منجـر بـه بهبـودي    و کامـل اسـت    عجام ،دهد که پزشک ارائه می

 .بـرد  او ریشه و علت مشکل را از بین می ونچ ؛شود مل بیماري میکا

بـه   بیمـاري  شـد،  ن یا پاشویه اکتفا میدر حالی که اگر تنها به مسکّ

  شد. هیچ وجه درمان نمی

 ؛چنـین اسـت  نیـز  به ویژه مسائل فرهنگی  ،در مورد مسائل دیگر

 یعنی اگر در شناخت مسئله، تنها به احساس مسئله و شناخت عالئم
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ورنـده مسـائل   آوامل به وجـود  عها و  ها اکتفا شود و به ریشه و نشانه

نخواهـد شـد.    پیـدا ن آمناسب براي حل  يراهکار توجه نشود، قطعاً

است به عنوان یک مسئله و مشکل  سالیان زیاديدحجابی که ب ثلم

در کشور مطرح است و چند سالی اسـت در سـفرهاي زیـارتی مثـل     

بـه  اگـر  مشـکل   ندر مواجهـه بـا ایـ    .استعمره نیز نمود پیدا کرده 

هـا و عوامـل بـه وجـود      ها، زمینه ادراك مسئله یعنی شناسایی ریشه

پیـدا  آن راهکـار مناسـبی بـراي حـل      توجه نشـود، قطعـاً  آن ورنده آ

  نخواهد شد.

امـا   ؛اسـت  شدهراهکارهاي مختلفی مطرح در این زمینه تاکنون 

بررسی  تر و عالمانه تر به صورت دقیقباید این مسئله  روشن است که

ایـن  د و بـر اسـاس   ون به درستی شناسایی شآهاي  و عوامل و ریشه

یجـه مطلـوب   راهکارهاي مناسب ارائـه و اجـرا شـود تـا نت    شناخت، 

  ود.و این مشکل حل ش حاصل

داند که تـب   شک میکه در مثال تب گفته شد، پز البته همچنان

لذا بیشتر بـر   ؛است که تنها عالمت و نشانه بیماريبل ،بیماري نیست

بیوتیک  نتیآکند و بر مصرف  کید مین مثل عفونت، تأآدرمان ریشه 

هـا یعنـی    از توجـه بـه عالئـم و نشـانه     ورزد و در عین حال اصرار می

بدحجابی نیز بایـد گفـت کـه     کند. در مثال همان تب نیز غفلت نمی

بلکـه   ؛نیستاصلی و نپوشاندن کامل بدن، مشکل و مسئله  یبدحجاب

بـه   یتـوجه  بـی  ،ات محکـم اعتقاد نداشتنن مثل آهاي  لت و ریشهع

شـدن بـا جماعـت،     چشـمی، همرنـگ   چشم و هـم  عوارض بدحجابی،

    .مشکل اصلی است حجاب و... بارهتبلیغات منفی در پذیري ازتأثیر
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و بـر   اسـت از بین بردن ریشه تـب، یعنـی عفونـت     ،پزشک هدف

ن غفلـت  رف مسـکّ لکـن از مصـ   ،کنـد  کید میأبیوتیک ت نتیآمصرف 

ل نشود، سیستم ایمنی بـدن  اگر تب کنترکه داند  می ونچ ،کند نمی

ي نخواهد تأثیرگر دیبیوتیک هم  نتیآن صورت آشود و در  مختل می

  داشت و مشکل حل نخواهد شد.

در مورد مسائل فرهنگی مثل بـدحجابی نیـز اصـل و اولویـت بـر      

 دادن ز انجـام کـن ا ؛ لیابی و ارائـه راهکارهـاي فرهنگـی اسـت     ریشه

ن و هماننـد مسـکّ   رنـد راهکارهاي غیر فرهنگی که جنبه کنترلـی دا 

ـ   ونچـ  ؛کنند نیز نباید غفلت کرد عمل می حجابی در جامعـه  داگـر ب

 یک هنجار شناخته شود  و جلـوي ایـن   شیوع پیدا کند و به عنوان 

هـم کـه    ، هـر انـدازه  اهکارهاي فرهنگـی رمسئله گرفته نشود، دیگر 

  گذار نخواهند بود.تأثیر کامل طوربه  شند،درست و عمیق با

ن درگیـر  امسئله بـدحجابی برخـی از زائـر   ها با  بسیاري از کاروان

هـا بایـد بـراي مبـارزه بـا ایـن        هستند و روحـانیون محتـرم کـاروان   

وقتی بدحجابی به عنـوان یـک مسـئله     .یشندداي بین ناهنجاري چاره

، مرحلـه  اتخاذ شودی که باید در مورد آن تصمیم فته شوددر نظر گر

و  یبررسـ  ،طور کـه بیـان شـد    و درك آن است؛ و همان یبررس ل،او

  .آناحساس مسئله و ادراك  درك مسئله دو گونه است:

یابی عبارت است از  احساس مسئله یا عارضه ،بدحجابی در مسئله

نمود و ظهور بدحجابی مثل پوشـیدن لبـاس نامناسـب و یـا بیـرون      

یـابی   امـا ادراك مسـئله یـا ریشـه     . ش و...بودن موهاي سر و یا آرایـ 

ـ     وجـود آمـدن   ه عبارت است از شناخت علل و عـواملی کـه باعـث ب
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از  نکـردن  پیـروي در یک زن مسلمان شـده و او را بـه    چنین وضعی

  حجاب وادار کرده است. بارهدستورات دینی در

ادراك آن یعنی شناخت علـل و عوامـل آن    براي حل یک مسئله،

بسـیار مهـم و حیـاتی     ،مسـئله  ةوجودآورنده هاي ب ها ریشو برخورد ب

توان راه حـل درسـتی ارائـه     نمی ت و بدون شناخت علل و عوامل،اس

بنـابراین   د.کـر کرد و مسـئله را بـه صـورت منطقـی و پایـدار حـل       

روحانیون محترم در برخورد با مسئله بدحجابی باید ابتدا به شناخت 

مختلف، متفـاوت   دمورد افرا آن (که در ةوجود آورنده علل و عوامل ب

  مقابله با آن باشند. سپس به فکر است) بپردازند و

تـوان برخـی    البته با توجه به اینکه در سفرهاي کوتاه زیارتی نمی

را به صـورت کامـل حـل     آنهاو یابی  ریشهرا  از مسائل مثل بدحجابی

هاي اسالمی به مقابله با مظاهر  با روش وباید به صورت مقطعی  ،کرد

  مشکل پرداخت.

  یابی هاي مسئله شیوه

تـوان بـه    هایی که به وسیله آنها می یابی یعنی شیوه هاي مسئله شیوه

وجـود  چه بسـا مسـائلی در کـاروان     وجود مسئله در کاروان پی برد.

بایـد بـا    روحـانی  بنـابراین  اسـت. اطـالع   بـی که روحانی از آنها دارد 

له در کاروان آشنا شناخت مسئله و پی بردن به وجود مسئ يها روش

برخـی از آنهـا    ؛جـود دارد وهـاي مختلفـی    شـیوه براي این کار شود. 

  از: ندعبارت

 کـاروان، در  جلسـات برگـزاري   ةباردر مثالً :انحراف از تجربه قبلی

اکثر قریب بـه اتفـاق   به این معناست که قبالً  انحراف از تجربه قبلی
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در  آنهـا زیادي از عده  اکنوناما  ؛کردند شرکت میدر جلسات ن ازائر

 ن در جلسـات کـاروان  ازائرنکردن کنند. شرکت  جلسات شرکت نمی

که روحانی باید آنهـا را   هاي زیادي داشته باشد تواند علل و ریشه می

از جمله عوامـل مـؤثر در    دنکاندیشی  چاره هاو براي حل آن شناسایی

یـا  و  جلسـات کـاروان  بـودن   طـوالنی توانـد   مـی بـروز ایـن مسـئله،    

  باشد. هازمان برگزاري آنمناسب نبودن ا بودن آنها و یکننده  خسته

تر بیان شد، یکی از وظـایف مهـم    که پیش چنان انحراف از برنامه:

مـالك خـوبی بـراي     هـا  همـین برنامـه  اسـت و   ریـزي  وحانی برنامهر

اگــر کــاروان از یعنــی  ؛اســتشــناخت وضــع کــاروان و مســائل آن 

شـود کـه مسـئله و     روشن می ،بینی شده عقب باشد هاي پیش برنامه

  مشکلی در کاروان وجود دارد.

کسـانی کـه    و ها اصلی برنامه انمخاطب ن به عنوانازائر ن:اتذکر زائر

هاي کاروان درگیر هستند، بهتـر از دیگـران    به صورت مستقیم با برنامه

ها و مسائل جاري کاروان نظـر بدهنـد و نظـرات     برنامه بارهد درنتوان می

بنابراین نکات و تذکراتی کـه  . تر باشد ت به صواب نزدیکآنها ممکن اس

هاي خـوب بـراي پـی بـردن      تواند یکی از روش می ،کنند آنها مطرح می

  هاي آن باشد. برنامهارزیابی و  به مسائل و مشکالت کاروان

 پزشـک،  معـاون،  کادر اجرایی کاروان مثل مـدیر،  تذکر همکاران:

تـوان   عینـه کـاروان را مـی   یـی یـا معـین و م   عوامل خـدماتی و اجرا 

این افراد نیـز بـه دلیـل     همکاران روحانی در کاروان به حساب آورد.

هـاي او و نیـز آگـاهی از     اطـالع از برنامـه   ارتباط نزدیک با روحانی و

تواننـد در شـناخت مسـائل و مشـکالت      نقاط قـوت و ضـعف او مـی   
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کـه   روحانی باید از نکات و تـذکراتی . کاروان، به روحانی کمک کنند

د و از طریق آنها در جریان مسائل و ناستقبال ک کنند، آنها مطرح می

  مشکالت خود یا کاروان قرار گیرد.

تـرم بعثـه مقـام معظـم رهبـري و      مسـئوالن مح  تذکر مسئوالن:

ط کـاري  افرادي هستند که به دلیل ارتبا جمله ن محترم نیز  ازارابط

ائل و مشکالت کاروان توانند در انتقال مس با کاروان و روحانی آن می

ن یا کادر اجرایی کـاروان  ابعضی از زائر . چونبه روحانی کمک کنند

بـه   به جاي اینکه مسـائل را مسـتقیماً   پزشک و... مثل مدیر، معاون،

ـ آنـرا   ،روحانی منتقل کننـد  در میـان  ن یـا مسـئوالن بعثـه    ارابطـ  اب

  شود. می از طریق ایشان به روحانی منتقلمسائل و گذارند  می

   ها: افتن و ارائه راه حلی. 2

ر یمشـکالت وجـود دارد و مـد    حـل  يبـرا  یهاي مختلف است که راه یعیطب

و از  هیـ هـاي ممکـن را ته   حل راهاز  یفهرست کامل دیبا ن مسئلهییپس از تب

 ياز کارشناسـان و افـراد   ینظرخواه ند.کرا انتخاب  نهین گزیبهتر میان آنها

 يهـا  لیافتن بـد یـ توانـد بـه    یاند، مـ  بودهر یدرگ با مسئله ماًیکه خود مستق

بـه کـار رفتـه در     يهـا  راه حل ین مطالعه و بررسیشتر کمک کند. همچنیب

  تواند کارگشا باشد. یها م ت تفاوتیموارد مشابه، با رعا

   ن راه حل:یها و انتخاب بهتر راه حل یابیارز. 3

ه دربـار  یاطالعـات کـاف   بـه  یابی ها و دست راه حل يآور پس از جمع

 کیت، هر ید با جدیرنده بایم گیمختلف حل مسئله، تصم يها لیبد

قـاط  کند و بـا توجـه بـه ن    لیه و تحلیتجز و یابیارزبا دقت از آنها را 

ن راه حـل را  یتـر  ن و مناسـب یاز آنهـا، بهتـر   کیـ قوت و ضعف هـر  
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د بـر اسـاس   یـ هـا با  حـل  راه یابیـ اسـت کـه ارز   یهیبـد  ند.کانتخاب 

بـودن راه   یعملـ که از جمله ایـن معیارهـا    ردیصورت پذ ییارهایمع

  اهداف است.تر  و آسانبهتر تحقق حل و 

لَ فَینَ یالَّذونَ الْقَوعتَمیسالَّذ کلَئأُو نَهسونَ أَحیتَّبِع ماهدنَ ه

  1.اللَّه وأُولَئک هم أُولُواْ االَلْبابِ

ـ پن آنهـا  یکـوتر یشـنوند و از ن  که گفتـار را مـى   آنان روى ی

 ندشـان یتشان کرده و ایشانند کسانى که خدا هدایکنند، ا مى

  خردمندان.

   :يو بازنگر اجرا. 4

در  ـ  اسـت  يریـ گ میدر تصـم  یکه عنصر اصل ـ  ند انتخابیگرچه فرا

ز نقـش  یـ ) نمینه (تصمیزگ ياجرا ،ده استیاتمام رس به یمرحله قبل

 یابیبعد از ارزن یبنابرا .به اهداف دارد یابیت و دستیدر موفق یمهم

از آنهـا و  و ضـعف هـر کـدام     نقاط قوت یمختلف و بررس يها نهیگز

شـود  اجرا  نه مورد نظرید گزینه، باین گزیتر ن و مناسبیانتخاب بهتر

و در نهایت نتایج حاصـل از اجـراي تصـمیم بـا نتـایج مـورد انتظـار        

مطابقت داده شود و مدیران در صورت لزوم تغییراتی را براي اصـالح  

  اجراي تصمیم اعمال کنند. یا

  يریم گیدر تصم گذارتأثیرعوامل 

هسـتند   ثرگذارو اجراي آن ا يریگ میتصمفرایند در  يعوامل متعدد

عوامـل  مجموع از از اهمیت بسیاري برخوردار است. که توجه به آنها 
                                                             

 .18. زمر، ١
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 ، بعضی فقط در یک یا چند مرحلـه يریگ میتصمدر فرایند گذار تأثیر

 يریـ گ میمراحـل تصـم   یی از عوامـل در تمـام  بعضاما  .دنکاربرد دار

 یها و عوامل کـه در منـابع غنـ    لفهؤن میبرخی از ا .ندستهگذار تأثیر

  :شده، عبارتند از ید فراوانیکأت بر آنها ینید

  کارشناسان ونظران  با صاحب و رایزنی مشورت . 1

مهـم در   از عوامـل  یکـ ی آنهـا  از یو نظـر خـواه   گـران یدبا مشورت 

 يا ژهیـ گـاه و یت بـاال و جا یـ سـت و در اسـالم، از اهم  ا يریگ میتصم

مسـائل و   یدگیـ چیبرخوردار است. با توجه به وسعت موضـوعات و پ 

ر قـادر بـه شـناخت همـه مسـائل و بـه       یمد اطالعات، یز گستردگین

سـت و در  ین ک مسـئله یـ اطالعـات الزم در مـورد   تمام دست آوردن 

  کند.آن اتخاذ در مورد  یو درست یم منطقیتواند تصم یجه نمینت

 يا گران به منظور اسـتفاده از نظـرات آنـان مسـئله    ید بامشورت 

 يهـا  يمـار یاز ب یکی ،يأو استبداد به ر نکردن است و مشورت یعقل

  یآگـاه  انـدازه هـر   ریرا مـد یـ است؛ ز يریگ میران در تصمیمهلک مد

 خود متخصـص، کـاردان و پـر تجربـه     ينه کاریو در زم باشد داشته

ببـرد و   یک مسئله پـ ی يایابعاد و زوا ۀتواند به هم ینمباشد، باز هم 

در  ن کننـده یـی تع ینقشـ  تواننـد  یمـ از مسـئله کـه    يچه بسا ابعـاد 

 بمانند. یمخفد، از نظر او نداشته باش گیري تصمیم

اداره  يبـرا  یاساس يها از ضرورت یکی را مشورت 7رمومنانیام

گـران را  ید با آن حضرت مشورت .داند می يریگ میژه تصمیامور، به و

ال « :دیـ فرما یدانـد و مـ   یم یبان و حامین پشتیتر ن و محکمیتر يقو
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ظَمـ  قُوثَأَ ةَرَاه نَم ـ الم ، اسـتوارتر و  یبانیو پشـت  یچ حـام یهـ  1ة؛راوشَ

  »ست.یاز مشورت کردن ن تر محکم

آینـد کـه    مسائل و مشکالت متعددي در کـاروان بـه وجـود مـی    

ن ارهنگی کاروان و رهبر معنوي زائرروحانی کاروان به عنوان مدیر ف

لکن اگر از نظـر و مشـورت دیگـران     ؛دگیربدر مورد آنها تصمیم باید 

 منـدي از فکـر دیگـران تصـمیم بگیـرد،      استفاده نکند و بدون بهـره 

بنابراین بهتر اسـت از  خود اطمینان یابد. تصمیم از درستی تواند  نمی

عوامل خدماتی  پزشک، معینه، مدیر کاروان، معین، مثلنظر دیگران 

کـرده و   ن تحصیلازائر ،ونروحانی ن خاص مانندان به ویژه زائراو زائر

 گیـري،  ند تا مطمئن شود که هنگـام تصـمیم  کاستفاده  فرهنگی و...

ــده و  مســئلهمختلــف جوانــب  تصــمیم درســتی از نظــر او دور نمان

  گیرد. می

اده مسائل سـ  (خصوصاًر مسئله ه برايالبته باید توجه داشت که 

همچنین مشورت بـا هـر    .شود ) مشورت کردن توصیه نمیو مشخص

الزم نیسـت روحـانی کـاروان در     بنـابراین اوالً  .کسی نیز الزم نیست

ضـرورت  ند و اگر هـم  کمورد همه مسائل کاروان با دیگران مشورت 

نـد، الزم نیسـت بـا همـه     کاي مشـورت   مسـئله  بارهدرایجاب کرد تا 

مان و نحوه رفتن به سوي در مورد ز مثالً د؛ن کاروان مشورت کنازائر

ولـی   ،نـد کمعین و معینـه مشـورت    معاون، تواند با مدیر، عرفات می

  ضرورتی به مشورت با زائران نیست.

                                                             
 .100، ص72، جبحاراالنوارمجلسی، عالمه . ١



  ج و زیارتمدیریت فرهنگی در ح              92

  

  مشورت دیآثار و فوا

ا سـازمان  یـ ب انسـان  ینص که از مشورت کردن یثار و برکات فراوانآ

 بـه  ياوان مـاد فرد و امکانات و منابع فـر یک شود، هرگز از تفکر  یم

ح یتوضـ اختصار د مشورت را به یاز فوا ینجا بخشید. در ایآ یدست نم

  : میده یم

   گرانیاز درخشش افکار د يبردار الف) بهره

و اسـتفاده از افکـار و نظـرات     يبـردار  بهـره  د مشـورت، یـ از فوا یکی

 يهـا  شهیافکار و اند کند تا ی. مشورت به انسان کمک مگران استید

قرار  طلبد و با يارینظران و متخصصان را به  ژه صاحبیگران، به وید

آنان در کنار فکر و نظـر خـود، بـر قـدرت،      يها شهیدادن افکار و اند

د و از درخشـش افکـار و   یـ فزاینش خـود ب یشه و بیاند وسعت و عمق

  .  مند شود گران بهرهید يها شهیاند

ـ م« د:یفرما یم 7یعل امام  ـ الع يوِذَ راون شَ ـ استَ ولِقُ ـ  اءضَ  ارِنوأَبِ

1ول؛قُالع
درخشـش   هر کس با صاحبان عقل و خرد مشـورت کنـد، از   

  .»شود یمند م افکار بهره

  از هالکت يریب) جلوگ

ک یـ ن است کـه  یا يریگ میت مسئله تصمیحساس ت ویل اهمیاز دال یکی

سـازمان را بـه    ينـابود  و یا فروپاشـ یـ م، ممکن است هالکـت فـرد   یتصم

بـه  جوانـب مسـئله    ی، تمـام يریـ گ میهنگام تصـم  دنبال داشته باشد. اگر

ده و ینسـنج  یمیدارد تصـم  احتمـال  نشـوند،  یبررسـ  طور دقیق و اصولی
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ـ ا و نادرسـت گرفتـه شـود     م نادرسـت ممکـن اسـت عواقـب و    ین تصـم ی

ده و یم نسـنج یک تصـم یـ  . گاهیبه دنبال داشته باشدناگواري  يامدهایپ

ا یــ و دکنــرا تبــاه را عــوض و او  يتوانــد سرنوشــت فــرد یمــ یرمنطقـ یغ

  .را فراهم آورد یسازمان ينابود و یموجبات فروپاش

الزم انجام شود و  دقتبا ، يریگ میاست که تصم ين ضروریبنابرا

 یبررسـ  یمختلف مسئله به خوب يایجوانب و زواقبل از اخذ تصمیم 

. سـت یمکـن ن مگـران  یق مشـورت بـا د  یـ کـار جـز از طر   نیو ا شود

کـه   یسـ ک آن ١؛راشَاستَ نِم بطا عم« :دیفرما می 7یمنان علؤرمیام

  ».شود یند، هالك نمکمشورت 

  خطاها ییج) شناسا

گـران  ید ياستفاده از نقطـه نظرهـا   رت ودرباره مشو 7یحضرت عل

2اء؛طَالخَ عاقوم فرَع ،اءاالر وهجو لَقبتَن اسم« :دیفرما یم
که از  یکس 

ــاگون اســتقبال ينظــرات و آرا  مــوارد خطــا و اشــتباه را ،کنــد گون

  ».شناسد میباز

   به راهکار مناسب یابی د) دست

 گیـري  میتصـم  ،گـران یمشورت و توجـه بـه نظـرات د    دیاوفاز جمله 

ه بـه  یضـمن توصـ   7یحضرت عل است. راه درستانتخاب معقول و 

مشـورت   دهیـ ن فایـ گران، بـه ا ید يمشاوره و استفاده از نقطه نظرها

ـ  يأالـرَّ  عـض وا بباضـرِ « فرموده است:ن اشاره یچن ـ وتَی عضٍببِ  نـه م دلَّ
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الص1؛ابِو
قـت  یو حق یدرست د تایگر بزنیکدیها را به  شهینظرها و اند 

  ».دشواز آن متولد 

  یمانیاز پش يریگ شی) پهـ

است و تنهـا راه   یمانیندامت و پش زدگی در کارها سرانجامش شتاب

ــت.  ــورت اس ــی از آن مش ــؤرمیام ایمن ــان عل ــار د 7یمن ــاره ن ی ب

مان یهـرکس مشـورت نکنـد، پشـ    2م؛نـد یر شستَیم ن لَم« :دیفرما یم

  ».شود یم

   مشاوران يها یژگیصفات و و

بایـد طبـق    ـ  کـه دارد  یت فراوانیا و اهمیبا وجود همه مزاـ مشاوره  

دا کنـد  یگاه مناسب خود را در سازمان پیجااصول و ضوابطی باشد تا 

 یاري کند. مناسب يها و راهکارها وشبه ر یابی ران را در دستیو مد

توانند  میت آن اصول و ضوابط، یسازمان با رعا ریزان برنامهران و یمد

راهـه  یره داشته باشـند و بـه ب  از مشاو اي نهیبهو مناسب  يبردار بهره

  د.نرون

ر دکـه  شـد  با یاتیخصوصـ  هـا و  یژگیو يد دارایطرف مشورت باالبته 

، بـر ایـن مسـئله    :ات معصومانیژه روای، به ویاسالم یمنابع و متون غن

کــه طــرف  یکســ بـراي  يادیــات زیهـا و خصوصــ  یژگــیوتأکیـد شــده و  

هـا و   یژگـ یبـه و . در ادامـه  مطـرح شـده اسـت    رد،یـ گ مـی مشـورت قـرار   

  .میکن یاند، اشاره م مشاوران مطرح کرده يمنان براؤمریکه ام یطیشرا
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  الف) خداترس بودن:

ل یاز فضـا  یکـ یخداوند متعـال،   یانان و نافرمیعص و خوف از یخداترس

ن یـ د ایـ با یهـر مسـلمان   و اسـت  یو از صفات برجسـته انسـان   یاخالق

رد، یـ گ مـی قـرار   مشـورت  طـرف که  یکس اما براي ؛باشد رارا دا یژگیو

از  7امــام صــادق .اســت يمهــم، الزم و ضــرور یژگــین ویــداشــتن ا

ـ « :فرمـود  کنـد کـه آن حضـرت    ینقل م 7یمنان علؤرمیام ـ اوِشَ یر ف 

1د؛رشُاهللا تَ ونَخشَی نَیذالَّ كورِمأُ
خداترسـان  ش بـا  یخـو  يدر کارهـا  

  »ي.راست رهنمون شومشورت کن، تا به راه 

و خداوند متعـال را همـواره    داشته باشندخوف که از خدا  یکسان

مشـاوره،   کنند هنگـام  یم یش بدانند، سعیناظر بر اعمال و رفتار خو

ــه نـــد و روش درســـت و یقـــت را بگویحق ــار مناســـب را بـ راهکـ

بـر  دانند که خداوند متعـال نـاظر    یرا میز کننده نشان دهند؛ مشورت

ثبـت  ـ ر کارهـا   یسـا  همچـون ـ ز  یـ ن کـار آنهـا ن  یاعمال آنهاست و ا

  شود. رسیدگی میآنها  به حسابامت یشود و در روز ق یم

  :ب) خردمند بودن 

و نظـر   خردمنـد، صـاحب   بـا افـراد   مشـورت ژه یـ مشورت کردن، به و

 يهـا  راه بـه  یابیـ  دسـت در ا سـازمان را  یـ توانـد فـرد    یم ،متخصص

 7ین حضـرت علـ  یالموحـد  یمـول یاري کند. تر  حیر و صحت مطلوب

ـ األَ يوِذَ راون شَم« :دیفرما یم ابِلب لَّد ـ ع ـ الرَّ یلَ 2اد؛شَ
هـر کـس بـا     
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 نــد، بــه راه درســت رهنمــونک شــه و خــرد مشــورتیصــاحبان اند

  ».شود می

ـ و لَلَالزَّ نِمأتَ ولِقُالع يوِر ذَاوِشَ« :دیافرم یم و نیز 1م؛دالنَّ
بـا افـراد    

مـن  یا یمانیلغـزش و پشـ   عاقل و صاحب خـرد مشـورت کـن تـا از    

  »شوي.

  :) با تجربه بودنج

در شناخت مسائل  شو قدرت ییتوانا شتر باشد،یب انسانتجربه  چههر

شـتر و  یب ،حل مشـکالت  يبراتر  سنجیده يها مختلف و ارائه راه حل

  د.ده و نظر او پربارتر و ارزشمندتر خواهد بویعق

 يهـا  يانسـان در توانمنـد  شـود   موجب میمشورت با اهل تجربه 

درست راه  و بهماند گذشتگان مصون  يو از خطاهاشود ک یآنان شر

  .رهنمون شود

مـتقن و   يا شهیاند پخته و یآنان که تجربه بیشتري دارند، از آرائ

. به همـین  باشند یتوانند مشاوران خوب ین میبرابنا ؛برخوردارند يقو

ـ  7یحضـرت علـ   جهت د یـ کأت بسـیار تجربـه   مشـورت بـا اهـل    رب

ـ التَّ واذُ رتاون شَم لُفضَأَ« :دیفرما یحضرت م. آن اند فرموده 2؛بِارِج
 

 يکـه دارا  اسـت  ی، کسـ یکنـ  یمشـورت مـ   يکه با و ین کسیتربر

  »د.فراوان باش يها تجربه
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   ل نبودن:یبخ د)

ال « :دیفرما یمالک اشتر م باره بهن یادر   7یمنان حضرت علؤرمیام

ـ ی و ضلِالفَ نِع کبِ لُعدی الًیخب کترشوِم یفَ نَّلَدختُ عدل یـ بخ 1؛قـرَ الفَ ك

کنـد   یرا تو را از احسان منصرف میز را در مشورت خود دخالت مده؛

  ».ترساند یو فقر م یدست یو از ته

  نبودن: ح ) ترسو

ـ بال ج و« :دیـ فرما مـی  مالک اشـتر به  7یعل امام ـ ی اًانَ ـ  کفُعضَ نِع 

 فیات را تضـع  هیـ کارهـا روح  را دریـ با ترسو مشورت مکن؛ ز 2؛ورِماألُ

  ».کند می

   ص نبودن:یو) حر

ـ یرال ح و« :دیفرما یادامه نامه به مالک اشتر م در 7یحضرت عل اًص 

3ور؛الجبِ ةَرَالشَّ کلَ نُیزَی
ر کـه  یـ ص را بـه مشـورت مگ  ین حرینهمچ 

  ».دهد ینت میدر نظرت زه ناحق حرص را ب

  :ز) دروغ گو نبودن

 برِّقَی ابِرَالسکَ هنَّإِ؛ فَابذَّالکَ رِشستَال تَ و« د:یفرما یم 7منانؤرمیام

یلَعک البیعد ی وبعد یلَعیرِالقَ ک4؛ب
را یگو مشورت نکن؛ ز دروغ با فرد 
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  در نظـرت  ک رایک و نزدید سراب است و دور را در نظر تو نزداو مانن

  .»اندینما یدور م

  يمحور حق. 2

ران یدغدغه مـد  نیتر ن راه حل، مهمیص بهتری، تشخيریگ میدر تصم

بایـد آنهـا    ها راه حل يآور مسئله و جمعشناسایی پس از  مدیر .است

ارهـا و  یمعکـار  را انتخاب کند. براي این  راه حل و بهترین یابیارزرا 

 یالهـ  يهـا  حـق و ارزش ن آنهـا  یتـر  دارد که مهم وجود ییها شاخص

ن مـالك سـازگارند،   یکه با ا ییها حل ن راهیکه در ب ان معنیبد است.

ن یـ کـه بـا ا   یحل راه شود و می انتخاب دارد، يشتریب يور آنچه بهره

کنـار گذاشـته    ـ  ز باشـد یـ هر چند سـودآور ن ـ شاخص تعارض دارد  

ـ ردبه دنبال دا یکه منافع یحل راهبنابراین شود.  می از  یکـ یبـا   ی، ول

د انتخـاب شـود؛ هـر چنـد بـه      یبا، ناست در تضاد یاسالم يها ارزش

  .ر باشدیا شخص مدیضرر سازمان و 

ت شـوند کـه از عمـق    یـ ترب يا د به گونهیبا ینظام اله ران دریمد

 نـزد خداونـد   یرا کسـ یـ باشند؛ ز جان، عمل به حق را دوست داشته

ز یـ چ ش از هریشتر است که عمل بر اساس حق را بیلت بیفض يدارا

ن یش قرار دهد. در چنـ یمد نظر داشته باشد و آن را وجهه همت خو

د یـ د، نبابخـور خاطر عمـل بـه حـق، شکسـت      به يریاگر مد یصورت

کرده و نزد خداونـد   عملفه خود یبه وظصادقانه  ونن باشد؛ چیغمگ

  .جور استأم

ـ  اهللاِ ندع اسالنَّ لَفضَأَ« :دیفرما یباره من یا در 7یحضرت عل نم 

ـ  هثَرَکَ و هصقَن نَإِ ؛ وهیلَإِ بحأَ قِالحبِ لُمالع انَکَ نَم ـ الب لِاط، ـ إِ و رَّن ج 
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1؛هادز و ةًدائفَ هإِلَی
است که عمل  ین مردمان نزد خدا کسیهمانا برتر 

د؛ گر چه از نفع و قـدر او بکاهـد   تر از باطل باش حق نزد او محبوب به

فراهم سـازد و   یاو منافع يش آورد و باطل برایپ یمشکالت  ش یو برا

  ».به بارآورد یادتیش رتبت و زیبرا

دهـد کـه    یران میام ارزشمند را به مدین پیحضرت ا یکالم نوران

ن راه یانتخـاب بهتـر   ين شـاخص بـرا  یتر مهم یاله يها حق و ارزش

  .است يریگ میحل در تصم

   استفاده از تجربه. 3 

اطالعـات   انبـوهی از  توانـد  یمناسب از تجارت گذشـته مـ   يریگ بهره

زان خطـا و  یـ م در نتیجـه ران قـرار دهـد.   یار مدیارزشمند را در اخت

مات از ارزش و اعتبـار  یابـد و تصـم  ی یمـ  ها کاهش میاشتباه در تصم

ت یـ موفق 7یعل منان حضرتؤرمیام. برخوردار خواهند شد يشتریب

آثـار و   از یکـ یمـورد نظـر را    يبه اهداف و کارها یابی و امکان دست

 :دیـ فرما یدانـد و مـ   ینه از آنها مـ یها و استفاده به ج حفظ تجربهینتا

»من حالتَّ ظَفارِجأَ بصأَ تابالُفعحفـظ (و از   هـا را  کسی که تجربه 2؛ه

  ».رسد یجه میش به نتیکارها ،کند آنها استفاده)

 يو يشتر باشـد، توانمنـد  یتجربه فرد باندازه  هرت که بدیهی اس

ده و نظـر او  یو عق شتریب ،در شناخت مسائل مختلف و حل مشکالت

ن نکتـه  یـ ن ایـی تب در 7یامام علبود. تر خواهد  ارزشمندتر و مقبول

                                                             
 .182، صالبالغه نهج. سید رضی، ١
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 شه و نظر هـر شـخص  یاند 1؛هتبجرِتَ درِقَ یلَع لِجالرَّ أير« :دیفرما یم

  ».اوستبه اندازه تجربه 

را  ها نهین گزیتر مناسب ن ویها، بهتر از تجربه يبردار انسان با بهره

ن یمنؤالمـ ریشـود. ام  ین اشتباه را مرتکب میکند و کمتر یانتخاب م

ــاره مــی 7یحضــرت علــ ــثَ« فرمایــد: در ایــن ب ــجرِالتَّ ةُرَم ۀِب ســنُح 

  .»ستکویار و انتخاب نیاخت جه تجربه،یثمره و نت  2ار؛یختاإلِ

بیشـتري   ۀحانیون کاروان به ویژه روحانیون محترمی که سـابق رو

داراي تجارب بسیاري هسـتند و در تصـمیمات مختلفـی کـه      دارند،

د و بـدین  نـ نکتوانند از تجـارب قبلـی خـود اسـتفاده      می گیرند، می

وسیله میزان اثربخشی تصمیمات خود را افزایش و احتمـال خطـا و   

درسـت،   شـان ه تصمیماتد کـ ند و مطمـئن شـو  نلغزش را کاهش ده

توانند از تجارب دیگـران بـه    میاست. همچنین آنها  منطقی و بهینه

  مند شوند. ویژه تجارب روحانیون دیگر بهره

   توکل. 4

 یت اسـالم یریدر مـد  يریـ گ میمهـم تصـم   از مباحث یکیتوکل که 

کارهـا   یاعتماد و اتکا بر خداوند متعال در تمام :عبارت است از است،

هاسـت و   ننـده سـبب  ینکـه او آفر یا بـا اعتقـاد بـه    ؛راده اوه بر ایو تک

ـ البتـه ا  .شـوند  یم گذارتأثیرو  ت کاملیها با اراده او در سبب سبب ن ی

و فـراهم کـردن    خـود  يازهایست که انسان از جستن نیبدان معنا ن

، یعـ یو طب يل ظـاهر یگمـان کنـد وسـا   از باشد و ین یمقدمات آنها ب

                                                             
 .همان. ١

  . همان.٢
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د خود را بـه  یعناست که تمام توجه و امن میندارند؛ بلکه به ا تیسبب

  .داشته باشد منحصر نکند و به اراده خدا توجه ياسباب و علل ظاهر

 از یکـ یامـور بـه او،    ۀن توکل بر خدا و حواله کـردن همـ  یبنابرا

کـه مغلـوب   اي  ؛ به گونـه است یگذار بر اراده آدمتأثیرعوامل مهم و 

 یقـ یحق سـعادت  و یت قطعـ یشود و به موفق ینم يگریچ عامل دیه

ـ  صـلُ أَ« :دیفرما یم 7منانؤرمیام .گردد یل مئنا ـ والتَّ لـبِ القَ ةِوقُ  لُکَّ

1اهللا؛ یلُع
  ».شه قوت قلب، توکل بر خداوند متعال استیاساس و ر 

دارد، تـرس   به دنبال ییامدهایعواقب و پ ،یمیاز آنجا که هر تصم

ر امـر  د ینـامطلوب، موجـب سسـت    يامدهایند و پیاز عواقب ناخوشا

و فتـرت را از   یتواند سست یکه م يزیچو تنها  شود یم يریگ میتصم

ند، توکـل و  کمناسب آماده  يریگ میتصم ينه را برایان ببرد و زمیم

، ذات روهاست و آنین است که فراتر از همه یمتعال ییرویاعتماد به ن

 .اسـت  یبـ یغ ياز امدادها يمند توکل رمز بهره. مقدس خداوند است

ـ لَع لَکَّون تَم« :دیفرما یم 7یان حضرت علمنؤرمیام ـ کَ هی ـ  و اهفَ ن م

لَأَس2؛اهعطَأَ ه
 هرکس کـه بـر او (خداونـد متعـال) توکـل کنـد، او را       

طلـب   يزیـ او چ ازشود و هر کـس   یبان او میکند و پشت یت میکفا

  ».کند یبه او عطا م ،کند

   یبودن اطالعات کاف دارا. 5

ثر است و همـه  ؤخوب و م يریگ میاصر تصمعن نیتر یاطالعات از اصل

کـافی در اختیـار داشـته    اطالعـات   گیري باید میران هنگام تصمیمد

                                                             
 .197، صهمان. ١

 .123، صالبالغه نهج. سید رضی، ٢
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بـه  آینـده   يدادهایـ الزم را دربـاره رو  يها ینیب شیتا بتوانند پ باشند

تـوان در   یالعـات را مـ  چه اطیاز در يریگ میط تصمیشرا. عمل آورند

ک طـرف آن،  یـ در داد کـه  ف قـرار  یـ ک طی يبر رو ،حاالت مختلف

  .ردیگ یزا قرار م گر وضع تشنجید يو در انتها وضع مطمئن

مـدیر  وجـود دارد و   یط مطمئن، اطالعـات بـه انـدازه کـاف    یشرادر 

ش یکـه در پـ   یا راهـ یجه اقدام یو درباره نتاست  ها آگاه هدف کامالً از

  د.، قابل سنجش و معتبر به دست آورقیاطالعات دق دتوان ی، مدرو دار

بـه   ،ردیـ گ یم مـ یط مطمـئن تصـم  یکه در شـرا  يریرو مد نیاز ا

 یم خود، اطالعات کافیتصم بارهکار آشناست و در يها هیاهداف و رو

 گوینـد؛  مـی شـده   يزیر برنامهتصمیمات  ،ماتیتصماین نوع به . دارد

ها روشن  ها و روش هی، روشده، اهداف يزیر مات برنامهیتصمدر  ونچ

م را مشـخص  یاخـذ تصـم   ینگ، چگـو سـازمان  يهـا  اسـت یاست و س

  .کند یم

کمتري برخـوردار  عمل  يآزادفرد از  ،شده يزیر م برنامهیدر تصم

آنچـه   دربارهکند و  یف مین تکلیین سازمان است که تعیرا ای؛ زاست

 يزیـ ر مات برنامهی، تصمن حالیرد. با ایگ یم میشود، تصم د انجامیبا

ار بـاال  یـ مل و اختع يا دادن آزادیدر وقت  ییجو هدف صرفه ، باشده

در  ییجـو  صرفه ها سبب هیمقررات و رو ها، استیس است وران یبه مد

امـور   بهوقت خود را دهد که  به آنها اجازه میو  شود میران یمدوقت 

  اختصاص دهند.تر  مهم

رو بـه رو   ياضطرار  نشده و ینیب شیران با مسائل پیمد یوقتاما 

ـ یسازمان  يها استیکه س شوند یم  یحـل آنهـا روشـ    يراا شرکت ب

 اسـت، نشـده   يآور نه جمـع ین زمیدر ا یو اطالعات کاف کردهارائه ن
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از بـه اطالعـات   یپس ن ؛رندینشده بگ يزیر مات برنامهیمجبورند تصم

در  يریـ گ میتصم .است يالزم و ضرور ییها تیموقع نیجامع در چن

  .باشدمند  بهره یاطالعات کاف ازمدیر که  استثر ؤم یسازمان زمان

نکته اشاره دارد کـه در   نیبه هم 7امام صادق ید کالم نورانیشا

 نـد ف عقو« ه است:دوت خود به عبداهللا بن جندب فرمیاز وص يفراز

ـ ن تَأَ بـلَ ، قَهجِخرَن مم هلَدخَم فعرِتَ یتَّح مرِأَ لِّکُ ـ ف عقَ 1م؛نـد تَفَ هی
بـه   

آن  یرا از خروجـ  يدم) توقـف کـن تـا ورو   ی(تصـم  يامـر  هنگام هر

  ».يمان شویو پش يم واقع گردیآن تصم نکه دریل از اب، قیشناسباز

، درسـت و بخردانـه   گیري میتصم براين است که یت ایمفهوم روا

تـا نـدامت و پشـیمانی     اسـت الزم  حیو صـح  یکسب اطالعـات کـاف  

  گیر مدیر نشود. گریبان

جنـگ و مقابلـه بـا     هنگامه ن بود کیز چنین 9غمبر اسالمیره پیس

آنان و تحرکات و اقداماتشان کسب اطالعـات   وسته از وضعی، پندشمنا

  .کرد یم يریگ میتصم ،ق و درستیو بر اساس اطالعات دق فرمود می

از وجـود آنهـا در    9غمبـر یدو گروه بودند که پ »نقبا«و  »عرفا«

 يو بـه معنـا   فیـ رع  جمع عرفا کرد. یاطالعات استفاده م يآور جمع

کـارگزار   يبشناسد و به معنـا  ان خود رااریکه اصحاب و  یدانا و کس

  .است

شـوا و  یپ وقـوم   مهتر و ساالر يز به معنایو آن ن  بینق  جمع نقبا

ز یـ داشـته باشـد ن  معرفـت  که به احوال مردم  یکسبه و  است سیرئ

  .شود نقیب گفته می
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د کـه بـه مسـائل و احـوال قـوم      بودنبزرگان قوم  ،نقبا پس عرفا و

 بـراي گونـه افـراد    نیاز ا 9رسول اکرم وکامل داشتند  ییخود آشنا

له یبه وس 9مپیامبر، نیعالوه بر ا. کردند یاستفاده م کسب اطالعات

  گشت. یاز وضع دشمن مطلع م خود یاطالعات مورانأم

عبداهللا بن جحـش   يهجر ، در ماه رجب سال دومبه عنوان نمونه

 ،تفرسـتاد و هنگـام حرکـ    یتیمورأبه مر از مهاجران فرا با هشتاد ن

، آن را مـوده یفرمـود تـا دو روز راه نپ   به او و داد يبه دست و يا نامه

از همراهـان   یآن بنگرد و به فرمان عمل کند و کس نخواند؛ آنگاه در

، ییمـا یعبـداهللا پـس از دو روز راهپ  . دکنمجبور ن یخود را به همراه

 فامض ،هذا یکتاب یذا نظرت فإ« :افتین فرمان ینامه را گشود و چن

ـ ن مکۀ و الطّیتنزل نخلۀ ب یحتّ و تعلـم مـن    ،شـا یقر ،د بهـا ائف فترص

1خبارهم؛أ
، همچنـان رهسـپار شـو تـا در     یسـت ینگر ام هرگاه در نامه 

ش بـاش و  یقـر  نیآنجـا در کمـ   .یـی فرود آ ،ان مکه و طائفینخله، م

  ».جو کنو ما جست ياخبارشان را برا

از جمله  شود که اطالعات یاستفاده م از مجموع مطالب ذکر شده

  است. يریگ میمهم در تصمعناصر 

   اطالعات مطلوب و اثر بخش يها یژگیو

 ت و دقتیفیالف) ک

ت بـاال و  یفیاز کسودمند و اثربحش باشند، باید اطالعات براي اینکه 

 شـان اهدافبراي تحقق ران بتوانند ید، تا مدنبرخوردار باش یدقت کاف

تـر   قیـ اطالعـات دق  زهانـدا ر . هـ کننـد  نحو مطلوب استفادهآنها به از 

                                                             
 .189، ص19، جهمان. ١
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شـتر  یب يریـ گ میتصـم  ر هنگامیشتر است و مدیب هات آنیفید، کنباش

م یاونـد متعـال در قـرآن کـر    خد .ه و اعتماد کندیتک هاتواند به آن یم

ـ  یإن جآءکُم فَاسـقٌ بِنَبـإٍ فَتَب  « :ندیفرما یم الَـۀٍ   ینُـوا أَن تُصهمـاً بِجوا قَوب

اگر فاسقی برایتان خبري آورد، نیـک   1؛نَیتُم نَادمفَتُصبِحوا علَى ما فَعلْ

وارسی کنید. مبادا به نادانی گروهـی را آسـیب برسـانید و [بعـد] از     

  »اید، پشیمان شوید. آنچه کرده

. ت داردح بودن اطالعات داللـ یق و صحیدق فه بر ضرورتیه شریآ

، يریـ گ است که از هر گونه جهت یاطالعات ق،یح و دقیاطالعات صح

گونـه دخـل و تصـرف     چیو... مبرا باشد و هـ  يکار ، دستيدار جانب

  .در آن صورت نگرفته باشد یینابجا

  ب) به موقع و به هنگام بودن

 در وه یـ است که به موقـع ته  یاطالعات مناسب و اثربخش، اطالعات

آنها بتوانند با اسـتفاده بهینـه   رد تا یران و مسئوالن قرار گیار مدیاخت

کنند و براي اینکه کنترل بینی شده را  ر، برنامه پیشاز اطالعات مزبو

نکـه  ید قبـل از ا یشود، با انجام فقیتثر و با موؤم يا وهیشبه این کار 

دا کنـد،  یپ يادیشده انحراف ز ینیب شیپ ۀبرناماز ات مورد نظر یعمل

ا یـ العـات  اط يآور ر در جمـع یخأا تزیرد؛ شوانجام  یاقدامات اصالح

 بـه را  یاتیـ مهـم و ح  اطالعـات  ممکـن اسـت  ا، پردازش و انتقال آنه

 ز انتفـاع یکند و از حدیل بتت و کم ارزش یاهم یها و اطالعات ب داده

  ندازد.یب
                                                             

 .6 ،حجرات. ١
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   ج) متناسب بودن

 یـا از و یـ ش از انـدازه مـورد ن  یب یعنی ؛از باشدید در حد نیاطالعات با

ن یآفـر  مشکلصورت، اطالعات هر دو  نباشد؛ چون در یناقص و ناکاف

زان مـورد  یـ اطالعات اگر ناقص و کمتر از مخواهند بود.  ساز و مسئله

در  ینشود و اطالعـات کـاف   یبررس ک مسئله کامالًی یعنیاز باشد، ین

وظـایف   آن تواند بـا اعتمـاد بـه    یر نمینگردد، مد يآور مورد آن جمع

انجـام دهـد.   ا کنتـرل  یـ  يزیـ ر ، برنامـه يریـ گ میتصم خود را اعم از

از باشد، یمقدار مورد ن ش ازیشده ب يآور عر اطالعات جماگ همچنین

و  شود و توان اسـتفاده مناسـب   یان انبوه اطالعات غرق میر در میمد

  .نه از آنها را نخواهد داشتیبه

 اي انبوه از توده باهستند که  ناراحتمسئله  نیران همواره از ایمد

کـه نـه وقـت    شـوند   مواجـه مـی   هـا  ینیب  شیآوردها و پها، بر گزارش

 درك کننـد و نـه   یتوانند آنها را به خوب یدن آنها را دارند و نه مخوان

  .کنند را برآورده یشان ازهاینتوانند از آنها استفاده کنند تا  می

  د) مرتبط بودن اطالعات

 نیاگیري در  تصمیم ،اطالعات هاي مدیریت دشوارترین جنبه از یکی

مـدیران و  که  ییها تیمسئول ف ویاطالعات با وظاکدام است که  باره

منان حضرت ؤرمی. امردد انجام دهند، ارتباط و تناسب دایبامسئوالن 

ـ ع کیأر رواقصَ« :سدینو می یخطاب به حارث همدان 7یعل ـ  یلَ ا م

  ».ارتباط دارد باشد که به تو يتوجهت تنها به امور 1؛کیعنی
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کنـد کـه    يد خود را سـرگرم اطالعـات و آمـار   یر نباین مدیبنابرا

ن کار، یا ون باندارد؛ چ یا اصال ارتباطیبا کار او دارد،  يزیناچ ارتباط

د و او را از رو یمـ  هـدر بـه  د و فعـال او  یـ وقـت مف  رو ویـ از ن یقسمت

ــرداختن  ــه پ ــاب ــازم یف اصــلیوظ ــد یاش ب ران و مســئوالن یدارد. م

کننـد کـه بـه     افـت یرا در ید اطالعـات یمختلف سازمان با يها بخش

    .است آنها مرتبط يحوزه کار

   یشیاند و عاقبت ينگر ندهیآ .6

ک یـ  یاساسـ  ط الزم و مقدماتیاز شرا یکی ينگر ندهیو آ یشیدوراند

د هنگـام  یـ با یاسـت و هـر انسـان    یمعقـول و منطقـ   يریـ گ میتصم

گوناگون آن را به  يایک مسئله، جوانب و زوای در موردگیري  تصمیم

منان ؤرمیمکند. ا ینیب شیآن را پ یاحتمال يامدهایو پ یبررس یخوب

 يو خردمنـد  را نشانه عقل ينگر ندهیو آ یشیدوراند 7یحضرت عل

1؛بواقالع یم فهرُنظَأَ اسِالنَّ لُعقَإَ« :دیفرما یشمرده و م
ن یخردمندتر 

  ».ن آنهاستیتر شیاند عاقبت ،مردم

نظر از نوع  صرف  ،يریگ میم تصمنگاه ينگر ندهیو آ یشیاند عاقبت

ت یـ دارد؛ اما ضرورت و اهم ضرورترنده، گی تصمیم و جایگاه تصمیم

 و ينگـر  نـده یآبـا  کـه   یرانیمد. شتر استیران و مسئوالن بیآن  مد

تصـمیم  ا و جوانـب مختلـف مسـئله    یـ ، زواو بررسـی  یشـ یاند عاقبت

 یماتیکنند، تصم یم ینیب شیالزم را پ و امکانات و مقدمات گیرند می

آنـان   یبخشت و اثریقموف زانیکنند و م یتر اتخاذ م استوارتر و متقن
                                                             

 .52، صتصنیف غررالحکم و دررالکلم. مصطفی درایتی، ١
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؛ همچنین مانع از هدر رفـتن اسـتعدادها، امکانـات و    ابدی یش میافزا

  منابع سازمان خواهند شد.

ـ « :دیـ فرما یم یشیو دوراند ينگر ندهیآباره در 7یحضرت عل ن م

1ب؛وائالنَّ نَم ملس بِاقوالع یف رَظَنَ
که در عواقب کار دقت کنـد، از   یکس 

  ».ماندخواهد ن ها دراما يگرفتار

  تیقاطع .7

ت و ثبـات الزم  یـ ثر خواهـد بـود کـه از قاطع   ؤمـ  آنگاه يریگ میتصم

جوانب مختلف  یت پس از بررست معقول و ثبایقاطع برخوردار باشد.

به اهـداف دارد و   یابی فصل امور و دست مهم در حل و ی، نقشمسئله

ر وجـود داشـته   یحـد در مـد   ش ازیاط بـ ید و احتیو ترد یاگر سست

 یـابی بـه   رد و دسـت یگ یباشد، کارها در زمان مناسب خود انجام نم

دقـت نکـردن در    يمعنـا  بـه  تیـ البته قاطع .شود یاهداف مقدور نم

 يریـ گ می، تصـم نکردن جوانب مختلف مسئله یم، بررسیاتخاذ تصم

در  ناپــذیري ، برخــورد خشــن و انعطــافبــه رأي ، اســتبدادعجوالنــه

اطالعـات الزم   یعناست که وقتـ ن میت بدیبلکه قاطع ؛ستیم نیتصم

بـه   مختلـف  يشـنهادها یشد، نظـرات و پ  يآور جمع اي مسئله بارهدر

عمل فراهم  ينه اجراین راه حل مشخص شد و زمیبهتر و دست آمد

م مناسب اتخاذ شـود و  ی، تصمکامل و ثبات الزم تید با قاطعیبود، با

  .دیت به مرحله اجرا درآیبا جد

                                                             
  .476، صهمان. ١
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  گیري ت جلسات تصمیمیریمد

ییـد  أریزي بعثه مقام معظم رهبري و ت ر اساس مصوبه شوراي برنامهب

 ی مرکـب از روحـانی،  درهر کاروان شـورای  نماینده محترم ولی فقیه،

پزشـک و رابـط گـروه یـاوران حجـاج       معـاون،  ،رمـدی  معینه، معین،

طلـوب آن  هاي فرهنگی و اجراي م ریزي برنامه در خصوصتشکیل و 

بـه  ي مصوب بعثه مقام معظم رهبري ها در کاروان بر اساس سیاست

  د.کن میخود عمل وظیفه 

با توجه به اینکه روحانی کاروان مسئول تشـکیل و اداره جلسـات   

شوراي فرهنگی کاروان است، ضرورت دارد با مـدیریت و نحـوه اداره   

آشنا شود تا بتواند جلسات را به صورت صـحیح اداره کنـد و   جلسات 

    باشد. اي از آن داشته استفاده بهینه

 هاي شوراي فرهنگی کاروان موریتأوظایف و م

  ؛هاي ابالغی ها و برنامه اجراي مطلوب طرح. 1

  ؛هاي فرهنگی جلسات و برنامهدرباره موقع ه رسانی ب اطالع. 2

  ؛بررسی پیشنهادها و انتقادات زائران و رسیدگی به آنها. 3

شناسایی نیروهاي مستعد جهت همکاري با روحـانی، شـوراي   . 4

  ؛فرهنگی و بعثه مقام معظم رهبري

 ریزي جهت تشکیل جلسات ویـژه بـه مناسـبت اعیـاد،     برنامه . 5

داشت ایام اهللا و شرکت با شـکوه در مراسـم و جلسـات     بزرگ وفیات،

  ؛برائت از مشرکان و ...) عمومی بعثه (دعاي کمیل،

مـذهبی و اسـتفاده از   ــ   هاي جدید فرهنگی شناسایی ظرفیت. 6

تـر از   زونگیري اف هاي فرهنگی و بهره سازي برنامه غنی آن به منظور

  ؛فرصت استثنایی موسم حج
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و مراسـم و   ارزیابی چگونگی حضور زائران کاروان در جلسـات . 7

  ؛هاي مختلف حج برنامه

  ؛سایی و معرفی زائران موفق کاروانشنا. 8

ــه ر    . 9 ــران و ارائ ــاعی زائ ــار اجتم ــر رفت ــارت ب ــا و نظ هنموده

  ؛م به آنانهاي الز آموزش

ررســی محتــوایی و ســاماندهی تبلیغــات داخلــی کــاروان و ب. 10

  ؛آن دادان انجام بر چگونگی نظارت

ل آن بـه  ها و نیازهاي فرهنگی کـاروان و انتقـا   ررسی آسیبب. 11

  .ثرؤهاي م همراه راه حل بعثه مقام معظم رهبري

  کاروان شرح وظایف و اختیارات رئیس شوراي فرهنگی

  ؛ان حجاج با همکاري مدیر کاروانري گروه یاوانتخاب اعضا. 1

  ؛اداره جلسات شوراي فرهنگی کاروان. 2

  ؛تعیین دستور جلسات شوراي فرهنگی. 3

حسـن اجـراي مصـوبات شـورا و مصـوبات      بر نظارت مستمر  . 4

    ؛اتخاذ تدابیر الزم و ابالغی

  هاي انجام شده. ارسال ارزیابی یید وأت. 5

  ر شوراي فرهنگی کارواناختیارات دبی شرح وظایف و

معرفی اعضاي گروه یاوران حجاج کاروان به معاونت فرهنگی  . 1

  ؛یس شوراي فرهنگی کاروانئید ریأبعثه مقام معظم رهبري پس از ت

مسـتمر جلسـات شـوراي     تدارك مقدمات برگزاري مطلـوب و . 2

  حج؛ در موسم فرهنگی پیش از موسم و
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شورا و ثبت و نگهداري تنظیم صورتجلسات و مصوبات  تهیه و. 3

  ها؛مطلوب آن

  ؛موقع و مطلوب مصوبات شوراه جهت اجراي ب  پیگیري. 4

ارسـال آن بـه معاونـت     تنظیم گزارش عملکرد شـورا و  تهیه و. 5

  ؛یید شوراي فرهنگی کاروانأامور فرهنگی پس از ت

هـا در   تعامل مستمر با دفتر شوراهاي فرهنگی کاروان ارتباط و .6

  .مدینه ایران و مکه و

 ههـد بـر ع هـاي فرهنگـی کـاروان     مـه مسئولیت اجراي برنا تذکر:

با تعیین مسئول پیگیري براي هـر یـک از    و ستدبیر شورا س وییر

  شود. ها انجام می برنامه

  ي فرهنگی کاروانداره جلسات شوراا نحوه تشکیل و

  ؛کند اکثریت اعضا رسمیت پیدا می جلسات شورا با. 1

  است؛روحانی محترم کاروان  دهاداره جلسه به عه. 2

گـی کـاروان را بـه عهـده     دبیـري شـوراي فرهن   مدیر کـاروان،  .3

  ؛خواهد داشت

اکثریـت   جلسات و مصـوبات آن بـا   هاي اتخاذ شده در تصمیم .4

  ؛ن معتبر استاي حاضرأر

 یـران، در ا جلسات شورا در موسم حـج هـر هفتـه یـک بـار و      .5

  ؛شود تشکیل میدر هفته حداقل سه بار 

 مصوبات شورا فقط مربوط به همان کاروان و ها و گیري تصمیم .6

  .است محل استقرار آنان
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  ف جلسهیتعر

در زمـان و مکـان   افـراد مشـخص    ییگردهما :ست ازا جلسه عبارت

ا موضوعات یک موضوع یدرباره گو و بحث و گفت مشخص به منظور 

جلسـه ممکـن   . اهداف گوناگونا یک هدف یدن به یرس يمختلف برا

در جلسـات   گانکنند اما معموالً تعداد شرکت ؛ن دو نفر باشدیت باس

هـاي حـج    مثل جلسات شوراي فرهنگی کاروان ،ش از دو نفر استیب

 معـاون،  مـدیر،  معینـه،  معـین،  روحـانی، دارد:  تمتع که هفت عضـو 

  پزشک و رابط گروه یاوران حجاج.

  ارکان جلسه

  .ر و اعضایس، دبیرئ :ند ازارکان جلسه عبارت

  س جلسهیرئ

 ؛را بـر عهـده دارد   جلسهت اداره یاست که مسئول یس جلسه کسیئر

ن یقـوان  ينشسـت و اجـرا   ين مقررات برگـزار ییار تعیاختهمچنین 

ات ز جلسیآم تیموفق يان مذاکرات، حفظ نظم و برگزاریحاکم بر جر

ص و یتلخـ  ،ينظـرات اعضـا را گـردآور    ،جلسـه  پایان در يو .را دارد

نان یس جلسه، اطمیئر یاصل يها تیاز مسئول یکید. کن یاستنتاج م

گـر،  یح است. بـه عبـارت د  یجلسه به شکل صح يل و برگزاریاز تشک

ب در یـ ت ترتیـ جاد کند کـه ضـمن رعا  یا یطید شرایس جلسه بایئر

ه مـوارد  یـ کل یبررسـ بـه   یبه مفاد دستور جلسه، زمان کاف یدگیرس

  .ابدیاختصاص 

مقـام معظـم رهبـري و     ریزي بعثه بر اساس مصوبه شوراي برنامه

یید نماینده محترم ولی فقیه، روحـانی کـاروان مسـئول تشـکیل و     أت
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اداره جلسات شـوراي فرهنگـی کـاروان و بـه اصـطالح رئـیس ایـن        

روحانیون محترم کاروان باید ایـن مسـئولیت    . بنابراینجلسات است

ریـزي   گیري و برنامه و جلسات تصمیم ندمهم را به درستی انجام ده

  وري باال به نتیجه برسانند. را با بهرهکاروان 

  س جلسه:یف رئیوظا

  ؛ویاتبیین دستور جلسه به صورت واضح و گ. 1

  گو؛و ط آرام جهت بحث و گفتیجاد محیا. 2

  ح؛یطور صحه ان بحث و مذاکره بیت جریهدا .3

  جهت ارائه نظرات؛براي همه اعضا جاد فرصت یا .4

  سه؛حدود دستور جل حفظ بحث و مذاکره در .5

  ؛مختصرشرفت مذاکره به شکل مفید و یپبیان چگونگی  .6

  جلسه؛ جاد و حفظ نظم دریا .7

  جلسه؛ خاص افراد در يها ییاستفاده از توانا .8

  از عوامل بازدارنده؛ يریجلوگ .9

  شروع و ختم به موقع جلسه؛ .10

  سبک و لحن متفاوت افراد؛ در مقابل يریپذ انعطاف .11

  آنها همراه با احترام؛ سخنانت افراد و گوش دادن به نظرا استقبال از .12

  ت در استفاده از زمان جلسه و حل و فصل مشکالت؛یقاطع .13

اعضا جهـت اظهـار نظـر و     ۀدادن فرصت و زمان برابر به هم. 14

  توجه یکسان به آنها.
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  ر جلسهیدب

اعـالم آن بـه اعضـا و     م دسـتور جلسـه و  یتنظـ دبیر جلسه مسـئول  

منبع به عنوان  يواست. جلسه  يدات برگزاریو تمه سوابق ينگهدار

  عضا پاسخ روشن بدهد.باید به سؤاالت ا یاطالعات

  ر جلسهیف دبیوظا

آمـاده  در مواقـع ضـروري   سوابق و مدارك الزم را جهت ارائـه   .1

  داشته باشد؛

از یـ ل و لوازم مـورد ن یل جلسه از آماده بودن وسایتشک قبل از .2

  ؛یابدنان یاطم

 بـاره الزم را در یجلسـه آگـاه   يه اعضـا یـ باشـدکه کل  مطمئن .3

  جلسه دارند؛ يزمان و مکان برگزار موضوع،

  ؛را یادداشت  یا ضبط کنداعضا  يمطالب ارائه شده از سو .4

دقـت  را بـا  جلسـه   ياعضـا  ارائـه شـده از سـوي    هاي راه حل .5

  ادداشت کند؛ی

اسـت، بـر    محـول شـده   ییهـا  تیجلسه مسـئول اي اگر به اعض .6

  ؛گونگی عملکرد آنها نظارت کندچ

ه اعضـا  یـ بـه کل  بـراي رسـاندن آن  جلسه  م صورتیپس از تنظ .7

  ند؛کاقدام 

د، شـو  د عنـوان یـ جلسه بعد با که در يثبت موارد در خصوص .8

  .ندکاقدام 

  جلسه ياعضا

کـه بـه صـورت رسـمی عضـو جلسـه       اعضاي جلسه افرادي هسـتند  

ته رئیس و دبیر جلسـه  الب .دارندمشارکت فعال در جلسات و  هستند
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شوند و همانند سایر اعضا وظیفـه دارنـد    نیز عضو جلسه محسوب می

  در جلسه مشارکت فعال داشته باشند.

  اصول مدیریت جلسات

وابسته بـه هـم بایـد    دو کار اثربخش،  براي برگزاري جلسات موفق و

ــام  ــود: انج ــه   . 1ش ــکیل جلس ــل از تش ــدات قب ــدامات و تمهی    ؛اق

هـر دو   قدامات مـدیریتی در طـول برگـزاري جلسـه.    ها و ا فعالیت .2

اي  زیرا اگر براي برگزاري جلسـه  ؛هستندمهم و حیاتی فعالیت مزبور 

اري جلسه به آن ولی در طول برگز ،دبینی شو پیش یداتبهترین تمه

توجه نشود و یا اجرا نشـود، همـه اقـدامات بـه هـدر خواهـد رفـت.        

کارآمـد   حتی مـدیر  ،اشداي ضعیف ب ریزي جلسه همچنین اگر برنامه

دسـت  مطلوب  اي نتیجهبه گونه جلسات  تواند در این هم به ندرت می

بایـد بـه مـوارد ذیـل      جلسات  مدیریت مناسب و اثربخش  يد. برایاب

  توجه شود:

  جلسه: و دستور  تعیین اهداف .1 

بـراي    یو واضـح   و دستور مشـخص   د اهدافیبا  جلسه  يبرگزار  يبرا

از مـوارد و   ید. دسـتور جلسـه اصـوالً فهرسـت    باشـ   وجود داشـته آن 

دسـتور   است که قرار است در طول جلسه مطـرح شـوند.   یموضوعات

کننـدگان   همه شرکت و د کوتاه، ساده، واضح و روشن باشدیجلسه با

 .ها پرهیز کننـد  و از حاشیه داشنوفادار ب آندر جلسه باید نسبت  به 

باید جلسه را طبق دسـتور   لذا روحانی کاروان به عنوان رئیس جلسه
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  همـه  از  یراي این منظور بایـد فهرسـت  ب ند.جلسه هدایت و کنترل ک

 هـر  الزم براي  و مقدار زمان  بحث شود آنها  دربارهباید   که  موضوعاتی

کـه بـدون    یجلسـات  یتمـام  باًیشود. تقر  از موضوعات، مشخص  کی

ان یــپاالزم بــه  یبــدون اثربخشــ ،شــوند یدســتور جلســه برگــزار مــ

د و یـ آ یان مـ یـ سخن بـه م  يگونه جلسات از هر در نیرسند. در ا یم

 .شـود  ینامناسـب اتخـاذ مـ    يهـا  میتصم ،بدون توجه به هدف جلسه

  دستور جلسه عبارتند از: دیبرخی از فوا

در طـول   رکننـده یموارد غافلگمطرح شدن احتمال کاهش الف)  

    ؛جلسه

  گویی؛ پراکندهجلوگیري از ب) 

   .نه از وقتیجه و استفاده بهیدن به نتیکان رسامافزایش ج) 

  شروع مناسب جلسه .2

نتایج  ،در هر کاري شروع خوب ؛ه نکوست از بهارش پیداستلی کسا

جلسـات   بـراي برگـزاري  بنـابراین  . بـه دنبـال دارد   دلخواه راخوب و 

باید جلسـات   هاي درست و مناسب، گیري خوب و اثربخش و تصمیم

یـاد  به زیور جلسه شوند و چه زیباتر که مطلع نیکوترین وجه آغاز به 

ـ و آراسـته شـود   کـریم  ن آقـر آیات و نام خدا و تالوت چند آیه از  ا ب

معنـوي   فضـاي  :استمداد از خداوند متعال و توسل به معصـومین 

بـه  را دسـتور جلسـه   رئـیس جلسـه بایـد     پسسد. شوجلسه تقویت 

ظرات خـود را  ن دخواهبآنها از  و هدصورت کامل براي اعضا توضیح د

  ند.کنه ارائه ئلهاي حل مس راهکارها و روش بارهبه ویژه در
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  م صورت جلسهیتنظ .3

اسـت و  ت جلسـات  یریارکان مهم مد از یکی ،صورت جلساتتنظیم 

اتخـاذ شـده    اتمیاز تصم ياریبسآن موجب فراموشی  بهتوجهی  بی

به موقع مصوبات جلسـات  درست و  يستندسازم .شود یدر جلسات م

بـه آنهـا باعـث     یابیـ  زان دسـت یـ م يریـ گ و اندازه ينگهدار و و ثبت

لـذا دبیـر    د.شـو کارآمـد و اثـربخش    د زمان صرف شده کامالًشو یم

مطالـب ارائـه    ضمن یادداشـت  بایدکنندگان  سه یا یکی از شرکتجل

 تنظـیم صورتجلسـه اقـدام   بـراي  ، بالفاصله بعد از خاتمه جلسه شده

، دقیـق و  از جمـالت کوتـاه   م صـورت جلسـه بایـد   هنگام تنظی .دکن

م صورتجلسـه پـس از   یتنظـ از جملـه فوایـد    .اسـتفاده شـود   مرتبط

  :از عبارتندمذاکرات 

آنهـا   بـاره در کـه قـبالً   درباره موضـوعاتی از بحث جلوگیري ) الف

  ؛توافق شده است

بـراي  اعضاي جلسـه  برانگیختن احساس مسئولیت بیشتر در ) ب

آنهـا   يامضـا ثبت شده و به  جلسهبرگه صورت در کهاجراي مصوباتی 

  رسیده است.

   جلسه دستور  تمرکز بر موضوعات .4

ـ ، در بسیاري از جلسات هی رئـیس جلسـه و اعضـاي    تـوج  بـی ر اثـر  ب

موضوع جلسه مطـرح  غیر مرتبط با  ، موضوعات مختلفکننده شرکت

دهـد   مـی از وقت جلسه را به خود اختصـاص  د و بخش زیادي وش می

ر در حاشـیه قـرا   شود و یا صلی غفلت میموضوعات ادر نتیجه از که 

  جلسه دستور موضوعات تمرکز بر ،. تنها راه حل این مشکلگیرند می
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مـرتبط   با موضوعات مزبور بی ارتباط از مطرح کردن مسائلپرهیز و 

، شـد   حـرف خـود من   یاصـل   از موضوع  جلسه  در صورتی که .باشد می

ـ ا  ادامـه مـانع از   نـه دبا ؤو مـ اقـدام کنـد     عیسر دیبا  جلسه  سیرئ   نی

 .دشوها ب صحبت

  شروع و اتمام به موقع جلسه . 5

ر اثربخشـی جلسـات   بزیادي  تأثیریکی از اصول مدیریت جلسات که 

شرکت در جلسات تقویـت   کنندگان را نیز براي و انگیزه شرکت رددا

اسـت.  در زمان مقـرر  ن شروع به موقع جلسه و پایان دادن آ، کند می

قبـل از   یانـدک در محل جلسه رئیس منظور، حضور  براي تحقق این

کننـدگان   شـود کـه شـرکت    آن الزم است. این کار موجب می شروع

  انگیزه بیشتري براي حضور به موقع در جلسات داشته باشند.

و رأس ساعتی که از قبـل تعیـین    موقع  د بهیبا  جلساتهمچنین 

  تیـ فور  اساحسـ  نـوعی   زمـان   تیمحـدود   معموالً .دنشو  تمامشده، 

  يبـر رو   گانکننـد  شـود شـرکت   یمـ   باعـث   همـین کنـد و   یجاد میا

  اجتنـاب   هـوده یب  يهـا  و از صـحبت تمرکز کننـد    جلسه  يها موضوع

از قبـل مشـخص   بایـد  بنابراین ساعت شروع و خاتمـه جلسـه    .کنند

  طبق جدول زمانبندي اجرا و مدیریت شود. جلسه دقیقاً د وشو

   ب براي جلسهمناس  زمان  نییتع .6

تواننـد کـارایی الزم را داشـته و     گیري درصورتی مـی  جلسات تصمیم

در ضـمناً   .مناسـب برگـزار شـوند    یقرین توفیق باشند کـه در زمـان  

ترین  هاي متفاوتی بهترین و مناسب شرایط مختلف ممکن است زمان

 11ولی در اغلـب مـوارد سـاعت     ؛زمان براي برگزاري جلسات باشند
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بایـد   ؛ بنـابراین بهترین زمان براي این منظـور اسـت  عصر  4صبح یا 

  د.ند در صورت امکان، جلسات در این ساعات برگزار شوشوسعی 

بعـد از   ،اري جلسـات زها براي برگـ  همچنین یکی از بدترین زمان

  مواجـه   يانرژ  ناهار با کاهش  شتر افراد بعد از صرفی؛ زیرا باستنهار 

و   وقـت   نییتع به آن توجه شود، نکته مهم دیگري که بایدشوند.  یم

  جلسـه   انیـ پا است و بهترین زمان براي این کـار  يبعد  جلسهمکان 

. روش مزبـور  حضـور دارنـد    افـراد در جلسـه    همـه   که  یموقع؛ است

  نامه یا تلفن دارد. اثربحشی بیشتري نسبت به دعوت

  در جلسه  جلوگیري از ایجاد وقفه .7

ت جلسات، جلـوگیري از ایجـاد وقفـه    اصول مهم مدیری زیکی دیگر ا

جـاد  ید. ایوجود آ  به  ياضطرار  وضع  نکهیامگر در روند جلسات است؛ 

  يبهـا  گـران   وقتوقفه در جلسه، ولو زمانی اندك، موجب هدر رفتن 

نیـز از  و  آنها براي حضور در جلسات انگیزه گان و کاهشکنند شرکت

  شود. نها میتمرکز آبین رفتن 

  جلسه  يبرا  مناسب  نانتخاب مکا .8

ـ  بسـیار مهـم   جلسـه  برگـزاري  مکان  و ر اثربخشـی جلسـه   اسـت و ب

ایـن  تحقـق  بـراي   زیـادي دارد.  تـأثیر آن  موفقیت یا عدم موفقیـت 

که هاي احتمالی  مزاحمت هرگونه ازمحل تشکیل جلسه باید  ،منظور

در انتخـاب   .باشـد شـود، دور   کنندگان می مانع تمرکز حواس شرکت

در نظـر  کنندگان از لحاظ رفت و آمد  شرکت یاحتید ربامحل جلسه 

رسد ببه حداقل ممکن باید رون یب يسر و صداهمچنین  گرفته شود.

  شود.نیز توجه ه هوا یدما و تهوبه مسائلی چون نور و و 
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  یک از اعضاي جلسه دادن وقت کافی به هر . اختصاص9

 رئـیس  .س جلسـه اسـت  یئر یف اصلیاز وظا یکیق وقت یم دقیتنظ

را یک از افراد حاضر در جلسـه زمـان مشخصـی     هربراي جلسه باید 

؛ داشـته باشـند  بـراي ابـراز نظراتشـان     یکـاف  زمـان تا در نظر بگیرد 

از  یـک  هرکنترل الزم را اعمال کند تا جلسه باید  همچنین در طول

کنـد و  مطـالبش را اظهـار   خود در وقت اختصاصی کنندگان  شرکت

  حق کسی پایمال نشود.

  ها وجه به راه حلت .10

له و أبیان صـورت مسـ   رايتنها بجلسه اي از وقت  عمدهگاهی بخش 

در پایـان  و  شـود  صـرف مـی  ، وضیح وقایعی که اتفاق افتـاده اسـت  ت

شود. براي جلوگیري از ایـن مسـئله    روشنی حاصل نمینتیجه جلسه 

له را به درستی و با عبارات روشـن  أرئیس جلسه باید ابتدا صورت مس

د و از اعضاي جلسه بخواهـد از پـرداختن بـه صـورت     کنیان و گویا ب

ند و تنها بـه  کن، پرهیز آنچه اتفاق افتاده است له و توضیح دادنأمس

  له بپردازند.أهاي مختلف حل مس ها و روش ارائه راه حل

در  ؛پویا و خالقیت برانگیز است ماهیتاً ها گو درباره راه حلو تفگ

مانع از بروز دلسردکننده است و  ،حالی که بحث صرف درباره مشکل

شـد، اعضـا   با تمشـکال  ، بیانگوو گفتمحور د. وقتی شو خالقیت می

شوند و اینکه چه کسی مقصر اسـت!   وقایع گذشته متمرکز مینیز بر 

  توانند به راه حل فکر کنند. لذا نمی



 121                                                                          گیريتصمیم :سومفصل 

  

  کنترل افراد معترض .11

ـ نظم جلسه  یبه دالیلدر جلسه  کنندگان شرکتبرخی از  گاهی ه را ب

حـق ابـراز نظـر     ،دن موضـوعات بیهـوده  کـر و با مطرح  ریزند میهم 

اري جلسه به صورت صـحیح  زبرگاز نع و ما برند دیگران را از بین می

، کنتـرل  نابراین یکـی از وظـایف رئـیس جلسـه    شوند. ب و مناسب می

تـا جلسـه بـه     اسـت گونه افراد و ممانعت از اخالل در نظم جلسه  این

و اتخاذ تصمیمات درسـت   و به نتیجه مطلوب یابدادامه  بهترین وجه

وقـت   بایـد به منظور کنترل افراد معترض  . رئیس جلسهمنتهی شود

را بـه آنهـا گوشـزد     محدود جلسه و ضرورت مراعات وقت دیگر اعضا

به آنهـا بگویـد    مثالً ؛از آنها آرامشان کند تعریف و تمجید باو یا  کند

بعـد از جلسـه از نظـرات شـما     خالق هستید و انشـاءاهللا   يشما فرد

  استفاده خواهیم کرد.

  مشارکت دادن همه افراد در بحث .12

در بحـث  اعضا  ۀرئیس جلسه باید توجه داشته باشد که مشارکت هم

خـاص انتخـاب    ینان با قصد و نیتـ آکدام از  هر ضروري است؛ چون

هـا تشـویق    اعضا جهت مشارکت در بحـث  ۀبنابراین باید هم .اند شده

حالی  بی رخوت ومانع از در اجراي جلسه  اعضا مشارکت دادن. شوند

اعضـا   یبا مشـارکت تمـام   ،نآبر افزون  .دشو آلودگی آنها می و خواب

قـرار  بررسی مورد ، از زوایاي مختلف مطرح شدهدر بحث، موضوعات 

  د.شو هاي مختلف و متنوعی ارائه می و راه حلگرفته 
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  شنونده خوبی بودن .13

بـه نظـرات اعضـاي     دقـت  انونده خوبی باشد و بش رئیس جلسه باید

مخالفت کند، به دنبال توافق نظـر   گوش دهد و بیش از اینکه جلسه

تـا جـایی کـه     اعضـا  ؛ همچنین هنگام سخن گفتن هـر یـک از  باشد

  .دکنرا قطع نآنان  و سخن ممکن است سکوت کند

  :مطرح کردن موضوعات مهم در ابتداي جلسه .14

ند و از ترکننـدگان هوشـیار   شـرکت ، هجلس غازینآدر ساعات معموالً 

مادگی بیشتري براي بررسی مسـائل و  آ وانرژي بیشتري برخوردارند 

بنابراین بهتـر اسـت موضـوعات مهـم در ابتـداي       .ارائه راه حل دارند

سپس سایر مسائل به ترتیب اولویت بیان شـوند.  د؛ نشو جلسه مطرح

 که در اولویـت نیسـتند،  شوند مطرح ی ابتداي جلسه موضوعاتدر اگر 

ـ اختصاص  بحث درباره آنها ز جلسه بهوقت زیادي اممکن است  د یاب

، زمان کمتري براي بحث رسد نگاه که نوبت به موضوعات مهم میو آ

بررسـی  همه جوانب و زوایاي آنها و در نتیجه، ماند  باقی میو بررسی 

ق در دقـای  خسـتگی اعضـا   تر نیز بیان شـد  که پیش شود و چنان مین

ابتداي در ضوعات مهم اگر مو .دوش میجلسه نیز مزید بر علت  پایانی

 مختلـف  ، هم فرصت کافی بـراي بررسـی جوانـب   دنجلسه مطرح شو

و دقـت   مـادگی م اعضـاي جلسـه بـا آ   آنها وجود خواهد داشـت و هـ  

ت راه حـل بهتـر و   در نهایـ و موضوع را بررسی خواهند کرد  يبیشتر

  د.آمد خواه دسته تري براي آن ب مناسب
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  ختم جلسه به صورت مناسب .15

یکی دیگر از اصول مهم مدیریت جلسات، پایان دادن بـه جلسـه بـه    

ه یـ کل یرسـ برس از رئـیس جلسـه پـ    .صورت صحیح و مناسب است

باید در خصوص اقدامات الزم رسیدن اعضاي جلسه توافق و به موارد 

 اي از صـه بایـد خال  ،قبل از پایان جلسهاما  پایان جلسه را اعالم کند.

ي اعضـاي جلسـه   بـرا ، دنهایی که باید انجـام شـو   مذاکرات و فعالیت

 ؛چه فعـالیتی بایـد صـورت پـذیرد     و تبیین شود که دقیقاً بازگو شود

چـه   ،گرفتـه شـد   یاگـر تصـمیم   و دنچه چیزهایی باید پیگیري شو

در پایان جلسه بایـد  است. همچنین کسی مسئول ابالغ و اجراي آن 

  قویت کرد.معنوي جلسه را تفضاي  هادعاز خواندن بعضی ابا 

   جلساتمدیریت   و مشکالت  موانع

 و رئیس جلسـه بـا   هاست تیفعال  نیتر دهیچیاز پ  یکی ، جلسات اداره  

و  موانـع   تـرین   برخـی از مهـم  روبروسـت.  زیـادي    و مشـکالت  موانع  

  :عبارتندازبرگزاري جلسات   مشکالت

   درتاز قجلسه   سیرئ  سوءاستفاده .1

  نفـع یذ  جلسـه   در موضـوع  رئـیس   یوقتـ تجربه نشان داده است که 

ها دخالـت   گیري عقایدش را براي تأمین منافع خود در تصمیماست، 

هـاي   بـه طـور مسـتقیم وارد عمـل نشـود، از راه     اگر   یحتدهد و  می

از   کنـد کـه   یمـ   تیـ حما  ياز افـراد گوناگون و به طور غیر مستقیم 

ـ   لیتماچنین مدیرانی کنند.  یم  د او دفاعیعقا فـرد    نیتـر  الدارند فع

  خـود اختصـاص    را بـه   جلسـه   % از وقـت 60  بـاً یباشـند و تقر   جلسه

  د.یآ یم  نییپا  افراد در جلسه  مشارکتبا دهند.  یم
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  و همراه جماعت شدن کاري محافظه  افراد به  شیگرا .2

و تـر باشـد    قـوي  میان اعضاي جلسه  یوستگیپ  هم  به  حس اندازه هر

  يشـتر یب  یراحتـ   د، احسـاس نباشـ   داشته متقابل اعتمادافراد به هم 

ـ      یاما وقت ؛خواهند داشت  ابراز مخالفت  يبرا هـم  ه ایـن اعتمـاد و ب

  سـازش   افـراد بـه   ،پیوستگی میان اعضاي جلسه وجود نداشته باشـد 

    کنند. تمایل پیدا می

  یمنف  نگرش .3

نع برگزاري جلسات موفـق و اثـربخش و   یکی دیگر از مشکالت و موا

توانمنـدي  بـه  مدیریت بهینه جلسات، نگرش منفـی اعضـاي جلسـه    

یابی به راهکار مناسـب اسـت.    گیري و دست اعضاي جلسه در تصمیم

شـد و بـه   خواهـد  جلسه بـا مشـکل مواجـه     در نتیجه چنین باوري،

  .احتمال زیاد اثربخش نخواهد بود

  یارتباط  مشکل .4

هـاي   مناسـب میـان اعضـاي جلسـه، یکـی از ضـرورت       وجود ارتباط

بنـابراین اگـر اعضـاي     .اسـت برگزاري یک جلسه خـوب و اثـربخش   

هـا و   یعنـی بـه صـحبت   روابط خوبی بـا هـم نداشـته باشـند،     جلسه 

هـاي یکـدیگر چیـزي     سخنان یکدیگر گوش ندهند و یـا از صـحبت  

واهـد  خ در فرایند برگزاري جلسه اختالل ایجـاد  متوجه نشوند، قطعاً

یـابی بـه راه حـل     کـه دسـت   جلسـه در نهایت هدف برگـزاري  و  شد

  ت، محقق نخواهد شد.سمطلوب ا
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  گو در جلسهو گفت  تراکم  و مشکل  یبرخورد شخص .5 

خود   هاي دیدگاهو   ندوشبحث  وارد  سرعت  دارند به  لیافراد تما  اغلب

گـو در  و فـت گ  تراکم  بروز مشکل  منجر به  موضوع  نیکنند. ا  را مطرح

  از هـدف   جلسـه   شـدن   منحـرف نتیجـه آن نیـز     شود که یم  جلسات

ـ    اسـت   مشـکل، الزم   نیـ ا  حـل   ي. برااستخود   یاصل جلسـه    سیرئ

  يو افـراد را از برخوردهـا    دنـ را برقـرار ک   از مکالمـه   یمتعادل  انیجر

  گر برحذر دارد.  یکدیبا   یشخص

    زمان  کیدر   مختلف  ياه موضوع  به  جلسه  ياعضا  توجه.  6

  يهـا  تیـ و اولو  عالئـق، مشـکالت    يداراکننـدگان   هر یک از شرکت

از   کیـ  هر  جلسه، ذهن  هنگام  به  که  است  یعیطب و خود است  خاص

رئیس جلسه باید عالیـق مشـترك    شود.  معطوف  یمورد خاص  به آنها

کنـد و بـا   اعضا را که در تضاد با الگوي تعیین شده نیست، شناسایی 

تدابیري میزان اعتقاد و پایبندي اعضا به آن را تقویت کند؛ همچنین 

اي صحیح هدایت کند تا به الگـوي   نظرهاي موجود را با شیوه اختالف

  مورد نظر نزدیک شوند.

    مناسب  طیمح . فقدان7

  افـراد نتواننـد بـه     باشـد کـه    یصـورت   به  جلسه  يفضااگر براي مثال 

نند، جلسـه از کـارایی   یا آنها را ببیرا بشنوند و   رانگید  يصدا  یراحت

یــابی بــه  کـه دســت  و بــه اهـداف مــورد نظــر نبــوده الزم برخـوردار  

لـذا قبـل از برگـزاري     راهکارهاي مناسب است، دست نخواهد یافت.

  مناسب براي آن در نظر گرفت. یمحیطباید جلسه، 
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  یسازمانده

ها در کنـار   انسان بوده است و یرباز به صورت گروهیبشر از د یزندگ

دو  و هنگـامی کـه  انـد؛   ش بودهیخو يازهاین يبال ارضاگر به دنیکدی

دن به اهداف مشـترك  یرس يهماهنگ شده برا یقینفر به طر ا چندی

 امـروزه  شـود.  مـی ل یتشـک  سازماناز  يا کنند، شکل ساده يهمکار

 ون بـه اقتضـاي  ؛ چـ جامعه است ياعضا يبراروشن  یمفهوم سازمان

ـ  واسـت  ک سـازمان  یـ ا عضـو  یـ  یآدمـ  یاجتماع يها ضرورت ا بـا  ی

تـر بیـان شـد، هـر      چنانکـه پـیش  باشـد.   در ارتباط می ییها سازمان

مـوارد  این مدیر براي تحقق اهداف سازمان، سازمان مدیري دارد که 

نی تعیـین  استفاده از منابع موجود سـازمان را اعـم از مـادي و انسـا    

  شود. گفته می »سازماندهی«به این فرایند و کند  می

هـاي الزم بـراي رسـیدن بـه اهـداف بـه        فعالیـت  ،یسازماندهدر 

هـا  شوند که افراد به راحتی از عهده انجام دادن آن اي تقسیم می گونه

ها با توجه به منابع انسانی و مـادي موجـود    برایند؛ همچنین فعالیت
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شـوند و بهتـرین شـیوه اسـتفاده از منـابع       بنـدي مـی   گـروه سازمان 

چـه   کـس  شود که هـر   می مشخص شود. در مرحله بعد مشخص می

 ، ت داردیمسـئول  یفرد در مقابل چه مقام و هر د انجام دهدیبا يکار

شود. آخرین مرحله از فراینـد   یعنی سلسله مراتب سازمانی تعیین می

  .سازماندهی، ایجاد هماهنگی بین واحدهاي مختلف است

تجربـه   ،ییتوانـا  اسـتعداد،  ا سازمان، از لحاظ هوش،یهر گروه  ياعضا

 ،یسـازمانده  نتیجـه در که  هستند متفاوت یعاطف يها و کشش يا حرفه

  شود. یسته استفاده میافراد به طور مناسب و شا يها ییاز توانا

منظم و  یجاد ساختار است و ساختار، روابطی، ایزمانده جه ساینت

  .سازمان است يات اعضایکه الزمه عمل آورد یمبه وجود  یمنطق

ساختار سازمان به منزله چارچوب و اسـکلت سـازمان اسـت. سـاختار     

انـد؛ چـون شـرایط محیطـی و اهـداف       هاي مختلف با هم متفـاوت  سازمان

  از:   هاي ساختار سازمانی عبارتند ها با هم تفاوت دارند. هدف سازمان

 گیري؛   یش اطمینان در تصمیمرسانی به مدیران جهت افزا . اطالع1

 اثربخش؛ يریگ میتصمها جهت  بین مسئوالن گروهار یاختتوزیع  .2

بـه منظـور اطمینـان از اجـراي      واحـدها  میانارتباط برقراري  .3

  ها و مشارکت همه واحدها در موفقیت سازمان. اثربخش برنامه

، شـود  قتی سازماندهی به صورت صحیح و منطقی انجام مـی بنابراین و

 تواند روابـط مـنظم   و ساختار سازمانی می گیرد ساختار سازمانی شکل می

کـه در   وردآ دختلف و اجزاي سازمان بـه وجـو  و منطقی میان واحدهاي م

 .کند میموفقیت سازمان را تضمین  نهایت، این فرایند

سـازمان و   که فرهنگ نظـم و انتظـام اسـت،    یدر فرهنگ اسالم

در نظـام اسـالمی    اسـت. دار از جایگـاهی خـاص برخـور    یسازمانده
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 يار و آزادیـ اخت از تداخل امور، يریجلوگ ف،یحدود وظا م کار،یتقس

 در ادتیبـه سـعادت و سـ    یابیـ  دسـت  يبـرا  ت،یدر محدوده مسئول

بر آن بسیار تأکید شـده و  ن و سنت آو در قر ضروري هستند یزندگ

  ذکر شده است. یفراوان يها مونهن

تـوان در جنـگ    یف را مـ یو وظـا م کـار  یز تقسیآم  تینمونه موفق

 يبـرا تصـمیم گرفتنـد    9اسالم یگرام امبریپ .خندق مشاهده کرد

 دن بـه کـار  یسـرعت بخشـ   دفاع از شهر، خندقی حفر کنند و جهت

 ؛ در نتیجـه م فرمودنـد یافـراد تقسـ  را بین  ها تیمسئول (حفر خندق)

از  يارید تـا آنجـا کـه بسـ    شـ ب مسـلمانان  یر نصـ یچشمگ یتیموفق

 ن جنـگ خطرنـاك و بـزرگ،   یـ مسـلمانان را در ا  يروزیـ پ ،نیمورخ

 اند. دانسته 9اسالم یامبر گرامیر پیجه تدبینت

  یسازمانده عناصر

   فیم وظایتقس .1

سـازمان بـه    يهـا  تیـ فعال دیمنسجم با يبه ساختار یابی دست يبرا

از اصول مهـم   یکی م کاریم شود. تقسیشناخته شده تقس يها فهیوظ

 یفرعـ  يبـه اجـزا   بایـد  کار ،ن اصلیااس بر اساست.  یت علمیریمد

بخشی از کـار را  ک از کارکنان یکه بتوان به هر  يم شود تا حدیتقس

  .واگذار کرد

 يها تیف به فعالیکارها و وظا، م کاریتقسدر  :م کاریمفهوم تقس )الف

کـه هـر    يا ؛ به گونـه شوند تبدیل میگر یکدیاز  ساده و جدا ،کوچک

دا کنـد و  یـ پ تخصـص  یت خاصـ یـ فعالدر سـازمان بتوانـد در    يفرد

م یتقسـ  بنابراین بـا  .باال رود يبه صورت تصاعداو  يور و بهره یبازده
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 یدرآورد و بـازده  یف را به صـورت تخصصـ  یوظا یتوان تمام یکار م

 يهـا  گـام .بـه عبـارت دیگـر، تقسـیم کـار از      ش دادیافزا ها را تیفعال

، يمراحل بعـد  در. البته است افتهیساختار نظام براي ایجاد ن ینخست

م هـر  یتنظـ  يپـس بـرا   .برخوردار اسـت  يادیت زیاز اهم یهماهنگ

و خـرد   یفرعـ  يهـا  تیـ کـالن بـه فعال   يد کارهایابتدا با ،يساختار

    .ف شوندیتعر یروشن به فیاو وظ تبدیل شوند

ک از یـ ن نقـش هـر   یـی م کـار و تع یبا تقس: م کاریتقس تیاهم) ب

اًیـ شـود؛ ثان  یفه افراد برطرف میظابهام در نقش و وهرگونه  الًاعضا او 

هـا   تیمسئول يفرد، از تداخل کارها و واگذار با مشخص شدن کار هر

از  یخـواه  تیو مسـئول  یابینه ارزیزم شود؛ ثالثاً میگر کاسته یکدیبه 

در هـا و   تیـ شـدن فعال  یتخصصـ موجـب   ؛ رابعاًدشو یافراد فراهم م

  .خواهد شد يور ش بهرهیافزانهایت 

ت یر و مسـئول م کایلزوم تقس بارهدر 7یحضرت عل منانؤامیر م

ـ م انٍنسإِ لِّکُل لُاجعو« د:یفرما یم 7به فرزندش امام حسن  کمدن خَ

عذُخُأتَ الًمبِ هه کتدمی خکَلوا فتَوأَحري أَال ی ک از یـ هـر   يبرا 1؛فَإِنَّه

ار همـان کـ   برايمشخص کن تا او را  يا فهیردستان و کارکنان وظیز

ـ ابـه درسـتی کـه    کنـی؛  مؤاخذه و بازخواسـت   ن روش سـزاوارتر و  ی

    ».گر وانگذارندیکدیت را به یاست تا کارها تر مناسب

تـر شـوند، تقسـیم کـار      ناگفته نماند که هرچـه مشـاغل پیچیـده   

توانـد بـه    هاي بزرگ مدیر نمی شود. خصوصاً در سازمان تر می ضروري

بینـی شـده    ه سـازمانی پـیش  تنهایی تمامی کارهایی را که در برنامـ 
                                                             

  .405، صغهالبال نهج. سید رضی، ١
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ـ و  یچ کس از نظر جسمیه انجام دهد. چون همـه   توانـد  نمـی  یروان

 ، وانجام دهد ییده را به تنهایچیت پیک نوع فعالیمربوط به  يکارها

 انجـام  يالزم را بـرا  يها بتواند همه مهارت یکس شودفرض هم  اگر

ن شـد  رت سادهم کار موجب یتقس ،ن حالیا کار به دست آورد، با دادن

را بـه سـرعت   کارهاي مزبور  توانند میافراد شود. در نتیجه  کارها می

  .ع انجام دهندیبه طور سر را هانآو  یاد بگیرند

باعث تنـوع مشـاغل   تقسیم کار و تخصصی شدن کارها  همچنین

 که با استعداد، عالقه و به کارهایی بپردازندتوانند  یو افراد م شود یم

  .استتر آنان سازگار يها ییتوانا

 یهماهنگ .2

 حقـق ور تها به منظ تیاهداف و فعال يساز پارچهکیند یفرا ،یهماهنگ

 يهـا  بخـش  يهـا  تیـ فعال ،یهمـاهنگ  رت. دسـازمان اسـ   يها هدف

شـوند.   یمـ  یدهـ  جهـت  یل به اهـداف سـازمان  ین يمختلف در راستا

 يهـا  بخـش  آن، همـه  یاسـت کـه طـ    يفراینـد  یهماهنگ نیبنابرا

    شوند. یب میترک ،کسب هدف مشترك يراب ،ک کلیدهنده  لیتشک

ضرورت و اهمیت هماهنگی چندان به توضیح  :یت هماهنگیاهمالف) 

و مدیر در ایـن فراینـد،    ،هاي بزرگ در سازمانبه خصوص نیاز ندارد؛ 

هستند که اسـتعدادها و   يران افرادین مدیبهترجایگاهی ویژه دارد. 

ن یآورنـد و بـدتر   یمـ گـرد   تیریر چتر مـد یگوناگون را ز يها قهیسل

 همسو و هماهنـگ را متفـرق   اي هستند که مجموعه یران کسانیمد

ـ م« :دیفرما ین باره میدر ا 7یمنان حضرت علؤامیر م کنند. می  انُکَ

ـ همضُی و هعجمی رَزِالخَ نَم امِظَالنِّ انُکَم مرِاألم بِیالقَ ـ انقَ نِإِ؛ فَ ـ النَّ عطَ  امظَ
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ر یگاه رهبر و مدیجا 1؛داًبأَه رِیافذَحبِ عمجتَیم لَ م، ثُبهذَ والحرَز   قَرَّفَتَ

د و کنار هـم  نک میها را جمع  است که مهره يا گاه رشتهیدر کار، جا

ها  ده شود، مهرهیاگر رشته بر .کند) جاد مییا یدهد (هماهنگ قرار می

ـ رو ان مـی یـ د و از منشـو  پراکنده مـی  فـراهم   یگـر بـه تمـام   ید و دن

  ».دنیآ نمی

ر و یگـاه و منزلـت مـد   یاگویـاي ج  7یامام عل ن فراز از گفتاریا

ــاهنگ در ایجــاداو  نقــش ــوارد بســیاري از   یهم ــاریخ م اســت. در ت

توجهی به این مسئله و عواقب آن ثبت شده است و از جمله آنهـا   بی

و بـه وقـوع پیوسـت     9امبر اسـالم یـ زمان پدر  جنگ احد است که

  به بار آورد.ر یناپذن و جبرانیار سنگیبس یعاتیضا

پیـروي  و  9امبر اسـالم یـ بیر مناسـب پ اتد بااین جنگ  ابتدا در

هـاي   کـه نشـانه   همیناما  ؛شدپیروز سپاه اسالم  ،سپاهیان از ایشان

امبر یکه به دستور پسپاهیان بعضی از  آشکار شد، انناپیروزي مسلم

از ایـن دسـتور    الرمـاه مسـتقر شـده بودنـد،     در باالي جبل 9اسالم

 از سـرپیچی  نیـز  دشـمن و آنجـا را تـرك کردنـد.    ضرت سرپیچی ح

غـافلگیر   اي استفاده کرد و با حملـه میان آنها  هماهنگیناو  سپاهیان

در حالی کـه اگـر آن    بر سپاه اسالم وارد کرد. سنگین یکننده ضربات

ي تـأثیر عده از سپاهیان توجه داشتند که بازتاب این سـرپیچی چـه   

کردند و این خـود یکـی از دالیـل     نین نمیبر کل سپاه دارد، شاید چ

  مهم ضرورت هماهنگی میان اعضا و واحدهاي مختلف سازمان است.
                                                             

 .203، صالبالغه نهج. سید رضی، ١
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ه که هـر  شدل یتشک ...زات ویها، تجه گروه ،از افراد يا سسهؤهر م

سـتم  یسهسـتند و بـه آنهـا خـرده      یستم سـازمان یاز س یکدام جزئ

ل به ین يتاراس گر دریکدیکنار  يها ستمیس گویند. مجموع خرده می

؛ بنابراین الزم است هر یـک از آنهـا   کنند یت میفعال یمقاصد سازمان

هاي سایر واحدها توجه داشـته   عملیات خود بر نتایج فعالیت تأثیربه 

اگر افراد و  .است یانسان يرویعنصر هر سازمان، ن نیتر مهماما  .باشد

ه اهـداف  رند و نسبت بیر گهم قرا در کنارمطلوب  يا ها به گونه گروه

ـ ا نشـان دهنـد و در   يادی، تعهد باال و عالقه زیسازمان بـا  ر ین مسـ ی

 .انـد  ل دادهیمنسجم و هماهنگ را تشک ی، سازمانکنندتالش جدیت 

، ی، اجتمـاع یاسـ ی، سيدر صـف واحـد فکـر    ین سازمانیچن ياعضا

 يهـا  زهیـ انگ يمـاورا  يا زهیـ نگو بـا ا  رندیگ یقرار م یو عمل یکیتاکت

  .کنند یت میفعال ین اهداف سازمانی، در راه تاميماد

له صـفّاً  یسبِ یقَاتلُونَ فینَ یحب الَّذیإِنَّ اللَّه «فرماید:  میم یقرآن کر

واحـد   یدر صف اوکه در راه  کسانی راخداوند 1؛انٌ مرْصوصیکَأَنَّهم بنْ

  ».جنگند، دوست دارد یاستوار م یانیو هماهنگ، چون بن

م یمستق یا انسان، در خطیز یاست که چند چ نیا يبه معنا صف

دانسـت   منسـجم و توان هماهنگ  یرا م ین سازمانیابنابر. رندیقرار گ

 يسـاختار باشـند و هـم    واحـد و مـنظم   یآن در صف ياعضا همکه 

 با در این ساختار روها بتوانندید که نباش داشته افتهی مشخص و نظام

کنند و از انسـجام و   ستادگیو در مقابل حوادث ای تیزه باال فعالیانگ

  .الزم برخوردار شوند یهماهنگ
                                                             

 .4 . صف،١
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آیـد، همـاهنگی و    گونه کـه از آیـات و احادیـث برمـی     پس همان

انسجام براي هر سازمانی، اعم از کوچک (خانواده) و بزرگ (جامعـه)  

 یکپارچـه معرفـ  یرا منسـجم و   اسالم امت م،یقرآن کر ضروري است.

ن را بـه وحـدت، انسـجام و    مسـلمانا  له،ین وسـ یکـرده اسـت تـا بـد    

وإِنَّ هذه اُمتُکُم اُمۀً واحدةً « :دیفرما یآنجا که م ؛ندک دعوت یهماهنگ

ن امت شما امـت واحـد باشـد و مـن هـم      یهمانا ا1؛وأَنَاْ ربکُم فَاتَّقُونِ

  ».دیداشته باش شما پس تنها از من پروا يخدا

ـ ا بـه  یتـوجه  ی، مسلمانان بـا بـ  ش قرآنسفاراما با وجود  ن امـر  ی

. خداونـد  مبـتال شـدند   یبه تشتت و ناهماهنگ ،)ی(وحدت و هماهنگ

هِم ینَهم زبراً کُلُّ حزْبٍ بِما لَـد یفَتَقَطَّعوا أَمرَهم ب« :دیفرما ین باره میدر ا

را  ]شـان نید[ امـر  ]ن سفارش خـدا یمردم با وجود ا[آنگاه  2؛فَرِحونَ

 ین، فرقه فرقه شدند و هـر گروهـ  یئآ و در ندپاره پاره کردمیان خود 

  »کرد.دلخوش  بود، شبه آنچه نزد

 ییهـا  ستمیکه خرده س است یستمیابر س یاگر امت اسالمآري، 

د یـ رد، بایقرار گ یکپارچگیر انسجام و یاگر بخواهد در مس ؛در بردارد

 یو اگر به عللـ نپوید  کند و راه تفرقه را يدور یاز تشتت و ناهماهنگ

قـرآن   اقـدام شـود.  در جهت رفـع آن  درنگ  بید یجاد شد، بایه اتفرق

نَ اقْتَتَلُـوا  یوإِن طَآئفَتَـانِ مـنَ الْمـؤْمن   « :دیـ فرما ین بـاره مـ  یم در ایکر

                                                             
 .52 ،. مؤمنون١

 .53 ،. مؤمنون٢
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وا بحلایفَاَصم1...؛نَه
ش آمـد،  یپـ  يرین درگیمنؤن دو گروه از میاگر ب 

نان با هـم برابـر   مؤرا همه مزی» د.یکنصلح برقرار آنها  نیب ]بالفاصله[

قـرار دارنـد؛ چنانکـه قـرآن      )ک سازمان (امت واحـد یرادرند و در و ب

2؛کُمینَ أَخَویإِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ فَاَصلحوا ب« :دیفرما یم
منـان  ؤهمانا م 

  ».دین برادرانتان اصالح کنیبا هم برادرند؛ پس ب

 یتفرقـه نهـ   از نهـج البالغـه  ز در ین 7یمنان حضرت علؤامیر م

 ودانـد   یمـ  یسازمان اسـالم  را موجب خروج از يرو د و تکیفرما یم

ـ  اذَّالشَّ نَّإِ؛ فَۀَرقَالفُ م واکُیإِ« :دیفرما یم ـ  نَم ـ ل اسِالنَّ ـ ، کَطانِیلشَّ نَّأَا م 

زیرا انسـان جـدا مانـده از    د؛ یزیاز تفرقه بپره 3؛ئبِلذَّل مِغنَالَ نَم اذَّالشَّ

شـود، همـان گونـه کـه      یطان میطعمه ش ]،رو ک[تمنان ؤت میجمع

  ».گوسفند خارج از گله، سهم گرگ خواهد شد

ز یـ انگ غوض و نفـرت مب 7ی، چنان در نظر علیناهماهنگ تفرقه و

ال أَ« :دانـد  یسته کشته شدن میدعوت کننده به تفرقه را شااست که 

من دیلَإِا ع ا الشِّذَهلُاقتُفَ ارِعوه تَ انَو کَلَ و حـت ـ ع ام ـ م ـ  یت هذآگـاه  4؛ه

د، اگر چـه  یاو را بکش ،) دعوت کردن شعار (تفرقید! هر کس با ایاشب

  ».ر عمامه من باشدیز ]کس آن[

 برخـوردار اسـت و   يادیت زیاز اهم ین انسجام و هماهنگیبنابرا

 یو تشـتت در درون سـازمان بـزرگ اسـالم     یآنچه عامل ناهمـاهنگ 
                                                             

 .9 حجرات، .١

 .10 ،. حجرات٢

  .184، صالبالغه نهج . سید رضی،٣

 .185، صهمان. ٤
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هـاي   ه درباره دو مؤلفـه مهـم گـروه   ود. در ادامش د برداشتهیاست، با

  شود. غیررسمی و توزیع اختیار به اختصار توضیح داده می

 هاي غیر رسمی گروه

به تعلـق   اعضا هاي غیر رسمی بدون اراده مدیر و بر مبناي نیاز گروه

افکـار و   . اعضـاي یـک گـروه غیـر رسـمی معمـوالً      دنـ گیر شکل می

هاي غیر رسمی از تعامـل   هاي یکسانی دارند. به طور کلی گروه ارزش

در بـه  سازمان مدیریت و د نآی بین افراد مختلف سازمان به وجود می

؛ بـرخالف  گونه دخالتی نـدارد  وجود آوردن آنها به صورت رسمی هیچ

، آنهـا را  در سازمان خودبا استفاده از قدرت  که مدیر گروهاي رسمی

ونی ندارنـد  گونه وجهه قان هاي غیر رسمی هیچ آورد. گروه میبه وجود 

هـا را   توانند اساسنامه و یا سند قانونی داشته باشند. این گـروه  و نمی

 يبه صورت ساختار شناسایی آنها زیرا ؛گویند شفاف نیز می قشر نیمه

گیـري آنهـا    ممکن نیسـت و چـون اسـاس شـکل    روشن در سازمان 

ها باید زمان بیشتري  براي شناسایی این گروهارتباط میان اعضاست، 

روشـن  هـا   تباطات بین افـراد در ایـن گـروه   چگونگی ارد تا وشصرف 

در صورتی که گروه (سـازمان) رسـمی داراي سـاختار، نمـودار     شود؛ 

  .که در اختیار عموم قرار دارد استسازمانی و وظایف مشخص 

  هاي غیر رسمی وهاهداف و دالیل تشکیل گر

هـا تشـکیل    ر سـازمان دالیـل مختلفـی د  هاي غیـر رسـمی بـه     گروه

نیسـت، گـاهی    مـدیر به اراده ها  تشکیل این گروهاما چون  ؛شوند می

هـا   . ایـن گـروه  استبخش  براي سازمان زیانهایی  وجود چنین گروه
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گیرنـد و   در مقابل سیستم مدیریت و عملکرد مدیر قـرار مـی   معموالً

الشعاع خود قرار دهند.  توانند مدیریت را تحت می ،اگر قدرتمند شوند

یابی به منـافع گـروه و    دستها  گونه گروه کیل اینتشاز جمله اهداف 

اهـداف و   مختلـف و نیـز   دوایـر و  ناو معاون مخالفت با عملکرد مدیر

  است. راهبردهاي سازمان

یک یـا چنـد نفـر کـه از قـدرت شخصـی        ها معموالً در این گروه

(محبوبیت) بیشتري در میان اعضا برخوردار هستند، گروه را رهبري 

تواننـد بـر اثـر تعامـل و همـاهنگی بـین        هـا مـی   وهگر . اینکنند می

کـه سـازمان را احاطـه    تبـدیل شـوند   هاي وسیعی  خودشان به گروه

    .کنند می

و رویـارویی و   هـاي غیـر رسـمی    یک مدیر جهت شناسایی گـروه 

در  اي ل باید سیستم اطالعاتی بسـیار قـوي  در وهله او برخورد با آنها

نـد اعضـا اهـداف و عملکـرد ایـن      تا به راحتی بتوا ایجاد کندسازمان 

  ها را زیر نظر داشته باشد. گروه

  تفویض اختیار

از مـافوق   یت رسمیار و مسئولیانتقال اخت :ار عبارت است ازیض اختیتفو

جملـه  از تفـویض اختیـار    ف خـاص. یانجـام دادن وظـا   ير دست برایبه ز

مـدیران بخشـی    ،که در نتیجه آن است یدر بحث سازمانده مسائل اصلی

کننـد و   واگـذار مـی  سازمان  ياعضاخود را با شرایط خاص به  اراتیاختز ا

 .خواهنـد بـود  ش پاسخگو یت خوینسبت به مسئولاعضا نیز با پذیرش آن، 

چ یرا هـ یـ ز ،درکـ خواهد ت یفعال يترمؤثرسازمان به شکل و در نهایت نیز 

  اداره کند.سازمان را امور  همه به تنهایی تواند ینم یمافوق
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ـ اجع و« :دیفرما یخطاب به مالک اشتر م 7یحضرت عل سِأرِل ل 

ـ  سـاً أر كورِمأُن م مرٍأَ لِّکُ مـ یم ال نه رُقهـ رُیبِکَ ه هـ تَیال  ا و ـ لَع تتَّشَ  هی

 يکه کارها انتخاب کن،سرپرستی  تیاز کارهاهر نوع  يبرا 1ا؛هرُیثکَ

  »کند.شان و خسته نیو کثرت کارها او را پر بر او چیره نشود ،مهم

ــو ــض اختیتف ــال  اری ــاز اخت یبخشــیعنــی انتق ــه ارات ی مــدیر ب

خـود مسـتلزم    ،ایـن کـار   دادن انجـام  زیردستان بـا شـرایط خـاص.   

وظایف تعریف شده براي موقعیت مـورد نظـر و شـرح    دقیق شناخت 

براي این منظور الزم است مدیران با دقت بسیار زیاد  .ستدقیق آنها

  زند.به شرح وظایف مورد نظرشان بپردا

  اریض اختیتفو يایمزا

ش یسازمان را افـزا  يور و بهره یی، کارایبازده ،واگذاري مؤثر اختیار

 جـه یشـتر کارکنـان سـازمان و در نت   یعمل ب يو موجب آزاد دده می

شـود. مزیـت دیگـر تفـویض اختیـار،       آنان می یت شغلیرضا افزایش

نـان  اسـت؛ زیـرا کارک  ت کارکنان سازمان یقوه ابتکار و خالقافزایش 

در  کـه هـاي خاصـی هسـتند     و توانمنـدي  هاسازمان، داراي استعداد

شـود و در نهایـت    زمینه بروز آنها فـراهم مـی   صورت تفویض اختیار

شود؛ چون کارکنان به جهت درگیري  تصمیمات معتبرتري اتخاذ می

کننـد و   ها را بهتر درك مـی  دائم با عملیات مختلف سازمان، واقعیت

  شناسند. می
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وقـت و  زایاي تفویض اختیار، جلـوگیري از هـدر رفـتن    از دیگر م

 اسـت  یو جزئ ییاجرا يکارها بار شدن یدرگ سببران به یمد يانرژ

 .جود داردوهم  يآنها توسط کارکنان عاددادن  که امکان انجام

 ها در کاروانسازماندهی و ساماندهی نیرو

هینـه از  استفاده ب باد که ننیروهاي انسانی زیادي در کاروان وجود دار

یابی به اهـداف   توان از پتانسیل و ظرفیت آنها در جهت دست آنها می

نها و یـا  صحیح از آنااستفاده  نقطه مقابل آنفرهنگی استفاده کرد و 

آنهاست که در نتیجه آن، نیروهاي انسانی مزبور به با نادرست تعامل 

ن آهاي فرهنگی روحانی و یا خنثی کننده  اجراي برنامه برايموانعی 

کـاروان  . برخـی از نیروهـا و منـابع انسـانی     شوند تبدیل میها  برنامه

  عبارتند از:

معینه روحانی  ،معین روحانی کاروان ،معاون کاروان ،مدیر کاروان

نـی  ازائر ،عوامل خدماتی کـاروان  ،پزشک کاروان، دستیار زن ،کاروان

 و و فرهنگـی  و باسـواد ن اهـل علـم   ازائـر  ،اند که سابقه تشرف داشته

نـی کـه از   ازائر ،نی که انگیزه معنوي بیشـتري دارنـد  ازائر ،متخصص

متناسـب بـا   نـی کـه   ازائرو به طور کلی  ،قشر مذهبی جامعه هستند

  .دارند تمایل به همکاري و همیاري در کارهاتوان و مهارت خود 

البته روحانی کاروان باید شناخت کافی و دقیق از هر یک از افراد 

 و بخشی از کارهاي فرهنگی را بـه تناسـب  اشد و مهارت آنها داشته ب

آنهـا   عملکردد و خود بر ننها واگذار کآبه  شانتخصص و توان تجربه و

  . این کار مزایاي زیادي خواهد داشت:ه باشدنظارت داشت
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و پتانســیل عظــیم ایـن نیروهــا در جهــت اهــداف  ظرفیـت  از . 1

  شود؛ فرهنگی استفاده می

 ؛شکند میرا مقابل کارها در  مقاومت و کارشکنی آنها. 2

 ؛کند اي براي کار و تالش ایجاد می در آنها انگیزه. 3

روحیـه همکـاري و همیــاري و بـرادري در کـاروان را تقویــت     . 4

 ؛کند می

 آزادتـر   کارهاي بیشتر و مهـم  دادن وقت روحانی را براي انجام. 5

 .کند می

 تند از:عبار ،توان واگذار کرد می آسانیبرخی از کارهایی که به 

، معینه، زائران روحـانی  تصحیح قرائت نماز و ... به معین واگذاري

  ؛یا معلم قرآن

نویسـی و   واگذاري اجراي برنامه قرائت قرآن در هتل یا حرم (مثل نـام 

 ؛ن باسواد و باانگیزهابه یکی از زائر دادن جزء به افراد و...)

و نویســی  خــوانی و مقالــه  واگــذاري اجــراي مســابقه کتــاب   

 ؛انگیزهن باابه مدیر کاروان یا یکی از زائرنویسی  طرهخا

نحـوه   بارهن (درااي به برخی از زائر واگذاري سخنرانی چند دقیقه

توفیق تشـرف، حـاالت روحـانی، تجـارب معنـوي و حتـی برخـی از        

البتـه بـا توضـیح و تکمیـل      و...) رمطالب مثل معرفی اماکن و اسـرا 

 ؛حانی کاروانرو

 ،بخشی از جلسات آموزشی به روحـانی زائـر  واگذاري سخنرانی و 

  البته به صورت محدود و حساب شده.
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در قسمت قبل مزایاي واگـذاري بعضـی از کارهـا بـه زائـران بـه       

تر شدن مطلب مزایـاي واگـذاري    شد. اکنون براي روشناجمال بیان 

اي که بـه عنـوان زائـر در کـاروان      بعضی از کارها به روحانی یا طلبه

  شود.   ان میحضور دارد، بی

شود و  اول اینکه با این کار بخشی از وقت روحانی کاروان آزاد می

تواند به کارهاي فرهنگی دیگر بپـردازد. مسـئله کمبـود وقـت      او می

  دغدغه بسیاري از روحانیون محترم کاروان است.

شـود و   دوم اینکه این کار به نوعی موجـب تکـریم روحـانی مـی     

به صورت عملی به زائران خود آمـوزش   روحانی کاروان این مسئله را

کند که در نهایت نیز این مسئله موجـب   دهد و آن را نهادینه می می

تقویت جایگاه خود روحانی و افزایش محبوبیتش در کـاروان خواهـد   

  شد.  

سوم اینکه در نتیجه این کار، روحانی یا طلبه زائر همواره خود را 

تالش خود را بـراي تقویـت    داند و تمامی همراه و همکار روحانی می

هاي فرهنگی خواهد کـرد.   جایگاه روحانی در کاروان و پیشبرد برنامه

توجه باشد، نه تنها از مزایاي  اما اگر روحانی کاروان به این مسئله بی

مذکور محروم خواهد شد، آن روحانی و طلبـه زائـر نیـز هـیچ تعلـق      

ناخواسـته بـه    خاطري به روحانی کاروان نخواهد داشت و خواسته یا

مانعی بر سر راه کارهاي فرهنگی روحانی تبدیل خواهد شد. ناگفتـه  

هایی در روحـانی زائـر وجـود داشـته      نماند که ممکن است توانمندي

گذاري معنوي در زائـران را تقویـت کنـد و در توسـعه     تأثیرباشد که 

  کارهاي فرهنگی مؤثر باشد.
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مکن است نیروهـاي فرهنگـی   در کاروان عالوه بر طلبه یا روحانی زائر، م

تـوان از تـوان و پتانسـیل آنهـا در کارهـاي فرهنگـی        دیگري باشند که مـی 

  معلم.و  کاروان استفاده کرد، مثل قاري قرآن، استاد دانشگاه، مداح

تر بیـان شـد، روحـانی کـاروان بایـد قبـل از        که پیش البته چنان

اشـته باشـد.   واگذاري کارها، از افراد و توانایی آنها شـناخت کـافی د  

شود، باید خـود   مثالً فردي که براي تصحیح قرائت زائران انتخاب می

روحانی کاروان توجـه داشـته    همچنینقرائت صحیحی داشته باشد. 

مـثالً تصـحیح    ؛باشد که واگذاري مشکالتی به دنبـال نداشـته باشـد   

  قرائت بانوان زائر به آقایان واگذار نشود.

  بندي زائران کاروان گروه

بـراي هـر یـک     ون را به چند گروه تقسیم اتواند کل زائر نی میروحا

میـان روحـانی    انبطـ اهـا در واقـع ر   . سـرگروه ندکتعیین  یروهگسر

کاروان و گـروه هسـتند و در مواقـع ضـروري جـاي خـالی روحـانی        

رسـانی صـحیح گـروه خـود را      کننـد و یـا در اطـالع    می کاروان را پر

نتظارات روحانی کاروان آگاه شـوند.  کنند تا آنها کامالً از ا هدایت می

 ). 9(مثل مشخص کردن عریف و نقیب در سیره پیامبر اکرم

ن در جلسـات  احضـور بهتـر زائـر   ، بنـدي  گروهیکی دیگر از فواید 

هـاي معرفتـی و    ایجـاد حلقـه   ،بنـدي  گروه مزیت دیگر .استکاروان 

شود  ست این کار نوعی تنوع در ساختار آموزشی محسوب میعلمی ا

هاي دینی و معرفتی بـه زائـران    نتیجه آن نیز انتقال مؤثرتر آموزهکه 

مناسک (حج  دادن بندي جهت انجام از گروهتوان  همچنین می است.
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بـه دلیـل ازدحـام جمعیـت در مسـجد       زیـرا   ؛یا عمره) استفاده کرد

تواند همزمان اعمال را انجام دهد، براي حـل   الحرام، کل کاروان نمی

 15گـروه   10را بـه  هنفـر  150یک کـاروان   مثالًتوان  این مشکل می

اعمال را انجـام  تقسیم کرد تا هر یک با راهنمایی مسئول گروه نفره 

باره مناسک و اعمال رهایی که قبالً د مسئولین گروه با آموزش .دهند

در انجـام دادن اعمـال   را توانند گـروه خـود    اند، می حج و عمره دیده

دادن قسـمتی از اعمـال یـا کـل آن،     راهنمایی کنند و پس از انجام 

احتمـال گـم شـدن    . در نتیجـه  گروه خود را به کاروان ملحق کننـد 

توان کارهـا را   تر می شود و راحت و پراکندگی کاروان کمتر میزائران 

 مدیریت و سازماندهی کرد.

سرپرست گروه باید دقـت و تأمـل   البته در ترکیب گروه و تعیین 

اید به آن توجه شود، مسئله تناسـب و  . یکی از نکات مهمی که بشود

یعنی افرادي در یک گروه قـرار بگیرنـد    همگونی اعضاي گروه است.

هم قوم و خویش  چند نفر که با مثالً ؛دباشناي نقاط مشترك رداکه 

از  یدر یک گروه قرار بگیرنـد و یکـ   ،ا همسایه یا همشهري هستندی

سـت، بـه   افـراد  اهـم مقبـول آن   توان و تخصصی دارد و  هم آنها که

  عنوان سرپرست گروه انتخاب شود.
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  ارتباطات

فرهنـگ دینـی در    کردنو نهادینه  یغ معارف اسالمیت در تبلیموفق

ــر ــان زائ ــاروان و برخــورداري  یمســتلزم آگــاه ن،امی ــانی ک از روح

بـا  را بـدون ارتبـاط مناسـب    یـ ز ؛با مردم اسـت  یارتباط يها ظرافت

البتـه در صـورتی   شـود.   موفق نمـی  غ معارف الهییامر تبلدر ن، ازائر

موفق خواهنـد بـود   ن یشبرد اهداف مقدس دیپدر  روحانیون کاروان

شـناخته شـده    يارهـا یبـر اسـاس مع   شانناارتباط آنها با مخاطبکه 

در دانــش  خصــوصبــه م ارتباطــات، یتنظــ یباشـد. امــروزه چگــونگ 

    .کرده است دایپ يا ژهیت ویاهم ،مدیریت

  مفهوم و ضرورت ارتباطات

ن یبـ  یم و معـان ی، مفـاه اطالعـات  ت، انتقـال یریمراد از ارتباطات در مد

اطالعـات   انتقـال  :تباطات عبارت اسـت از است. به عبارت دیگر، ار افراد

 را کـه  ییرنـده، همـان معنـا   ینکـه گ یرنده، به شرط ایاز فرستنده به گ
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ثر در ؤح و مـ یود ارتبـاط صـح  وج. ، درك کندفرستنده قصد کرده است

ستم اعصاب انسـان کـه   یاست. ارتباطات همانند س یاتیح يکاروان امر

 يام بـه اعضـا  یـ ا ارسـال پ دهد و ب یها واکنش نشان م نسبت به محرك

کـاروان را   يهـا  تیـ کنـد، فعال  یهـا را هماهنـگ مـ    ، پاسـخ مختلف بدن

را  ناز مشـکالت در کـاروا   ياریشـه بسـ  یربنـابراین  کنـد.   یهماهنگ م

ا سـوء  یـ  و یح، نقـص نظـام ارتبـاط   یصـح  در کمبود ارتباطات توان می

وجو کرد. و تفسیر نادرست آن جست موجود برداشت از ارتباطات  

  ارتباطات عناصر

در هر فرایند ارتباطی، پنج عنصر اصلی وجـود دارد کـه عبارتنـد از:    

  .رنده و بازخوریله، گیام، وسیفرستنده، پ

  امیفرستنده پ

در کاروان، روحانیون محترم اغلـب  ام استیپ فرستنده ،نصرن عیلاو .

در مـؤثر   مهـم  از عوامـل  یکـ یکننـد.   یفا میام را اینقش فرستنده پ

یعنـی   ؛ام اسـت یـ ت فرسـتنده پ یاعتبار و شخص ن پیام فرستنده،دبو

 يادیـ ام (مخاطب) اعتبار زیکننده پ افتیام از نظر درینده پیگووقتی 

با دقت بان مخاطشود. در نتیجه  لقی میت يجد شامیداشته باشد، پ

افـت  یدر يا ام او را به گونهیپ و دهند یگوش مش به سخنان يشتریب

فرستنده پیام و یا حداقل نزدیک بـه   مقصود باکنند که هماهنگ  یم

  .آن است

باشـد، بـه    نداشـته  نده اعتمـاد یگوبه  بر عکس، چنانچه مخاطب

کنـد کـالم    یم یسع يرددر موا حتی کند و ینماو نیز توجه سخنان 
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کنـد   یرا دنبـال مـ   یمیو مفاه یمعان ن بگذارد و عمالًیب ر ذرهیاو را ز

  ست.نینده یکه مورد نظر گو

در جهت  قاًیدق ،تیه روحانیغات امروز دشمنان علیاز تبل ياریبس

 ینـ ید يهـا  امیـ پ فتنریپـذ نجه یو در نت به آنان کاهش اعتماد مردم

اســت کــه بــا کســب  ين ضــرورامبلغــ يبــرا نیبرابنــا. آنــان اســت

از  یرخــب. نــدیفزایت خــود بیــبــر اعتبــار و موقعالزم،  يهــا یژگــیو

  شود: ي الزم در ادامه بیان میها یژگیو

  یعلم يها مهارت .1

دهــد،  یش مــیام را افــزایــکــه اعتبــار فرســتنده پ یاز عــوامل یکــی

 يبـرا  یعـ یزان دانش اوست. انسان به طور طبیو م یعلم يها مهارت

خــود، تخصــص و دانــش الزم را دارا  يطــه کــاریه در حکــ يافــراد

 اتکند از نظـر  یم یقائل است و سع يا ژهیاحترام و اعتبار و ،هستند

عـادت در  از سر  یبرخاما  ؛نه استفاده کندیآنها در آن زم یکارشناس

 یو دربـاره هـر موضـوع    گشـایند  زبـان بـه سـخن مـی     يا هر عرصـه 

نـه مطالعـه و دانـش الزم را    یمنکه در آن زیولو ا، کنند میاظهارنظر 

بـه  در آن مورد خـاص  نه تنها آنها ن امخاطب . در نتیجهنداشته باشند

اعتمـاد   بـی   به طور کلـی بـه آنهـا   دهند، بلکه  یگوش نم انسخنانش

 یطـه تخصصـ  یکـه در ح  يدر موارد یحترا  انسخنانشو  د،نشو یم

  پذیرند. نمی، ستآنها
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ـ ا ال تَل مقُال تَ« :دیفرما یمباره ن یدر ا 7نیرالمؤمنیام ـ فَ معلَ  مهتَّتُ

نسـبت بـه    چـون نگـو،   یدانـ  یرا کـه نمـ   يزیـ چ1؛معلَا تَمبِ كخبارِإِبِ

   ».يریگ ی، مورد اتهام قرار میدان یآنچه م ازگزارشاتت 

بـدان  علم آنچه  از 2؛لماًع هط بِحم تُا لَمر بِخبِال تُ« فرماید: و نیز می

  »، خبر مده.نداري

 فرمایـد:  مـی  7طاب به فرزندش امام حسن مجتبـی خهمچنین 

»ولَالقَ عِد فعرِا ال تَی مف و ـ الخ ـ  ابطَ ـ ف ـ ی م ـ کَم تُا لَ در آنچـه   3؛فلَّ

  »بر زبان میار. ،دانی سخن را واگذار و آنچه را بر عهده نداري نمی

وظیفه اصلی خود که تبلیغ  براي عمل بهروحانی کاروان بنابراین 

 شـناخت  وآگـاهی  بایـد   ،اسـت  ناف اسالمی به زائردین و ابالغ معار

چنانکـه پیـامبر گرامـی     دین و معارف دینی داشـته باشـد؛   کاملی از

ان دین اهللا لن ینصره اال مـن حاطـه مـن جمیـع     « فرماید: می 9اسالم

مگـر کسـی    ،دین خداوند متعال را هرگز یاري نخواهد کـرد  4جوانبه؛

  »جوانب آن آگاه باشد. یتمام ازکه 

گسـترده و   ید مطالعـات یروحانی کاروان باي تحقق این منظور برا

مثل مناسک حـج و عمـره،   مختلف داشته باشد؛ ق در موضوعات یعم

احکام عمومی و مبتالبه مردم، معارف و اسرار عبادات به ویژه اسـرار  

                                                             
  .10426، ح غررالحکم و دررالکلم ،آمدي. ١

  .10179، ح همان. ٢

  .31، نامه نهج البالغه . سید رضی،٣

 .171، ص  10ج ،کنزالعمال. متقی هندي، ٤
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حج و عمـره، تـاریخ اسـالم بـه ویـژه تـاریخ صـدر اسـالم و زنـدگی          

  .آثار اسالمی ن واماک ،:نیمعصوم ائمه و 9پیامبر

  انیقدرت ب .2

کـه در ارائـه و پـرورش موضـوع و متقاعـد سـاختن        یکسـان  معموالً

ترنـد. چـه    د موفـق یـ جاد ارتباط مـؤثر و مف یگران تبحر دارند، در اید

در  یخود را حت يها شهیان اندیکه توان ب يا ار دانشمندان فرزانهیبس

نـدك  مؤونـه ا  کـه بـا   یار کسـان یمحدود ندارند و چه بس یبرابر جمع

. کننـد  یخـود مـ   يبایان زیب کالم و برا جذ يادیمخاطبان ز ،یعلم

حضـرت  وقتی که ؛ چنانداردنقشی بسزا ام، یان در ارسال پیب شیوایی

 یانیـ بخواهـد   مـی شود، از خداونـد   یمبعوث م يرامبیبه پ 7یموس

 د:فرمایـ  یمتعـال مـ   ي. او خطاب بـه خـدا  کند به او عطا ایرسا و گو

ن مـن بـاز   ا] گره از زبـا ی[خدا 1؛یفْقَهوا قَولی  یعقْدةً من لسانواحلُلْ «

  ».کن تا سخن مرا درك کنند

 و مغلق کالم پیامبران الهی موجز، گویا و روشن و عاري از معانی

امبر یـ پکردنـد و   مـی اسـتفاده  گـان از آن  همکـه   چنانبود؛ ده یچیپ

از دیگر پیامبران گوي سبقت را  ،در زیبایی و فصاحت کالم 9اسالم

را بیـان  آن حضـرت در عـین سـادگی، حقـایقی      کـالم اسـت.   هربود

تناسـب فهمشـان ار آن    بـه  یمـان در هر عصر و زکه مردم فرماید  می

نیز چنین اسـت. کـالم آن حضـرت     7یعل يها خطبهبرند.  بهره می
                                                             

  .28 ـ27، طه. ١
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 شدر مجلسـ حاضران ست که هم چنان شیوا و گویااوج عظمت، در 

هم شیفتگانش در اعصار بعد از حضرت تا به  و ت خودیبه اندازه ظرف

  .برند از آن بهره می امروز و نیز آیندگان

گویی است و نـه زیبـایی بـه معنـاي      نه سادگی به معناي پریشان

زننـد   یا قلم مـ یند و یگو یخن مآشفته سچنان  یبرخگویی.  پیچیده

ز چنـان در  یـ ن یکنند و بعض یزار میخود را ناراحت و ب بانکه مخاط

را راهـی  گران یشوند که د یده غرق میچیالفاظ و اصطالحات پ يایدن

 7یان، حضـرت علـ  یر بیکه ام یدر حال نیست.کالم آنها فحواي به 

ـ أَ« کنـد:  یان میگونه ب نیوا را ایبا و شیار کالم زیمع ـ  نُحس ـ  المِالکَ ا م

انَزه امِظَالنِّ سنُح هِفَومالخَ هاص والعاست که  آن ن،ن سخیباتریز 1؛ام

  ».بخشد و خاص و عام آن را بفهمند نتیکو آن را زینظام ن

 یعنـ ی ،باشـد  منظم و منسـجم داشـته   يد ساختاریباباري، کالم 

 يمحتـوا ؛ همچنـین  روشـن باشـد  پایـانش  و  آغـاز موضوع سـخن و  

ن معنا که خواص، ضمن یبد .باشدمفید ن یهمه مستمع يمطالب برا

ز یوارد کنند و عوام ن ی بر آنانند اشکالنده نتویاز کالم گو مندي بهره

  .ت خود مطالب را درك کنندیازه ظرفبه اند

   اخالق نیکو .3

ارتباطـات و  هـاي   رفتـار و کـردار از بایسـتگی    تمالیماخالق نیکو و 

 را بـه  یامیـ خواهـد پ  یکـه مـ   یکسـ  .اسـت  مؤثر یتعامالت اجتماع

د یـ کند، با جادیا زهیکه در آنها عالقه و انگ يا گران برساند، به گونهید
                                                             

  .3304ح  ررالحکم و دررالکلم،غ. آمدي، ١
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کـه خداونـد    چنان. ن باشدیکالمش نرم و دلنشو باشد خوش اخالق 

را براي تبلیغ دین بـه   : متعال هنگامی که حضرت موسی و هارون

و بـا او بـه    1؛نـاً یفَقُوالَ لَه قَـوالً لَّ « ود:فرمبه آنها  ،سوي فرعون فرستاد

  »نرمی سخن بگویید.

معارف بلنـد اسـالمی و    وظیفه ارائهکاروان که  ن روحانیونیبنابرا

زائران سخن بگوینـد   د با کالم نرم بایشباآن را به عهده دارند،  نییتب

تنها در این  ونچ ؛ندز کنیو از هرگونه خشونت در گفتار و کردار پره

آن  از د وننـ ک مـی از سخنان روحانی استقبال  زائرانه صورت است ک

 نُیِلَ« د:ایفرم می 7ضرت علیمنان حؤچنانکه امیرم ؛پذیرند می تأثیر

  »به بند کشاننده دل است. نرمی گفتار، ؛لبِالقَ یدق المِالکَ

ـ  همرِأَ یف قاَیفر انَن کَم« د:یفرما یم بارهن یادر  7امام صادق  الَنَ

یرِیا مد هـر   م باشد، بهیش نرم و مالیدر کار خو یهر کس 2؛اسِالنَّ نَم

    »د.رس یم ،چه از مردم بخواهد

ر کنـد و  یگـران را تسـخ  یدهـاي   تواند دل یبا میانسان با اخالق ز

 یاسـت وقتـ   یعـ یدهـد. طب  يمحبت خود را در اعماق روح آنها جـا 

ـ یـ ن بـا عالقـه و تما  اد، زائـر شـو جاد یا ین رابطه عاطفیچن  یل درون

 یگاه ،کنند و باالتر از آن میطابق کالم روحانی و خواسته او عمل م

  ثار کنند.یو ا ياف او فداکارتحقق اهد يحاضرند برا

 دادن تـوان مـردم را بـه انجـام     یمـ نبا خشونت در گفتار و عمل، 

، ين برخـورد یچنـ  .کـرد  وادار نیـ به د يبندیو پا یدستورات اسالم
                                                             

 .44. طه، ١

  .127ص ، 2ج، الکافی. کلینی، ٢
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و تنهـا و مـردم را از اطـراف او پراکنـده      يرا منـزو  یسرانجام روحان

اخالق  و یکند که مهربان یگوشزد م 9امبر اکرمی. قرآن به پدکن یم

فَبِمـا رحمۀٍ منَ اللَّه لنت لَهـم  « جذب مردم به او شد: موجبمش یمال

فَظّاً غَل کُنت لَویوکلونْ حیاز پرتو رحمـت الهـ   1؛ظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّوا م ،

از  ،يو اگر خشـن و سـنگدل بـود    يدر برابر آنها نرم (و مهربان) شد

  .»شدند یاطراف تو پراکنده م

 رقت فـ یـ صـالبت و قاطع  و عمل و گفتـار  ان خشونت دریلبته ما

 نکه در برخورد و گفتار خود،ین ایدر ع 9اسالم یرسول گرام .است

اسـالم   و اصـول  نیقـوان  يدر اجرا ،ت تواضع و نرمش را داشتندینها

م و باگذشـت  یـ نـرم و مال  ،يمسائل فـرد  . آن حضرت درقاطع بودند

ت یـ و قاطع یختسـ  بامقررات اسالم ن و یم قوانیحر، اما در حفظ بود

  کرد. برخورد می

 را ییهـا  يبد یش، تمامیبر قر يروزیپس از فتح مکه و پچنانکه 

ده یـ بودنـد، ناد  روا داشتهاو در حق  يان متمادیکه آنها در طول سال

ـ  ین شـرا یاما در همـ  ؛دیکجا بخشیگرفت و همه را  از  یط از جـرم زن

بـود، صـرف نظـر نکـرد.     مخزوم که مرتکـب سـرقت شـده     یله بنیقب

حـد سـرقت را    يش بودنـد و اجـرا  یشان آن زن که از اشراف قریخو

از بزرگـان صـحابه را واسـطه     یکردند، بعض یم یبه خود تلق ینیتوه

ـ  ؛حـد منصـرف کننـد    يرا از اجـرا  9کردند کـه رسـول خـدا     یول

کـه جـانم در دسـت     ییسوگند بـه خـدا  «در پاسخ فرمود:  9امبریپ

اگرچـه   ؛کنم ینم یچ کس سستینسبت به ه عدل، ياوست، در اجرا

  .»شاوندان خودم باشدین خویتر کیآن کس از نزد
                                                             

  .159عمران،  . آل١
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  اخالص. 4

بـر آن تأکیـد   بسـیار   ،روایـات  و قرآن کریمکه در اخالقی  اتملک ی از یک

شده، اخالص است. اخالص یعنی روي دل با حق تعالی داشـتن و التفـات   

بـراي   یلت اخالقـی فضـ  ایـن  نکردن به مـدح و ذم خالیـق. آراسـتگی بـه    

؛ داردبیشـتري  رهبران دینی و مبلغین معـارف الهـی ضـرورت و اهمیـت     

 شهاي زیارتی حج و عمره اخالص روحـانی در مـوفقیت   در کاروان خصوصاً

ضـرورت   بـاره در 9امبر گرامـی اسـالم  یـ بسیار پررنگ و کلیدي اسـت. پ 

ال ما من عبد یخطـب خطبـه ا  « اخالص براي مبلغین معارف الهی فرمود:

مگـر   ،کنـد  اي ایراد نمی اي خطبه هیچ بنده1اهللا سائله عنها ما اراد بها؛

  »پرسد هدفش از آن چه بوده است. آنکه خداوند متعال از او می

در ایـن  آن حضرت در یکی از سفارشات خود بـه ابـوذر   همچنین 

ـ رِال عإِ یبٍطن خَا مم راذَبأَا ی« فرماید: باره می ـ طبخُ یـه لَت عضَ ـ ه تُ یوم 

القیۀِام و أَا مربِ ادمگـر آنکـه روز    ،هیچ سخنرانی نیستر، اي ابوذ 2ا؛ه

  »شود. قیامت، سخنرانی او و هدف از آن سخنرانی به او عرضه می

  شجاعت .5

و شـجاعت   صفات ضروري براي روحانیون و مبلغـان دینـی،   جملهاز 

 بـاره م در. خداوند متعال در قرآن کریاستنداشتن ترس از بیان حق 

    فرماید: ضرورت این ویژگی براي روحانیون و مبلغان معارف الهی می

                                                             
 .192ص  ،10 ج ،کنزالعمال. متقی هندي، ١

 .530ص ،امالی ،طوسیشیخ . ٢
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ینَ یالَّذو اللَّه االَتلِّغُونَ رِسالَ یبو نَهالَّ یخْشَوداً انَ أَحخْشَو

سح کَفَى بِاللَّهو 1.باًیاللَّه  

و از  ترسند و از او می کنند هاي خدا را ابالغ می کسانی که پیام

و خدا براي حسابرسی کفایت  یچ کس جز خدا بیم ندارنده

  کند. می

 از آن رو ضرورت ایـن ویژگـی بـراي روحـانیون و مبلغـان دینـی       

که  کند روحانی و مبلغ دینی مطالب حقی را بیان میگاهی است که 

در تضـاد  را اي ناخوشایند است و چون آنها سخنان روحانی  براي عده

 صـدد مالمـت روحـانی و مبلـغ دیـن     در  بیننـد  با منـافع خـود مـی   

خصلت شـجاعت اسـت کـه بـه کمـک       يین مواردچندر  آیند. برمی

د کنـ  مید و او را در بیان مطالب حق یاري آی میروحانی و مبلغ دین 

  تا مشمول این آیه شریفه شود:

 فویفَسمٍ  یأْتبِقَو یاللّهو مهبیحنؤْملَى الْملَّۀٍ عأَذ ونَهبنَیح 

خَافُونَ یلِ اللّه والَ یسبِ یجاهدونَ فینَ یأَعزَّةٍ علَى الْکَافر

 فَضْلُ اللّه کمٍ ذلۀَ آلئمیلَون یؤْتم یهلع عاسو اللّهو یشَآء2.م   

دارد و  آورد که آنان را دوست می به زودي خدا گروهی را می

 ]و[ فروتن منان،ؤمبا  ]اینان[ .او را دوست دارند ]نیز[ آنان

نند و از سرزنش ک در راه خدا جهاد می ؛برکافران سرفرازند

آن را به هر کس  ؛این فضل خداست ترسند. هیچ مالمتگري نمی

  دهد و خدا گشایشگر داناست. بخواهد می
                                                             

  .39، احزاب. ١

 .54ده،مائ .٢
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 ه شجاعت و تـرس نداشـتن از  در روایات متعدد نیز ضرورت مسئل

پیـامبر  کـه  چنان؛ ه اسـت مورد توجه قرار گرفتو دفاع از آن  حق بیان

الیمنعنکم رهبه الناس ان یقـول بحـق اذا   «فرماید:  می 9گرامی اسالم

گویی، بـه   ، هیچ یک ازشما را از حقمبادا ترس از مردم1؛رآه او شهده

  »گاه مشاهده آن، باز دارد.

اي دقیـق و   ، بـه نکتـه  پس از این توصـیه  9رسول گرامی اسالم

، نـه مـرگ کسـی را    گـویی  حـق « :ه استدواشاره کرده و فرمظریف 

  .»دکن ور میکند و نه روزي فردي را د زدیک مین

مـرا بـه هفـت     9گوید: پیامبر گرامـی اسـالم   همچنین ابوذر می

ـ إِ و قَّالح ولَقُأَن أَ«؛ از جمله به من فرمود: خصلت توصیه کرد  انَن کَ

هر چند تلخ باشد. ؛حق را بگویم2؛اًرّم«  

  ایستادگی استقامت و .6

ها و صفات ضـروري بـراي روحـانیون و مبلغـان      از ویژگی دیگریکی 

 هاي زیارتی حج و عمـره، اسـتقامت و   دینی به ویژه روحانیون کاروان

موریت اصلی خویش یعنی دعـوت مـردم   أم دادن ایستادگی در انجام

هـاي دینـی    ازي ارزشس به سوي خدا و تبیین معارف الهی و نهادینه

خداوند متعـال آنگـاه کـه بـه پیـامبر       که چنان است؛ نادر میان زائر

داد، او را بـه   دسـتور  دعـوت و تبلیـغ دیـن   بـراي   9گرامی اسـالم 

فَلذَلک فَادع واستَقم کَمآ « د:وایستادگی دعوت کرد و فرم استقامت و

                                                             
 .75، ص3، جکنزالعمال. متقی هندي، ١

 .107ص ،70ج ،بحاراالنوارمجلسی، عالمه . ٢
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رْتایستادگی  وري،أمگونه که م همانو بنابراین به دعوت بپرداز  1؛أُم

  »کن.

  خیرخواهی. 7

گویـد از روي   اي بـه آنهـا مـی    احساس کنند کسی که نکتهمردم اگر 

ــاً ،دلســوزي و خیرخــواهی اســت ــد  مــیاســتقبال  قطع و آن را کنن

لکن اگر احساسی خالف این داشته باشند و تصـور کننـد    ند؛پذیر می

شـود،   شود یا تذکراتی که به آنها داده مـی  به آنها گفته می که نکاتی

ب شخصـیت آنهـا یـا هـر     ل تخریـ نه از روي خیرخواهی بلکه به  دلی

 ،ن اجتنـاب خواهنـد کـرد   آ، نه تنهـا از پـذیرفتن   ستا دلیل دیگري

و بـه تقابـل   موضع منفی اتخاذ کنند ممکن است در مقابل آن  حتی

ن کـریم وقتـی از زبـان نبـی     آلذا خداوند متعال در قر .با آن بپردازند

را ه ابالغ رسالت الهـی و تبیـین معـارف دینـی     ئلمس 9مکرم اسالم

و  زدپـردا  مـی ه نصـیحت و خیرخـواهی نیـز    ئلبه مس ،کند مطرح می

ـ     یاُبلِّغُکُم رِساالَت رب« فرماید: می أَم ـحنَاص أَنَـاْ لَکُـمهـاي   پیـام 2؛نٌیو

  »رسانم و براي شما خیرخواهی امین هستم. پروردگارم را به شما می

حتـرم  روحـانیون م همه مبلغان خصوصاً  ايتوجه به این مسئله بر

در صورتی در تعامالت اجتماعی و تبلیغ  ضروري است. آنها ها کاروان

 مخاطبـان آنهـا بـاور کننـد کـه      بـود کـه  خواهند معارف الهی موفق 

ــا در نظــر گــرفتن منفعــت و  ســخنان آنهــا از روي خیرخــواهی  و ب

  مصلحت آنهاست.

                                                             
 .15. شوري، ١

 .68، اعراف. ٢
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بـه   9 در بیان فضیلت رسـول اکـرم  7منان حضرت علیؤمرامی

 :وده اسـت رت نسبت به مردم اشاره کرده فرمله خیرخواهی حضئمس

 ۀِظَوعالمو ۀِکمی الحلَإِا عد و ۀِیقَرِی الطَّلَی عضَم و ۀِیحصی النَّف غَالَبفَ«

الحسـت رفـت و از   او بـه راه ر  خیرخواهی را بـه نهایـت رسـاند   1ۀِ؛نَس

  »طریق حکمت و موعظه نیکو مردم را به خدا خواند.

  یاماعتقاد به پ .8

هماهنگی دل با زبان و به عبارت دیگر اعتقـاد گوینـده بـه محتـواي     

هاي الزم براي مبلغـان   کند، یکی دیگر از ویژگی پیامی که ارسال می

هــدف مبلغــان دینــی و  ونچــ ســت.ها دینــی و روحــانیون کــاروان

هــدف اصـلی آنــان   .تنهــا ابـالغ پیــام نیسـت   هـا  روحـانیون کــاروان 

سازي فرهنـگ دینـی اسـت و     ن و نهادینهاگذاري بر مردم و زائرتأثیر

کـه مبلغـان دینـی و     یابـد  مـی این هـدف تنهـا در صـورتی تحقـق     

اعتقـاد   کننـد،  به محتواي پیامی که ارسـال مـی   ها روحانیون کاروان

  باشد. یکیکامل داشته باشند و به عبارت دیگر دل آنها با زبانشان 

ـ ذَإِ« فرمایـد:  مـی  این بـاره  در 7منان حضرت علیؤامیرم  قَابا طَ

ـ م یلَ هتَین فالَا خَذَإِ و عامالس هلَبِقَ مِلِّکَتَالم ۀَین المالکَ حسن مـ وق عـ  ه ن م

شنونده گفتـارش   د،شوهرگاه گفتار گوینده با نیت او همگون  2؛هلبِقَ

گفتـارش بـه    باشـد، نـاهمگون   شنیـت بـا  هرگاه گفتار  پذیرد و را می

  گوید: چنانکه شاعر نیز می» نشیند. میخوبی در دل شنونده ن

  ال جرم بر دل نشیند      سخن کز دل برآید
                                                             

  .95خطبه، البالغه نهج. سید رضی، ١

  .4173ح ، و دررالکلم غررالحکم. آمدي، ٢
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 فرمایـد:  در یکی دیگر از سخنان ارزشمند خویش می 7علیامام 

الکلمه اذا خرجت من القلب وقعت فی القلب و اذا خرجت مـن اللسـان   

سخن کـه از دل برآیـد، ال جـرم بـر دل نشـیند و       1؛لم تجاوز اآلذان

  »ان بیرون آید، از گوش فراتر نرود.چون از زب

  سنجی و رعایت مقتضاي حال موقعیت .9

خـوب همـواره بـه    گوینـده   هر سخن جایی و هر نکتـه مکـانی دارد.  

 .گوید سخن می ، به خصوص مقتضاي حال مخاطب،مقتضاي شرایط

کـان  « نقـل شـده اسـت کـه:     9 پیامبر گرامی اسـالم  ةسیر ةباردر

قتضـیه حاجـه المخـاطبین و    ت  بما ییخطب فی کل وق ]9اهللا لرسو[

همـواره بـه مقتضـاي نیـاز و مصـلحت       9رسـول خـدا    2؛مصلحتهم

  »گفت. مخاطبان سخن می

هــم در بایــد روحــانیون کــاروان نیــز بنــابراین مبلغــان دینــی و 

ت و ارتباطـات غیـر   ها و جلسات رسـمی  و هـم در تعـامال    سخنرانی

یـان هـر مطلبـی    د و از بکننن توجه امقتضاي حال مخاطب هرسمی ب

ــد  ــاب کنن ــوقعیتی اجتن ــر م ــی ؤامیرم .در ه ــرت عل ــان حض  7من

وقتـی بـراي گفتـار،     3؛عاًوقم المِلکَد لجِم تَا لَإِذَ نَّملَّکَتَتَال« د:ایفرم می

   »ابی سخن مگو.ی جایگاه (مناسبی) نمی

ـ لَّکَالتَ« نیز خطاب به ابن عباس فرمود: 7حضرت امام حسین نَّم 

فیما ال ییعننَّإِفَ ؛کخَأَی ناف لَعیک ف الـوِ  یـهو ـ لَّکَال تَ زر نَّم ـ ف یما یعن یـک 
                                                             

  .287ص  ،20ج ،البالغه شرح نهج ،ابن ابی الحدید. ١

  .48ص، 1ج، زادالمعاد ،ابن جوزي. ٢

  .10274ح، و دررالکلم غرر الحکم. آمدي، ٣
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رَی تَتَّحالمِلکَي ل مرُ؛ فَعاًوضب ـ کَد تَمٍ قَلِّکَتَم ـ  ملَّ نچـه  آدر  1؛یـب عفَ قِّالحبِ

سخن مگو که من برایت از ایـن بـیم دارم کـه     ،سودي براي تو ندارد

و جـز  گـ سـخن م  ،بخشد نچه برایت سود میآو در  گناهی بر تو باشد

که بسی گوینده که به حـق سـخن    نگاه که براي سخن جایی بیابی،آ

  »شود. اما نکوهش می ،گوید می

  امیپ

ام عبـارت اسـت از   یـ . پام اسـت یـ از عناصـر ارتباطـات، پ   یکی دیگـر 

د یـ ام بایـ پ ان کنـد. یگران بید يخواهد برا یدهنده م امیکه پ یمطالب

 درك یکسـانی از آن  امیـ رنـده پ یرستنده و گد که فم شویتنظ يطور

ت یـ فیتفاهمات از ک و سوء یاز مشکالت ارتباط ياری. بسدنداشته باش

صـحبت   يا نـده بـه گونـه   یگو یعنـ ی ؛شود یم یام ناشیپ يریگ شکل

ر از آنچـه در ذهـن   یـ غ یکند کـه در ذهـن شـنوندگان، مفهـوم     یم

ح و یصـورت صـح  ام بـه  ینکه پیا يبراشود.  یجاد میخودش هست، ا

باشـد کـه    ییهـا  یژگـ یو يد دارایمنتقل شود، با شنوندگانکامل به 

  از آنها عبارت است از: یبرخ

   اعتدال .1

هنگام ارسال پیام و بیان مطالب باید به میزان نیاز مخاطب توجـه و  

گمـان  هنگام بیان مطلبی خاص  یبرخاز افراط و تفریط پرهیز شود. 

بشان در آن موضوع خاص بـه انـدازه   مخاط اطالع میزانکنند که  یم

دادن در  یان مطالـب از آگـاه  یـ ام و بیـ ، لذا در ارسال پخود آنهاست

                                                             
  .265ص، 78ج، بحاراالنوارمجلسی، عالمه . ١
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فهمانـدن   يبـرا  یبعضـ  در مقابل، ورزند و یغ میاز مخاطب، دریحد ن

ات، شنونده را یش از حد جزئی، با شرح بیله شرعئا مسیک موضوع ی

اللت و نفـرت او  از موارد باعث م ياریکنند و در بس یر میج و متحیگ

ان مطالـب  یـ ، بـه ب خاص یم موضوعیتفه برايکه  یدر حال .شوند یم

م ید است که ارتبـاط مسـتق  یمف یبلکه اطالعات ؛ستیننیاز  يا هیحاش

  با موضوع داشته باشد.

ـ خَ« د:یـ فرما یکوتاه م یدر کالم 7یحضرت عل ـ  رُی ـ  المِالکَ ا ال م

 و نه اندكباشد آور  مالل ن سخن آن است که نهیبهتر1؛لُّقیال  و لُّمی

  ».(نارسا)

، مطالـب  ین اساس بر روحانیون الزم است قبـل از سـخنران  یبر ا

تنظـیم   اعتـدال متناسب با نیاز مخاطبانشـان و در حـد   مورد نظر را 

د توانسـت آنچـه   ناهکنند و به همان صورت ارائه کنند؛ در نتیجه خو

. بـا  نـد نتقل کن خود منات به مخاطبیفیهمان ک اد بنرا در ذهن دار

برند و هم  یرا م یلذت و بهره کاف ین از سخنرانیهم مستمع این کار

  .رسد میخود  یغیبه اهداف تبل او

  امیروشن بودن پ .2

در نتیجــه کــاربرد واژگــان  هــا، برداشــتســوءتفاهمات و سوء یگــاه

اسـت کـه    یو فنـ  یا اصطالحات علمـ یو ه دیچینامأنوس و عبارات پ

ـ ا بـروز  از جلـوگیري  ين بـرا یبنـابرا  سـت. شنونده با آن بیگانـه ا  ن ی

ت سـاده و روان  اد از عباریالمقدور با یحت یمشکل، در هنگام سخنران

                                                             
  .4969، ح غرر الحکم و درر الکلم. آمدي، ١
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بعضـی   کننـد  ین که مشاهده میاز روحانیون هم یاستفاده کرد. برخ

اصـطالحات و الفـاظ    هسـتند،  ل کـرده یتحص از حاضران در مجلس

 بایـد  نـده یکه گو یدر حال ؛برند یخود به کار مان را در سخن یمشکل

ت و ین خود توجه داشته باشد تـا مجلـس او از جـذاب   ابه همه مخاطب

 ،سـاختار جلسـه   اقتضـاي به  یالبته گاه برخوردار باشد. ینشاط کاف

؛ ولـی ایـن مسـئله بـا     استفاده کند ید از اصطالحات علمینده بایگو

  ندارد.  تناقضی شیوایی و روانی کالم 

 د:یـ فرما یمـ و د دارد یکأت پیام بر وضوح و روشنی کریم نیز قرآن

اده خـدا فقـط ابـالغ    فه فرستیوظ1؛نُیالْمبِ الْبالَغُ  وما علَى الرَّسولِ إِالَّ«

  »است. آشکار

 يبـه طـور   ؛ام اسـت یـ پ یگیرایپ یو ب یسادگ» نیمب«مقصود از واژه  

آن را بفهمنـد و درك کننــد.   ین در کمــال سـهولت و آســان اکـه مخاطبـ  

کردنـد کـه همـه     یام خـود را القـا مـ   یـ ان ساده و روان، پامبران آن چنیپ

  .  کردند یدرك م ت آن رایرفظه ن آنها هم به اندازیسوادتر یب یافراد، حت

  امیمتانت پ .3

د یبااست و گوینده مهم مؤثر بسیار ارتباط متانت و ادب در برقراري 

 پرهیز کند تا کالمش مؤثر واقع شود. ایـن  یو بدزبان ياز هرگونه تند

کـاروان ضـروري اسـت.     روحـانیون مبلغان خصوصاً براي ویژگی نیز 

برایشـان   یخارج از جلسه سـخنران  که ییها یبر اثر ناراحت گاهی آنها

                                                             
 .18. عنکبوت، ١
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 ياثنـا  ا ناخواسته دریل دیگر، خواسته و یدالبه ا یو ایجاد شده است 

 یاز جامعـه پرخـاش و بـدزبان    یا بخشـ یـ خـود   بـان سخن به مخاط

  است. ینش اسالمیب و این برخالف دنکن یم

ـ « د:یـ فرما یمباره  نیدر ا 7یحضرت عل مـ ن ح ـ کَ نَس المـ  ه  انَکَ

  »در برابر اوست. يروزیپ ،کو باشدیهر کس گفتارش ن1؛هاممأَ جحالنُّ

 یزبــان ر محبـت و حسـن برخـورد و خـوش    یهـا اسـ   انسـان  ،يآر 

ن یـ ن کـاروان بـا ا  توان ادعا کرد که روحانیو یت مألذا به جر .هستند

  .فا کنندیب و رسالت خود را ان را جذاتوانند زائر یم یروش به راحت

 يبـرا را  زیـادي  و مشـکالت  شـود  یمـ  یابیـ کام از مانع یبد زبان

ک، در یـ سـخنان نامناسـب و رک   چون .کند یجاد مینده و مردم ایگو

 ؛کنـد  یمـ  ایجاد ت و نفرت نسبت به صاحب سخنیحساس بانمخاط

ام او را درك یـ پ شـوند و اصـالً   یخـارج مـ   يجه از حالت عـاد یدر نت

ر قابـل  یـ غ ین سـوءتفاهمات، ضـربات  یبر اثـر همـ   یکنند و گاه ینم

 اءن سم« د:یفرما یم 7نیرالمؤمنیام شود. یبه جامعه وارد م یجبران

  »بهره بد برد. ،هر کس سخنش بد باشد2؛هظُّح اءس هفظُلَ

  اتقان و استواري سخن. 4

چنانکـه   ؛اتقان و اسـتواري اسـت   ي پیام،هاي الزم برا یکی از ویژگی

 ،کید فرموده استأبه این مسئله ت بارها خداوند متعال در قرآن کریم

نَ ءامنُـوا اتَّقُـوا اللَّـه وقُولُـوا     یها الَّذیآ أَی« فرماید: از جمله آنجا که می

                                                             
 .8495، ح غررالحکم و دررالکلم. آمدي، ١

  .9173ح  ،همان. ٢
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دالً سایقَواز خـدا پـروا داریـد و سـخن      ،ایـد  اي کسانی که ایمان آورده 1؛د

  »استوار گویید.

سخن اسـتوار و   ،قرآناز  سیأنیز به ت 7منان حضرت علیؤمامیر

ـ  مـی کالم متقن را بهترین سخن  ـ أَ« فرمایـد:  و مـی  ددان ـ  نُحس  ولِالقَ

السدسخن استوار است. بهترین سخن، 2؛اد«  

بـه   ،مبنابراین روحانیون محترم کاروان باید در مـراودات بـا مـرد   

سخنان مـتقن و مسـتند بگوینـد و از     ،یهاي رسم ویژه در سخنرانی

  کنند.بیان سخنان سست و نامستند و غیر قابل باور پرهیز 

  مند بودن نظام. 5

 یپیام در صورتی اثربخش و مفیـد خواهـد بـود کـه از نظـم و نظـام      

خوب و مفیـد اسـت کـه     یبه عبارت دیگر پیام .مشخص پیروي کند

بنابراین روحانیون محترم کاروان باید تالش کننـد تـا    .مند باشد نظام

در  7علـی امـام   کنند داراي نظم منطقی باشد. مطالبی که ارائه می

کیـد کـرده و   أایـن نکتـه مهـم ت    ریکی از سخنان ارزشمند خویش ب

ـ النِّ سنُح هانَا زم المِالکَ نُحسأَ« :ه استدوفرم ـ هِفَ و امِظَ مـ  ه  و اصالخَ

العرخوردار باشد و یباترین سخن چیزي است که از نظام خوبی بز3؛ام

  »را بفهمند. نآ (همگان) عام و خاص
                                                             

 .70. احزاب، ١

 .2865ح  ،غررالحکم و دررالکلم. آمدي، ٢

 .3304ح  ،همان. ٣
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  یارتباط يها کانال

ــایاز چ یکــی ــت  از آن ناون و مبلغــیروحــان کــه معمــوالً ییزه غفل

ام و سـخن  یـ ابـالغ پ  یچگونگ، دارند توجهبه آن ا کمتر ید و کنن یم

قالب  يام توجه دارند و برایپ يشتر به محتوایآنها ب یعنی ؛ن استید

 ةت نحویکه اهم یدر حال ؛ستندیقائل ن یت و نقشیو ساختار آن اهم

ت در یط موفقیاز شرا یکی ست. اساساًیام نیام، کمتر از خود پیارائه پ

  ح است.ی، انتخاب روش و اسلوب صحيهر کار

ـ یارسال پ  ی، اسـلوب و روشـ  ین معـارف اسـالم  یـی ژه تبیـ وه ام، ب

مناسـب   يهـا  هـا و کانـال   و تنها با استفاده از روش طلبد یح میصح

و در نتیجـه   ن القا کردبات به مخاطیام و سخن را با موفقیتوان پ یم

یابـد. همچنـین زائـران     یش میفزانیز ات یت روحانیعزت و موقعآن، 

بهتـر درك   را :ان معصـوم یشوایو حالوت معارف قرآن و پ ییبایز

  شود. هاي ارتباطی بیان می کانالاز  یبرخکنند. در ادامه  می

  استفاده از هنر .1

، فقط ده تـا پـانزده   یدن مطلبیقات نشان داده است که با شنیتحق«

در  ،میاگـر آن را مشـاهده کنـ    یول ؛میسپار یدرصد آن را به خاطر م

 .م آوردیو پـنج درصـد آن را بـه خـاطر خـواه      یتا س ین سینده بیآ

 یعـ یم، طبیاسـتفاده کنـ  کجـا  ی يو بصر یحال اگر از دو جنبه سمع

ن دو نسـبت  یـ زان به خـاطر سـپردن مطالـب، مجمـوع ا    یاست که م

  ١.»را در ذهن ما خواهد گذاشت تأثیرن یخواهد بود و ماندگارتر
                                                             

  .78، ص کلید طالئی ارتباطاتکریس کول، . ١
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و  یکه زمام مسائل فرهنگـ  یینهادها ،یکنون ياین رو، در دنیاز ا

ق مظـاهر  یـ از طر تـا  دوشـ ک یرا در دست دارند، همواره مـ  یغاتیتبل

را بـه   یو اخالقـ  يفکـر  يهـا  ها و ضد ارزش ، ارزشیشیاو نم يهنر

انـد بـا    ن و اخالق نیـز توانسـته  یالقا کنند و دشمنان د يجوامع بشر

کر یبر پ یمهلک يها ال و کارتن، ضربهیلم و سرید انواع و اقسام فیتول

وجـود   يکه هنـوز در جامعـه مـا افـراد     یدر حال دکننت وارد یانسان

کنند با همـان   یر غافل هستند و گمان مهن یاتیدارند که از نقش ح

جامعـه پاسـخ    یو فرهنگ يفکر يازهایتوان به ن یم یسنت يها روش

  .مناسب داد

ان یشـوا یپ یره عملـ یو سـ  یمتون اسالم ترین گواه این مدعا قوي

ن یاز کارآمـدتر  یکـ یشـود   یروشـن مـ  است که با مطالعه آنها  ینید

استفاده  ها به گوش انسان ام سعادتیرساندن پ ياسالم برادر ابزارها 

رسـول  براي مثال نقل شده است کـه  ش است. یل و نمایوش تمثاز ر

و  یخـال  ینیهـا بـا اصـحابش در سـرزم     از مسافرت یکیدر  9اکرم

زم جمـع  یـ ارانش فرمـود: ه یـ بـه   حضرت ،علف فرود آمدند آب و  بی

 و اسـت  یخـال ن ین سـرزم یـ ا رسـول اهللا، ا یآنها عرض کردند:  .دیکن

اي  اندازه به فرمود: هر کس 9. پیامبر»شود یده نمید ر آند یزمیه

 هـر کجـا  و  اصحاب روانه صحرا شـدند  .جمع کند ، هیزمتواند یم که

؛ ختنـد یهم ر يرو ند وبرداشتند و با خود آورد ،دندید یشاخه کوچک

ن وقــت رســول یــزم جمــع شــد. در ایــه يادیــمقــدار ز در نتیجــه

شـوند.   جمع و انباشـته مـی  چنین این نیز فرمود: گناهان  9یگرام

چشـم  ابتـدا بـه    ،کوچـک  يهـا  زمیـ ن هیمثـل همـ  گناهان کوچک 

ک روز ید و ونش میجمع  ها به تدریج زمیه همانند این یول ؛ندیآ ینم



  ج و زیارتمدیریت فرهنگی در ح              170

  

م یعظـ  کوهی ،ندآمد یمد از همان گناهان خرد که به چشم نینیب یم

  ١.است به وجود آمده

کوچـک، از   ت و خطـر گناهـان  ین اهمییتب يبرا 9امبر اسالمیپ

ن خـود  ار مخاطبـ یام خود را در ضمیا بهره جستند و پیگو روشن یا

ان یـ ب يت را بـا روش عـاد  یـ ن واقعیـ که اگـر ا  یدر حال ؛دادند يجا

بـر   بسـت.  یها نقش نم گونه در روح و جان انسان نیا قطعاً ،کردند یم

مناسـب،   يهـا  تیتوانند در موقع ین اساس، روحانیون محترم میهم

، تـا از  ي ارائه کنندهنرهاي  را در قالب :تیآن و اهل بقر يها امیپ

ن خـود بـه وجـود    ارا در مخاطبـ  يرش بهتـر یپـذ  ين رهگذر فضایا

  آورند.

هاي مـورد نیـاز    روحانیون محترم باید کارهاي فرهنگی و آموزش

شـکل  بـه   یگـاه  .کنندهاي مختلف مطرح  اشکال و زبانن را به ازائر

از نرم دیگر با استفاده  یطیو در شرا ییسرا و همراه داستان یسخنران

در ابتـداي   مـثالً  هـاي آموزشـی مثـل مسـافر قبلـه و      افزارها و فیلم

توان از نرم افزار مسافر قبله اسـتفاده کـرد و بـا     جلسات آموزشی می

هاي آموزشـی آن، هـم قسـمتی از مناسـک را      نمایش بخشی از فیلم

  اده کرد.آموزش داد و هم جلسه را براي سخنرانی روحانی آم

همچنین براي آموزش احکام عالوه بر توضیح شفاهی و اسـتفاده  

 مـثالً  را نمایش داد؛ توان به صورت عملی نیز آن از فیلم آموزشی می

بـه صـورت   ن لباس احرام بپوشند و اعمـال عمـره را   اچند نفر از زائر
                                                             

  .346، ص 70ج ،بحاراالنوارمجلسی، عالمه . ١
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 انجام دهند و حتی روحانی به بعضی از آنها بگوید که عمـداً نمایشی 

محرمات احرام را مرتکب شوند یا اعمـال را نادرسـت انجـام     برخی از

ند و به این وسیله کندهند تا روحانی به آنها تذکر دهد و آنها اصالح 

اي آموزش دهد کـه بـراي    مناسک را به گونه سازي، روحانی با صحنه

  تر باشد. تر و عینی ن ملموسازائر

  میرمستقیروش غ .2

 يریـ تـنش و درگ موجـب ایجـاد    میمستق به صورت امیابالغ پ گاهی

نامناسـب و  خواهد رفتـار   میکه روحانی  يژه در مواردیوه ب ؛شود می

الزم اسـت از روش   ين مـوارد یلـذا در چنـ   .ر دهدییرا تغ زائر یمنف

توانـد نظـرات و    یمـ  یق، روحانین طریم استفاده شود. از ایرمستقیغ

آنهـا را بـه   خود را به افراد منتقل کند و  یا منفیمثبت  يها احساس

نکه یبدون ا ؛ب کندیا به استمرار آن ترغید نظر در رفتارشان و یتجد

 يتأثیرا یر کرده باشد و موجب رنجش خاطر آنها شود و یآنها را تحق

  معکوس بر آنها بگذارد.

غ و امر به معـروف  یم در تبلیرمستقیاز موارد، روش غ ياریدر بس

ت ین رفـتن شخصـ  یو از ب ادمانع از تحقیر افراز منکر، نه تنها  یو نه

و  یان روحـان یـ را م يشـتر یت بیمیصفا و صم و د، محبتشو یآنها م

اثـر شـگرف    گویاي ریز یخیتار يبایان زیجر آورد. یمردم به وجود م

  :است ن روشیا

پیرمردي طفولیت خود به ن دورادر  8نیامام حسن و امام حس

گرفتن را برخوردند که مشغول وضو گرفتن بود؛ اما طرز صحیح وضو 
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و  مسـائل و ارشـاد جاهـل واجـب اسـت     شک تعلـیم   دانست. بی نمی

اد یـ رمـرد  یح را بـه پ یصح يد وضویبا حسنین نیز طبق همین حکم

م او را یرمسـتق یتا بـه طـور غ  تصمیم گرفتند ن دو طفل ی. اندداد می

 اي که وگو کردند؛ به گونه آنها شروع به گفتمتوجه اشتباهش کنند. 

تـر اسـت.    تو کامل يمن از وضو يگفت: وضو یکی .دیشن یرمرد میپ

 آنهـا  بعـد  .تـر اسـت   تو کامـل  يمن از وضو يز گفت: وضوین يگرید

رمرد قضاوت کند. یرند و پیرمرد وضو بگیتوافق کردند که در حضور پ

رمرد تازه متوجـه شـد کـه    یح و کامل گرفتند. پیصح ییهر دو، وضو

افت یآنها را در یح چگونه است و به فراست، مقصود اصلیصح يوضو

به آنها متأثر شد و آنان به و هوش و فطانت شائ یمحبت ب ازو سخت 

رمرد نادان، هنوز وضو یمن پ ؛ح و کامل استیشما صح يگفت: وضو

که به امت جد خـود   یمحبت سبب شما به . اکنوندانم یگرفتن را نم

  ١و من توبه کردم. دید، مرا متوجه ساختیدار

  يا و مناظره يا وعظه، میاستدالل يها روش .3

 افـراد  یط روحـ یو مکان و شرا زمانتناسب با د میام بایابالغ پشیوه 

 احساسات و عواطف یگاهو عقل و منطق  ین معنا که گاهیبد باشد.

و مقابله قـرار   يلجبازموضع در  یبرخ یاست و گاه بر فضایی حاکم

ن و کسایتوان  یگوناگون، نم يها تین موقعیاست در ا یعیدارند. طب

 بـا آن  یید بـه صـورت اقتضـا   یبلکه با ؛عمل کرد يا شهیبه صورت کل
                                                             

  .319، ص 43، ج همان. ١
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ط عمـل  ی، متناسب با همـان شـرا  یطیدر هر شرا یعنی ؛برخورد کرد

  کرد.

و مـوقعیتی   يو فکـر  یط روحـ ید با توجه به تنوع شرایقرآن مج

 لِ ربک بِالْحکْمۀِیادع إِلَى سبِ«د: یفرما ین میچنخطاب به پیامبر انسان، 

م بِالَّتلْهادجنَۀِ وسظَۀِ الْحعوالْمیو نُ یهسکو بـه راه  یبا حکمت و اندرز ن1؛أَح

اسـتدالل   ،کوتر استیکه ن یقین و با آنها به طرکپروردگارت دعوت 

  »و مناظره کن.

ق یـ از سـه طر  یکـ ی امور شده است که بأم 9یه، رسول گرامین آیدر ا

  .مردم را به حق دعوت کند ،ل احسنحکمت، موعظه حسنه و جدا

اي  خدشـه نتـوان در آن   سخن متقن و محکـم کـه   یعنیحکمت 

ــترد وارد کــرد و ــیموعظــه حســنه  .باشــدي در آن ندی ــد و  یعن پن

بـه همـان    با تمسک مناظره یعنیو جدال  و خوب دلپسند ياندرزها

  .که مورد قبول مخاطب است ییزهایچ

رو شـود   هروبـ  یبا کس که انسان شود یاستفاده ماز مناظره زمانی 

راد یـ کنـد و ا  یبلکه فقط مجادله م ؛ستینقت یکه هدفش کشف حق

ز قـرار  یوتارا بشنود و آن را دس يا ن است تا کلمهیدر کم و ردیگ یم

 ؛د مجادله کـرد یبا ين فردیبا چن .کند مسخرهدهد و طرف مقابل را 

  قت خارج شد.ید از راه حق و حقینبا یعنیبه روش احسن،  یول

شـه  یبه حرکت درآوردن فکر و اند یعنیق حکمت، یت از طریهدا

بـه کـار    يو موعظـه در مـوارد   ،خفتـه  يهـا  ن عقلکرددار یافراد و ب

                                                             
  .125، نحل. ١
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 يرتشـ یب تـأثیر ام، یـ رش پیدر پـذ  یک عواطف انسانیرود که تحر یم

 یشـتر جنبـه عـاطف   یچون موعظه و اندرز، ب ؛نسبت به استدالل دارد

رود کـه ذهـن افـراد از مسـائل      یبه کار م یطیدارد و مجادله در شرا

کـرد   یق مناظره، ذهنشان را خالید از طرینادرست انباشته شده و با

  دا کنند.یرش حق را پیپذ يبرا یتا آمادگ

 کجـا  هاي مـذکور  روشهر یک از ز ا کهنیادرباره فه یه شریالبته آ

بـه   ایـن مسـئله   صین تشـخ یبنـابرا  ؛ساکت استباید استفاده کرد، 

 را یقـ یطرو او باید به اقتضاي موقعیت  کننده استعهده خود دعوت

 مـثالً  ١؛دنـ استفاده ک دنک میو حق را بهتر ظاهر  رددا يکه اثر بهتر

  بهره برد. یو علم یاستدالل يها د از روشیشتر بای، بیدر مجامع علم

 و را ندارنـد  یو علمـ  یعقل درك استدالل از افراد، استعداد یبعض

ج و ملـول  یآنهـا مطـرح شـود، گـ     يابر یو تخصص یاگر مسائل علم

ن یپند و اندرز است و اگر در چنـ  ين افرادیت چنیشوند. راه هدا یم

د از منطـق سـاده و روان اسـتفاده    یـ از به استدالل بـود، با ین يموارد

شتر از اسـتدالل و  بیموعظه و پند و اندرز اگر  تأثیرالبته میزان  .کرد

  .کمتر نیست قطعاً ،برهان نباشد

رز آثــار مثبــت زیــادي دارد کــه یکــی از آنهــا حیــات پنــد و انــد

ـ « فرمایـد:  می 7منان علیؤچنانکه امیرم ؛هاست قلب الموظُاع ـ ح ةُای 

  »ها هستند. بخش دل ها حیات موعظه 2؛وبِلُالقُ

                                                             
 .373، ص11، جالمیزانطباطبائی، عالمه . ١
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ـ القُ الءجِ و وسِفُالنُّ الُقَص ظُاعوالم« فرمود: و نیز هـا   موعظـه 1؛وبِلُ

  »هایند. لدبخش ها و جال جاندهنده  صیقل

ـ الغَ یلَّنجتَ ظاعوالمبِ« فرمود: و نیز  رده غفلـت بـا انـدرزها    پـ  2؛ۀُفلَ

  »رود. می کنار

نتیجه اندرز بیدار شـدن   3؛اهباالنت عظالو ةُرَمثَ« و همچنین فرمود:

  »است.

اشاره شده اسـت.  عمیق موعظه  تأثیربه  البالغه نهج 193درخطبه 

منـان  ؤبه نام همام که از یـاران امیرم شخصی در این خطبه آمده که 

بـراي مـن   اي  بـه گونـه  پرهیزگاران را  ، به حضرت گفت:بود 7علی

آنگـاه کـه حضـرت اوصـاف      .نگـرم  به آنـان مـی   گویاکه توصیف کن 

وشـی از دنیـا   متقین را توصیف کرد، همام بیهـوش شـد و در آن بیه  

ـ هأَ« منـان فرمـود:  ؤامیرم .رفـت  ـ  عصـنَ ا تَذَکَ الموظُاع البـ ال  ا؛هــهلأَبِ ۀُغَ

  »کند! چنین می ند،ا پندهاي رسا با آنان که شنواي آن

د عـالوه بـر قـدرت    یجامعه، روحانیون با یکنون يبا توجه به فضا

باخبر باشند تا بتواننـد در   کامالً ، از فنون مناظره و مجادله نیزیعلم

ده ذهـن دیگـران را آلـو    يساالر خواهند با غوغا یکه م يمقابل افراد

 ؛دفـاع کننـد   یخوبه اسالم و تشیع ب یمبان استفاده و از آنکنند، از 

شـود   نیز بسیار مشـاهده مـی   :ائمه اطهارچنانکه در سیره تبلیغی 

  کردند. ن از مناظره و مجادله استفاده میکه در مقابل معاندا
                                                             

 .1354ح  ،همان.١

 .4191، حهمان. ٢

 .4588، حهمان. ٣
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  امیرنده پیگ

ا یـ توسـط فـرد    ،شـود  که فرستاده مـی  یامیفرایند ارتباطی، پ هر در

 ةرنـد یگ«فرد یـا افـراد   شود که در اصطالح به آن  یافت میدر يدافرا

استنباط  فرایند ارتباط اثربخش است که یند. در صورتیگو یم »امیپ

گر، اگـر  یباشد. به عبارت د یکی امیام با مقصود فرستنده پیرنده پیگ

نده داشته باشـد،  یت گویر از ذهنیغ یبرداشت یام ارسالیمخاطب از پ

ک یتوان گفت که  یرو م نیاز ا .افت نشده استیدر امیقت، پیدر حق

ق بـودن، حـائز   یـ ک فرستنده دقیبودن به اندازه  کننده خوب افتیدر

  تر است. ت است و گاه از آن مهمیاهم

و  يام از نظـر فکـر  یـ رنـده پ یام الزم است گین در ارسال پیبنابرا

 بـراي  .داشـته باشـد   یام آمـادگ یر پیتفسگوش کردن و  يبرا یروح

و  یاد دچـار خسـتگ  یـ ت زیـ که به جهـت کـار و فعال   یشخص ،لمثا

گـران  یسـخن د  يبـرا  ینونده خـوب تواند ش ینم ،باشد یکسالت روح

ا نـاقص از کـالم آنهـا چـه بسـا      یجه بر اثر برداشت غلط یدر نت .باشد

  دهد. از خود بروز ینامناسب يها واکنش

بـه عنـوان فرسـتنده درصـدد      ها روحانیون محترم کارواناگرچه 

کن گـاهی نیـز بایـد    ل هستند،و معارف الهی به زائران  نتقال مفاهیما

هـاي   دل هـا و درد  هـا، پرسـش   ازها، خواسـته یبه عنوان گیرنده، به ن

دو سـویه  زائران گوش بدهند تا فرایند ارتبـاطی در کـاروان کامـل و    

رنـده  یبا توجه به این مسئله و از آنجـا کـه اسـتنباط و درك گ   باشد. 

ن یـ کند، در ا یفا میجاد ارتباط سالم و کارآمد ایدر ا مهم یام، نقشیپ

  شود. میمطرح  مطالبی ت گوش کردنیقت و ماهیحقدرباره قسمت 
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  ت گوش کردنیاهم

دن سـخنان  یسـودمند، تنهـا شـن    يها یکسب اطالعات و آگاه يبرا

. دارد يشتریت بیاهم ت گوش کردنیفیبلکه ک ؛ستین یگران کافید

ر از گوش، از ید غیام، بایح پیدرك صح ياشنونده بر ،گریعبارت دبه 

و در صورتی کـه پیـام پیچیـده و     ردیز مدد گیقلب و چشمان خود ن

  مبهم بود، با مطرح کردن سؤاالتی آن را رفع کند.

 يریگران و جلـوگ یجاد و حفظ روابط خوب و مطلوب با دیا يبرا

آموخـت و بـه کـار     یدن را به خـوب یق شنید فن دقیاز سوءتفاهم، با

 نیـاز  دشوار است و به کسب مهـارت  يرا حسن استماع، کاریز ؛تبس

نده یگران، ارزش سخن گویدن ناقص کالم دیگر، شنیدارد. از طرف د

 یکنار برخـ  ازکه شنونده  یهنگام یعنی ،دهد یرا به شدت کاهش م

نـده از حرکـات و   یکنـد، گو  یعبـور مـ   ییاعتنـا  ینده با بیمطالب گو

جـه  یدر نت ؛بـرد  یمـ  یاو پـ  یرغبتـ  یب و یتوجه یحاالت شنونده به ب

  دهد. یادامه سخن از دست م يخود را برازه یشود و انگ یدلسرد م

دادن، پایـه   دانشمندان علـوم ارتباطـات معتقدنـد مهـارت گـوش     

ـ  ارتباط مؤثر با دیگران است. ق یـ از طر ين فـرد یبنابراین در روابط ب

ـ یتوان ین مهارت میا را بـه   يل، وم ضمن احترام گذاشتن به فرد مقاب

بسـیار  تفاوت  ،دنیان گوش دادن و شنیم. میکنق یادامه تعامل تشو

ام یـ هستند و پ یدهندگان خوب کنند گوش یفکر م شتر مردمیباست. 

قـات نشـان   یکـه تحق  یحـال  کنند، دریم درك یگران را به درستید

  .میستین یدهندگان خوب گوش که ما معموالً دهد یم
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  نهاي شنیدن و گوش داد تفاوت

سـتند و  یلکـن ایـن دو متـرادف ن    ،مقدمه گوش دادن است ،شنیدن

 يادیز يها تفاوت يان فردیم ارتباطات یان آنها در عرصه اثربخشیم

  ها عبارتند از: برخی از این تفاوت .وجود دارد

حالی که گـوش   در است؛فیزیکی و جسمانی  يالف) شنیدن کار

  ذهنی و روانی است. يامر دادن

کـه گـوش    در حـالی  ؛انجامـد  اس کردن مـی ب) شنیدن به احس

  شود. دادن به ادراك منجر می

ارادي نیسـت و جـزو اعمـال غیـر ارادي بـدن       ج) شنیدن لزومـاً 

صـداهایی را کـه در دامنـه تـوان      یشود و گـوش تمـام   محسوب می

فرکـانس) بـه عنـوان یـک      20000تا  20شنیدن انسانی باشد (بین 

 دهد؛ در حـالی  تغییر ماهوي نمیگونه  نها هیچآو در  دریگ میگیرنده 

در اطالعـات   کند و با این مداخله ذهن دخالت میکه در گوش دادن 

 ذهــن آنهــا را و شــود مــی تغییــر مــاهوي ایجــاد و عالئــم دریــافتی

خـاص   یو مفهوم انها معنآو به  کند بندي و تأویل و تفسیر می طبقه

  .بخشد می

 یعمل ،دنیشنکه  یدرحال ؛است فعال یعمل ،ثرؤد) گوش دادن م

  .است و کم اثر یانفعال

  دادن فعال یا غیرفعال؟ گوش

گاهی فرد تمامی به این معناست که گوش دادن منفعل یا غیر فعال 

کنـد   اما کاري نمـی کند،  خود را به سخنان دیگري معطوف میتوجه 

به طـرف   در نتیجه دادن را به طرف مقابل نشان دهد؛  که این گوش
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بـه  در این حالت ذهن گوینده  شود. تقل نمیاو حس خوبی من  مقابل

 ادامهبا انگیزه آن را و متمرکز باشد خودش روي سخنان جاي اینکه 

هـایش را   دهـد حـرف   ترجیح مـی  شود و معموالً ر ابهام میچاد، دده

شـنونده بپرسـد کـه آیـا بـه       از زودتر تمام کنـد یـا اینکـه احتمـاالً    

  ا نه.یدهد  یهایش گوش م حرف

  لگوش دادن فعا

دن احساسـات بـه طـرف    کـر گوش دادن فعال به معناي منعکس اما 

 یدهد که حـاک  میانجام  ییشنونده رفتارها در این نوع،. استمقابل 

ت یـ ال موجـب تقو ا فعیثر ؤگوش دادن ماز توجه او به گوینده است. 

گـران، رفـع   یدرك د يبرا یعامل مهم د ووش یاعتماد متقابل افراد م

کـه   يدتر با مردم است. افـراد یتر و مف وابط سالمجاد ریا ها و یبدگمان

ــع ــ یس ــخنان و د  یم ــه س ــت ب ــا دق ــد ب ــکنن ــا دگاهی ــران  يه دیگ

ـ  يشـتر یب يت و کارآمـد یبسپارند، از نفوذ، محبوب گوش د. برخوردارن

از کرامـت   يم دیگـران و نمـاد  یتکـر  یگوش دادن فعال در واقع نوع

 يهـا  به گفتـه  ییاعتنا یا بی یتوجه برعکس، کم شنونده است. یانسان

 جـز  يا جـه یشـود و نت  یمـ  محسوبدیگران ر یتحق یگران به نوعید

  د.ندار يتوز نهیو ک ینیبدب

 يهـا  امیـ شـامل پ  ين فـرد یمهارت گوش دادن فعال در روابط ب

 يد رفتارهـا ین مهارت بایکسب ا ياست؛ لذا برا یر کالمیو غ یکالم

  را شناخت. یر کالمیو غ یکالم

ــب ،یکالمــ هــاي امیــپاز جملــه  ــه ی ان اســتنباط خــود نســبت ب

از و  اسـت  دوسـتانه  ینده بـا لحنـ  یو احساسات گو یاصلهاي  دیدگاه
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ق سخنان طرف مقابل با استفاده یتصد ،یرکالمیغ يها امیپمصادیق 

نـد  یافر :ن گـوش دادن عبـارت اسـت از   ی. بنابرااستاز حاالت چهره 

و بـه خـاطر سـپردن و دادن     یسـازمانده  ،انتخـاب، جـذب   ،دنیشن

  .یکالم ریو غ يداریشن يها مشخص به محرك يها پاسخ

 یرکالمیو غ یم کالمئافت و فهم درست عالیر دربف ین تعریدر ا

 یرکالمـ یو غ یم کالمـ یـ بنـابراین الزم اسـت عال   .شده اسـت تأکید 

  توضیح داده شوند.

  یم کالمئالف) عال

 یتعـامالت اجتمـاع   خـوب گـوش دادن در   یاصـل  يها از نشانه یکی

ـ از عالاستفاده  از گفتـار در تعـامالت    يمنـد  اسـت. بهـره   یم کالمـ ئ

د متعادل و متناسب بـا وضـع و احـوال شـخص مقابـل      یبا یاجتماع

موجـب  نابجـا،   هـاي  ا پرسـش یـ ط در گفتـار  یرا افراط و تفریباشد؛ ز

ن رفـتن اعتمـاد و در   یادامه تعامل، از ب اززه طرف مقابل یانگکاهش 

  یم کالمـ ئـ شـود. عال  یمـ  یکـاف اطالعـات  دسـت نیـافتن بـه     جهینت

ن، انعکـاس احساسـات،   یق، تحسیمثل: تصد ؛دارد يمصادیق متعدد

  ر کردن و....یر و تفسیتعب

موافقـت بـا   و د ییـ أاست که نشـانه ت  یکلمات و عبارات ق:ی) تصد1

 يهـا  ت قسمتیتقو يق برایاعمال و گفتار طرف مقابل است. از تصد

شـود.   مـی  تفادهو جهـت دادن بـه آن اسـ   مقابـل  مهم گفتـار طـرف   

 ن طـور اسـت کـه شـما    یبله، درسـته، همـ   :آن عبارتند ازهاي  نمونه

  مانند اهوم. ير لغویغ يو صدا دییگو می

ا یـ د سـاده  ییـ أک تیفراتر از  یول ،ت مثبتیتقو ینوع ن:ی) تحس2

 ین کالمـ یتوافق با گفتار و اعمال طرف مقابل اسـت. از انـواع تحسـ   
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ه اشـاره  یـ چه جالب، ادامه بـده، عال ن، یآفر مانند یتوان به عبارات می

  روند. می به کارشرایط که متناسب با کرد 

 هاي از مهارت يا شاخهکه ( يهمدرد ینوع ) انعکاس احساسات:3

است کـه شـخص    یو کاربرد آن زمانشود  محسوب میاست)  یزندگ

 یکسـ  یوقتـ  مـثالً  ؛کسب آرامـش دارد  يبرا ياز به همدردیمقابل ن

. کـرد ن فـن اسـتفاده   ید از ایفته حال است، باو آش یناراحت، عصبان

هـاي   د بـه دقـت بـه صـحبت    یبازگرداندن احساسات با يبراشنونده 

و شـود  او بـاخبر   یازها و مسائل اصـل یتا از ندهد طرف مقابل گوش 

  .کندم یازها تنظیگفتار خود را براساس آن ن

واژگـان  نـه  یشنونده بـا اسـتفاده از گنج   ر کردن:یر و تفسی) تعب4

 رینـده تفسـ  یگو يبـرا  ،ده اسـت یرا کـه شـن   یخود، مطـالب  یصشخ

 يشود که شنونده سـخنان و  می ن کار، گوینده مطمئنیکند. با ا می

دهد که در طول تعامل،  می ن نشانیده است و همچنیرا درست فهم

  شنونده با دقت به سخنان گوینده گوش داده است.

  یر کالمیم غئب) عال

کننـد.   مـی ایفا در گوش دادن  یمهمز نقش ین یر کالمیغهاي  پاسخ

هـم نشـانه    ینـده و برخـ  ین رفتارها نشـانه توجـه بـه گو   یاز ا یبرخ

 یر کالمـ یـ م غئت داد. از عالید به آنها اهمیبه اوست که با یتوجه یب

تمـاس  و  یتکان دادن سر، حاالت چهره، وضـع بـدن   توان به می جیرا

  د.کرم اشاره یمستق یچشم

سـر  گوینـده  اسـت.   هاي  وجه به گفتهعالمت ت تکان دادن سر: .1

نده بـه ادامـه تعامـل و    یق گویباعث تشوتکان دادن در خالل ارتباط 

  شود. می شتر توسط شنوندهیجه کسب اطالعات بیدر نت
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نســبت بــه  شــنونده یجانــات درونــیانگر هیــبحــاالت چهــره:  .2

باال انداختن ابروها که نشانه تعجـب   مانند ؛است گویندههاي  صحبت

  ه است.شنوند

جانات و یو سطح ه یمثبت و منفهاي  معرف نگرش وضع بدن: .3

؛ شودار توجه یستادن بسیا اینشستن  وةد به نحی. لذا بااستت الیتما

تصـمیم  سخن، ا قطع یادامه درباره شنونده  یرا گوینده از وضع بدنیز

  رد.یگ می

گوینـده   هاي نشانه گوش دادن به گفتهم: یمستق یتماس چشم .4

د و نسـبت بـه   کنـ  مـی  ش از گوینده از نگاه استفادهینونده باست. ش

بایـد بـه   ایـن مـورد   البتـه در   دارد. يتـر  یطـوالن هـاي   نده نگـاه یگو

محذورات شرعی توجه و موازین شرعی در مراوده با نامحرم به ویـژه  

بـا  م یمستق یو از تماس چشمشود در تعامل با بانوان جوان مراعات 

  .کردآنان پرهیز 

 يگـوش دادن فعـال طـور    یر کالمیو غ یم کالمئعال قتیدر حق

عـدم   يایـ گو ین دو کانال ارتباطیاز ا یکیاند که اگر  ختهیدر هم آم

بنابراین  کند. می توجه باشد، طرف مقابل آن را حمل بر گوش ندادن

عالئـم  ، یعنـی  کالم گوینده به کل صحنه گفتارباید عالوه بر شنونده 

 توجه داشته باشد. .غیر کالمی و زمینه گفتار و..

ایــن اســت کــه  ،پیامــدهاي مثبــت گــوش دادن فعــالاز جملــه 

 کنند که حرفهـاي آنهـا شـنیده     میویژه زائران احساس ه ن بامخاطب

تشـریح  یـا  خـود  معرفی کافی براي زائران فرصت  همچنین شود. می

ایـن فرصـت را   نیـز  گوینـده  در مقابـل،   .خواهند داشتموجود وضع 



 183                                                                              ارتباطات :پنجمفصل 

  

هـا را   واقعی مشکل را طرح و برخی از راه حـل که علل خواهد داشت 

گوینـده وقـت کـافی بـراي طـرح همـه       و به طـور کلـی   کند ح مطر

  داشت.خواهد را اطالعات خود 

 ثرؤموانع گوش دادن م

د بـر ایـن عمـل فعـال و     نـ توان عوامل مختلف فردي و محیطـی مـی  

 :این عوامل عبارتند از بگذارند. برخی از تأثیرهوشیارانه 

 یمطلبـ مشـکل یـا   درگیر یک  فرد ذهن گاهیي ذهنی: گرفتار .1

کسی واقـع شـود،   مخاطب هنگام در این بور اگر ذفرد معلمی است، 

درصـد   شـود و یـا   نمـی سخنان گوینده  متوجهبه طور کلی یا  ،اغلب

کـه فکـر و ذهـن روحـانی      زمـانی  الًمـث  ؛آید می ینئبسیار پا اودقت 

مشـغله  ایـن   سـت مشغول یک مسئله علمی یا یک مشکل اجرایـی ا 

  .شود میثر و موفق ؤبرقراري ارتباط م از ذهنی مانع

نیـز نـوعی مشـغله ذهنـی      توجه به اتفاقات آینده و نگرانی از آنها

پس از صـحبت  قرار است روحانی که  افتد گاهی اتفاق میمثالً  ؛است

 یانرمـدام بـه سـخن    ،در این صـورت  .با زائر قرار است سخنرانی کند

 .  داشته باشد توجهی به سخنان زائرتواند  نمیاندیشید و  خود می

از جمله تنفـر از   ،متفاوتی دارد دالیلرغبتی  بیتمایل نداشتن:  .2

(ماننـد   هـاي منفـی   می بودن محركئو قیافه شخص گوینده، دا صدا

کننـد)، یکنـواختی    مـی  تراشی زنند یا اشکال زائرانی که مرتب نق می

بـه   عالقگی بی و نوسأغات نامصداي سخنران و استفاده از کلمات و ل

 موضوع بحث.
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دربـاره   هـاي مخاطـب   داوري پـیش گاهی هاي غلط:  داوريپیش .3

فـرد بـا    وقتی مثالً ؛شود می منجر اوبه سخنان  یتوجه بیبه گوینده 

 سیاسی یـا تکـراري  درباره موضوعات اغلب  ،سخنراناین ذهنیت که 

بـه سـخنان    از خودش نیست،هایش  حرفو یا اینکه  کند صحبت می

در مزبـور  شخص  ممکن است سخنانحالی که  در .دهد نمی او گوش

ایـن پـیش داوري عـالوه بـر      نباشـد.  سیاسـی تکراري یا این جلسه، 

 .اشخاص، ممکن است در موضوعات هم اتفاق بیفتد

گوینـده قبـل از اتمـام     هـاي  یا گفتـه  شخصیتارزیابی همزمان  .4

بـا  همزمـان   ،گوینـده  نقبل از تمام شدن سـخنا  فرد گاهی: سخنان

پـردازد.   میبه بررسی و ارزیابی سخنان و یا شخصیت او بیان مطالب 

فراینـد  کنـد و در نتیجـه    را مختل مـی  یند گوش دادنااین عمل، فر

  گیرد. نمیارتباطی به طور کامل و درست شکل 

  عبارتند از: بهبود مهارت گوش دادنهاي  شیوه

و ن کـریم بـراي درك   آر قرخداوند د :سکوت، تمرکز و توجه )لاو

در حین گـوش دادن  سکوت آنها و گوش دادن به  حرف حق به فهم 

وإِذَا قُرِئَ الْقُرْءانُ فَاستَمعوا لَه وأَنْصـتُوا لَعلَّکُـم   « ه است:دوفرم ده وکر

و  یـد بـه آن گـوش فـرا ده    ،شـود  مـی  ن خواندهآوقتی قر 1؛تُرْحمونَ

  »ت خدا شامل حالتان شود.که رحم است امید .سکوت کنید

 ،نگاه کردن به چشـم گوینـده   و سکوت کلید تمرکز و توجه است

دهـد و   مـی  تمرکز فرد را افزایش و احتمال حواس پرتـی را کـاهش  

                                                             
  .204 ،. اعراف١
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. بنابراین باید هنگـام  دهد به ادامه سخن را افزایش می گویندهرغبت 

 هاي گوینده حرفبر گوش کردن سکوت اختیار کرد و فکر و ذهن را 

  د.کر تمرکزم

روحانی باید هنگام گوش دادن به  :احترام و عالقه به گوینده )دوم

هاي تصدیق کننـده   تکانـ   ن از طریق عالئم غیر کالمیاسخنان زائر

عالقـه   -یید کننده چهره و چشم دوخـتن بـه گوینـده    أسر، حاالت ت

ن ازائـر هاي  به حرف گیعالق بی ونچ ؛ابراز کندآن سخنان خود را به 

توجهی به منزلـت انسـانی آنـان اسـت و آنهـا را نسـبت بـه         بی نوعی

عالقگـی و   بـی  موجـب کنـد و در طـوالنی مـدت     مـی  روحانی دلسرد

لذا روحانی باید هنگـام   ؛دشو میروحانی هاي  آنها به گفته توجهی بی

حرکت و رفتـاري کـه نشـان دهنـده      ر یااز هر نوع گفتا ،گوش دادن

اجتنـاب و عالقـه    اسـت،  گوینـده سخنان توجهی به  عالقگی و بی بی

  خود را به او ابراز کند.

شـاید هـیچ عـاملی در برقـراري حسـن       :همدلی و همفکري )سوم

چه بسا گوش  ؛ثرتر از همدلی نباشدؤتفاهم و روابط حسنه با افراد، م

ها و شکایات افراد قسـمتی از   دادن توأم با همدلی به سخنان و گالیه

با ابراز همدلی بـا گوینـده    .ا حل کندمشکالت رفتاري و روانی آنها ر

البتـه   شـود.  مـی  در واقع یکی از نیازهاي اجتماعی و روانـی او ارضـا  

تمـایالت و   ،هـا  زیرا روحانی باید خواست ؛همدلی بسیار مشکل است

د و بـه اصـطالح بایـد    کنـ یکسـان  و خود را با زائر همسو هاي  انگیزه

بیندیشد. همدلی یکـی  و مثل او  ردگذابسعی کند خود را به جاي او 

بنابراین روحانی بایـد بـه سـخنان،     ،از نیازهاي اجتماعی انسان است

  ن با دلسوزي و همدلی گوش دهد.اها و شکایات زائر گالیه
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روحـانی بایـد هنگـام گـوش      خودداري از حرکات اضـافی:  )چهارم

شـود   مـی  پرتـی  ن، از حرکاتی که باعث حـواس ادادن به سخنان زائر

نـد از: نگـاه کـردن بـه     ا رخی از این حرکـات عبـارت  خودداري کند. ب

 در نتیجـه چنـین   زیرا؛ .بازي کردن با کتاب، گوشی تلفن و.. ساعت،

اي بـه   نند روحانی کسل شده یا عالقـه ک مین احساس اکارهایی زائر

  موضوع ندارد.

فقط به کلمات گوینده گوش  اگر توجه به عالئم غیر کالمی: )پنجم

دیگر عالئم غیـر کالمـی او نادیـده انگاشـته     سپرده شود و اشارات و 

بنـابراین روحـانی    .بخش مهمی از پیام از دست خواهـد رفـت   ،شود

غیـر  هـاي   ن بایـد بـه پیـام   ابه پیام و درد دل زائرگوش دادن ضمن 

بـا  آنها را کالمی و نیز احساسات و عواطف آنها توجه کند و مجموعه 

تـري از سـخن و    و دقیقتر  یکدیگر تعبیر و تفسیر کند تا تلقی کامل

  ن داشته باشد.اپیام زائر

نچـه را شـنیده   خـوب و فعـال، آ  شـنونده   بازخور شفاهی: )ششم

پـردازد؛ ایـن رفتـار باعـث ایجـاد       می الؤد و به طرح سکن میبررسی 

کنـد و بـه گوینـده     مـی  د و درك موضوع را تضـمین وش میشفافیت 

خـروج بـه   ورود و  .شنیده شده اسـت دهد که سخنانش  می اطمینان

هـاي بجـا و بامعنـا     الؤهاي گوینده، پرسیدن س موقع در مسیر حرف

ــایند و    ــات خوش ــتن کلم ــه محــاوره، گف ــی بخشــیدن ب ــراي گرم ب

براي گرمـی و انـرژي   به موقع هاي  هاي بجا و مناسب و خنده شوخی

. هسـتند  گو بعضی از ظرائف و لطائف بازخور شفاهیبخشیدن به گفت

بـه   توجـه  و عالقـه  ،مناسب و بجـا هاي  اسخبنابراین روحانی باید با پ
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 براي این منظور دهد. نشانرا به وي  و درك درست از آن گفتار زائر

  هاي زیر استفاده کرد: توان از روش می

  ؛یید گفتار زائرأتکان دادن سر به عالمت ت .1

  ؛زند می لبخند زدن متقابل به زائر وقتی او لبخندي .2

  ؛زائر هاي انهها یا زدن به ش گرفتن دست .3

  ؛چشمان زائر نگاه مستقیم به .4

(با اسـتناد بـه قـول خـود گوینـده       .کد آوردن از خود گوینده .5

  مطلبی را یادآوري کند)

گوینـده توسـط    مطالـب بـازگو کـردن   یعنی  سازي: معادل )هفتم

درك از پیـام گوینـده   درسـتی  بررسی میـزان   آندف از شنونده و ه

 تواند از طریق می بزاري است که روحانیسازي ا بنابراین معادل .است

، میـزان درك  )تکرار پیام زائر البته با عبارات و الفاظ خـود  آن (یعنی

بعضی  و صحت و سقم  آن را بسنجد. کندخود از پیام زائر را بررسی 

از مصادیق این ابزار عبارت است از: چیزي که من شنیدم، این اسـت  

  .. .یا منظور شما این است که.آ ، که...

گوش دادن روحانی بـه سـخنان زائـر     همراهی و همنوایی: )هشتم

لذا تا زمانی کـه زائـر مطلـب خـود را تمـام       ؛نوعی همراهی با اوست

همچنـین  را قطـع کنـد.   کـالم او  نباید  ،نکرده یا منتظر پاسخ نیست

زائــر  قبـل از تمـام شـدن سـخنان    وگــو  تـرك کـردن صـحنه گفـت    

نـابراین اگـر بـه عللـی روحـانی      شـود؛ ب  می بوحسمتوجهی به او  بی

 باید کمی صبر کند تا تـوقفی در کـالم زائـر    ،مجبور به این کار باشد

 را تـرك کنـد.  گفتگـو  از او عذرخواهی و صـحنه  سپس  ؛حاصل شود

سـاکت و   گفتگـو البته منظور این نیست که روحانی در تمـام طـول   
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تگـو  بلکه باید در جاهاي مناسـب وارد گف  ،آرام بنشیند و حرفی نزند

زائـر نشـان    موضوع صحبت و شخص بهخود را  د و عالقه و توجهوش

 دهد.

چه بسا در خالل گفت وگو، برخـی   حوصله، صبر و شکیبایی: )نهم

د و یـا مخـالف افکـار وي    یـ از سخنان زائر به مذاق روحانی خوش نیا

و برخورد کنـد  حوصله و شکیبایی  با در این موارد روحانی باید .باشد

و داري  چه بسـا خویشـتن   دهد.نشنودي خود را بروز ناخوو مخالفت 

گو را به پایـانی برسـاند کـه در    و هضم مطالب ناخوشایند، مسیر گفت

طرفین رفع شده باشـد؛ در حـالی کـه    هاي  آن بسیاري از سوء تفاهم

محاوره به صـورت نـاقص پایـان     ،شکیباییناو حوصلگی  در نتیجه بی

و یـا حتـی آنهـا را تشـدید      مانـد  مـی بـاقی  د و سوء تفاهمـات  یاب می

  هاي زیر استفاده کرد: توان از روش می ند. براي این منظورک می

خوانی نکردن منظور زائر قبل از اینکه زائر منظور خود را  پیش. 1

  .کند؛به صورت کامل بیان 

سخنان و شخصیت و قضاوت قبلی در مورد  اجتناب از ارزیابی. 2

    ؛گوینده

تحمـل  بـراي بـاال بـردن    خـود  ري در قویت روحیه انتقادپذیت. 3

  هاي مخالف. شنیدن حرف

خـوب   ر انسانیراي هخویی ب نرمرویی و  گشاده :رویی گشاده )دهم

بـا  براي روحانیون ضـرورت بیشـتري دارد. روحـانی    اما  ؛و الزم است

بایـد بـر خـود     ،درون آشـفتگی  و تو مشـکال  ها ناراحتیوجود انبوه 

هـاي   نـاراحتی انع از بروز و نمـود  مد و اشچون کوه استوار بو مسلط 
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آور  سأگفتـار خشـک و سـرد و یـ     یش شـود و از گوهاو خود در گفت

 ،بینـی و رویـارویی عینـی بـا مشـکالت      در عـین واقـع   پرهیز کند و

   بخش باشد. امیدوار کننده و روحیهو  کالمش گرم

آرامـش   :عبارت است ازرامش و متانت آ :رامش و متانتآ )دهمیاز

در  گونـاگون. ایـن فضـیلت   اوضـاع و احـوال   آن در  تسلط برنفس و 

ها و حفـظ رشـته    صورت تسلط فرد در گفتهه وهاي روزمره بگو گفت

ن کـه از  اروحانیون در گفت وگو با زائـر  کند. مسلماً می بروز شکالم

باشند، ممکن اسـت   میمتفاوت هاي  مختلف و با فرهنگهاي  خانواده

متانــت بــه در غایــت د بشــنوند، لکــن بایــ بســیاري ســخنان نــاگوار

صورت در  باختن رنگ و ن گوش دهند. تغییر تن صدااهاي زائر حرف

حین پاسخ و گفتار نشانگر عدم تسـلط بـر واقعیـات جـاري اسـت و      

 لـذا روحـانیون   ؛کنـد  می تر ن را از روحانی بیشتر و عمیقافاصله زائر

اعتمـاد بـه    و در نهایـت سعی کنند با متانت، روشـن و شـمرده    باید

 اداي کلمـات بـه صـورت شـتابزده و ناتمـام      ازویند و گبسخن  نفس

  .اجتناب کنند

حرف حق را از هرکه باشد باید  :خواهی شنوي و حق حق )زدهمدوا

کـه زائـران از دانـش و مهـارت کمتـري       ایـن  دلیـل بـه   شنید. صرفاً

ر ارزیـابی  اعتبـ ا بیهاي آنها را نامربوط و  برخوردارند، نباید همه حرف

بـر   ئـر معمـولی  که زا بسیار دقیق اي حق و نکته سخن د؛ چه بساکر

بـه  صدمات زیاد و پیامـدهاي نـاگواري    به آن یتوجه زبان آورد و بی

  داشته باشد.دنبال 
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  بازخور

بازخور اسـت. بـازخور در    و آخرین آنها از عناصر ارتباطاتیکی دیگر 

دهـد.   مـی  امیام به فرستنده پیرنده پیاست که گ یقت آن پاسخیحق

از هر  يا ا مجموعهی یرکالمیا غی یک واکنش کالمیتواند  می وربازخ

ام یکننده پ افتیشود در می ن مرحله است که مشخصیدو باشد. در ا

بـه   .ام شـده اسـت  یـ ود و منظـور فرسـتنده پ  تا چه حد متوجه مقص

را با چـه   خود غامیکند که فرستنده، پ می روشنازخور بگر، یعبارت د

  ام انتقال داده است.یرنده پیت و صحت به گیزان موفقیم

ک یـ ارتبـاط   یدر واقع نوع ،که فاقد بازخور باشد یند ارتباطیفرا

ام تنهـا بـه   یـ ن نوع ارتباط، فرستنده پیک طرفه است. در ایجانبه و 

ام یـ رنـده پ یا واکـنش گ یبه پاسخ  یکند و توجه می ام اقدامیارسال پ

ام بـه  یـ و اگـر پ  بـدون بـازخور باشـد    یامیندارد پندارد. البته امکان 

منتهـا در ارتبـاط    .بـه همـراه دارد  هـایی   واکنش حتماً ،مقصد برسد

ن یکند. به همـ  نمی یها توجه ن واکنشیام به ایطرفه، فرستنده پ کی

به عنوان  .اند دهینام »طرفه کیارتباطات «را  گونه ارتباطات نیجهت ا

 خـود مطـرح   یکسل کننده در سـخنران  یکه مطالب يا ندهیمثال، گو

ابـد کـه   یخسته و کسل شنوندگان خود درهاي  د از چهرهیبا ،کند می

ن بازخورهـا  یاگر از ا یول ؛ندارد یمناسب تأثیرن ادر مخاطب شسخنان

  .دشو می بوحسمک طرفه ین ارتباط یبگذرد، ا یتوجه یبا ب

در  د چـه مقـدار باشـد،   یبا یاگر سؤال شود که مدت سخنرانمثالً 

ک یـ توان  نمی انواع مخاطبانها و  طیمح ۀهم يد گفت: برایجواب با

 زمـان  ،ط و جلسـه یبـه نـوع محـ   بـا توجـه   د یـ بلکه با ؛دیچینسخه پ
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عیین کرد؛ اما بهترین شاخص براي ایـن منظـور توجـه    را ت یسخنران

 یزان آمـادگ یـ م است کـه  شنوندگانهاي  العمل بازخورها و عکسبه 

  هد.د نشان می یادامه سخنران يآنها را برا

  اتموانع ارتباط

ا درك یـ ارسـال   درکـه   یهر نوع عـامل  :عبارت است از یمانع ارتباط

تـوان بـه دو گـروه     مـی  را یجاد کنـد. موانـع ارتبـاط   یام، اختالل ایپ

 اطـالق  اي یکیزیل به عوامل فم کرد. دسته اویتقس یو داخل یخارج

د و آن نـ گذار می تأثیر یند ارتباطیاط خارج، بر فریشود که در مح می

  همانند سر و صدا، گرما و نور. ،ندکن می را مختل

نـد  یامختلـف فر  يکه بر اجزا یعوامل درون :دسته دوم عبارتند از

 ،نـد کن مـی  ایجـاد  ان ارتباط اختاللیجر در و رندگذا میاثر  یارتباط

 یاحساسات و عواطف افراد، ادراکات و استنباطات آنان، نوع تلقمثل 

ان ارتباطـات را  یـ ننـد جر توا می که یاگر چه عوامل .١شانیها و نگرش

 ین برخـ یین قسمت، تنها به تبیدر ا ،اد هستندیز کننددچار مشکل 

از موانـع   یو برخ یموانع خارج زااز آنها  یکه بعض زیمپردا میاز آنها 

  شوند. می محسوب یداخل

  یطی. اختالل مح1

گردد  می اطالق یرونیبه آن دسته از عوامل مزاحم ب یطیاختالل مح

کـه بـه    یهنگام مثالً ؛شوند می ام توسط مخاطبیفت پایکه مانع در
                                                             

  .154ص  ،مدیریت عمومی ،الوانیسید مهدي . ر.ك: ١
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در  ،رسـد  نمـی  علت وجود صداهاي دیگر صداي روحـانی بـه زائـران   

جاد ارتبـاط شـده اسـت. روحـانیون     ی، مانع ایطیقت اختالل محیحق

توانـد در   مـی  ید توجه داشته باشند که هر نـوع مزاحمتـ  یمحترم  با

زنـگ تلفـن،    يصدامثل  ،شدداشته با یمنف تأثیرارتباط آنها با مردم 

گـو بـا   و در هنگام گفـت  یا پرداختن به امور جانبین، اهمهمه حاضر

مـانع از درك  کند و  می را دچار اختالل . عوامل مزبور، فرایندگرانید

عـوارض  توانـد   نارسـا مـی  ام یپ شود و صحیح پیام توسط مخاطب می

ود کـه  د تـالش شـ  ین بایبنابرا .جاد کندیدر مخاطب ا يریناپذ جبران

ق، یـ ام به طـور دق ین موانع به حداقل برسد تا پیارتباطات ا يدر فضا

  ن درك شود.اتوسط مخاطب

  یی. اختالل معنا 2

مانند  ،شود میجاد یآنها ابهام ا یکلمات در معان يدشواربر اثر  یگاه

 یگروهـ  يفقط بـرا فهم آن استفاده کنند که  یکه افراد از زبانوقتی 

 .باشـد ممکـن   یا در کشور خاصیکشور و ک یاز  یا در بخشیخاص، 

 بـه وجـود   ییمخاطب اختالل معنا يام براین صورت است که پیدر ا

 يا شناس باشد و در هـر جلسـه   د مخاطبیسخنران با اساساً آورد. می

ن صـحبت کنـد. هنـر    ابا سـطح دانـش و معلومـات حاضـر     متناسب

  ن است که هم حرف خوب بزند و هم خوب، حرف بزند.یا یروحان

کنند کـه سـطح    می مختلف فراموشهاي  متخصصان رشته یاهگ

اسـت و امکـان    ، محدودمزبور یتخصص  نهیآنها در زممخاطب دانش 

بـراي  مـورد اسـتفاده توسـط آنهـا      یفنـ هـاي   واژه يمعنا دارد درك

جلسـات   ،ونیاز روحـان  یبرخـ  ،مثـال  بـراي  مخاطب مشـکل باشـد.  
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جــه در یدر نت ؛رنــدیگ مـی  اشــتباه یدرســهـاي   را بــا حــوزه یمردمـ 

کننـد،   مـی  اسـتفاده  يحوزو یخود از اصطالحات علم يها یسخنران

جـه مثبـت نـدارد،    ین گونه صحبت کردن نه تنهـا نت ینکه ایغافل از ا

جـه  یکند و چه بسـا نت  میایجاد  ین ماللت و خستگابلکه در مخاطب

  معکوس داشته باشد.

اسـت  ، بر روحانیون محتـرم الزم  ین مشکالتیاجتناب از چن يبرا

 يبـرا  فهـم آنهـا   اسـتفاده کننـد کـه   هـایی   در سخنان خـود از واژه 

کار بردن اصطالحاتی که بـراي زائـران   ه باشد و از ب ممکنن امخاطب

کار بردن اصـطالحات  ه بمثل  ؛پرهیز کنند است، نوس و نامفهومأنام

و یا کلمـاتی کـه در زبـان فارسـی      )فري اوداج اربعه(علمی حوزوي 

در زبـان فارسـی   کـه   محترمـه هـاي   خـانم ( نوس و مرسوم نیستأم

در زبـان فارسـی   کـه  اي  یـا مشـکله   شـود  می محترم گفتههاي  خانم

  .شود) می مشکل گفته

  ی. اختالل ادراک3

 ةکنـد، نحـو   مـی ایجـاد   ند ارتباطات مـانع یاکه در فر یاز عوامل یکی

 ةاسـت. نحـو   امیـ ام از متن پیا فرستنده پیرنده یادراك و استنباط گ

انســان از  یگــاههــا متفـاوت اســت.   راد از وقــایع و پدیــدهادراك افـ 

 ین صورت کـه آنهـا را در طبقـات   یبد ؛دارد يا شهیها ادراك کل دهیپد

ران را یهمـه مـد   مـثالً  ؛کنـد  مـی  یکسان تلقیو همه را  دده میقرار 

 ؛کنـد  می تصور یاغی يا همه جوانان را افرادیخشک و خشن  يافراد

درك  یبه درسترا ام آنها ی، پين افرادینهنگام ارتباط با چ نتیجه در

ه شـده در  م دادیات تعمیخصوص تأثیرام آنها تحت یچون پ ؛دکن مین
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ن یـ برداشت مـا از همـه جوانـان ا    وقتی . مثالًردیگ می مورد آنها قرار

انتقـاد   يا شرور و نافرمان هستند، اگر در مسئله يباشد که آنها افراد

 آنهـا  يبـر تمـرد و ناسـازگار   سالم هـم داشـته باشـند، آن را حمـل     

چگـاه حـرف و درد   یشود کـه ه  می ن برداشت موجبیم و همیکن می

  م.یدل آنها را درك نکن

 کـه  اشود؛ بـه ایـن معنـ    اي می ی نیز انسان دچار خطاي هالهگاه

دهد، انسان  میها را تحت الشعاع قرار  یژگیر وی، سایژگیک ویدرك 

 مـثالً  ؛نـد یگو می »يا هاله يخطا«شده است که آن را  ییدچار خطا

بـه   ـ   یت منفیک خصوصیبه عنوان ـ   که بد خط بودن فرد را یزمان

 یز منفـ یـ ر جهـات ن یو او را از سـا  یمم دهـ یات او تعمیر خصوصیسا

 یژگـ یک ویـ  نیـز  یم. گـاه یا شده يا هاله يم، دچار خطایکن یابیارز

را  يردوقتـی فـ   مـثالً  ؛شود می یادراک ين نوع خطایموجب ا مثبت

هـا و   یژگـ یممکن است باعث شود که تمـام و  کنیم م قلمداد میمنظ

دارد، مثبــت و  تــأثیررا کــه در گفتــار، رفتــار و عملکــرد او  یعــوامل

کـه از   یافـراد منظمـ   نداریکـه بسـ   یدر حـال  ؛میکن یابیمناسب ارز

برنـد و چـه بسـا افـراد      می رنج يگرید یخطرناك اخالق يها خصلت

  هستند. يگریزشمند دار يها یژگیو يکه دارا ینظم یب

  . خشم4

 تـأثیر ند ارتباطات، یتواند در فرا می انسان یط روحیشرابه طور کلی 

حالـت خشـم و    و یکی از مصـادیق آن  داشته باشد یا منفیمثبت و 

اخـتالل  فـرد  در ذهـن و حـواس    اي که گاهی به انـدازه  غضب است
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ح یگران را به صورت صـح یام و سخن دیپ دتوان میکند که ن میجاد یا

 7نیرالمؤمنی. امدگران ارسال کنید يرا برا یامیا پیو  دافت کنیدر

ـ  نَم دعبی و ابلباألَ دفسی بضَلغَأ« :دیفرما می الصخشـم، خردهـا   1؛ابِو

  »سازد. می قت دوریگرداند و [انسان را] از حق می را تباه

در  ؛گـذارد  مـی  تـأثیر تعقل و فکر انسـان   يروینبر خشم و غضب 

 ا ارسـال یـ افـت و  یام را دریـ جه انسان با فکر مخدوش و مشوش پیتن

شـتر  یفـرد ب  یزان خشـم و نـاراحت  یـ است هر قدر م یعیکند. طب می

کـه   يا بـه گونـه   ؛دا خواهد کـرد یش پیز افزایرانگر آن نیباشد، آثار و

ت یـ ن واقعیا 7یزند . حضرت عل می شالوده ارتباطات سالم را به هم

ـ الم رُیغَتُ بِضَالغَ ةُدش«د: یفرما می آنجا کهکند،  می تلخ را گوشزد قَنط 

قطَتَ وع مةَاد الحۀِج الفَ قُرِّفَتُ وشدت خشم، نحوه سـخن گفـتن را   2؛هم

 کند و فهـم را از هـم   می ل را قطعیشه برهان و دلیدهد و ر می رییتغ

  »گسلد. می

 نتیجـه  در ندارد، تسلط کافی بر زبان و گفتارش نیانسان خشمگ

چـون  کنـد و   می يبر زبان جار يا نشدهده و حسابینسنج يها حرف

او  و مقابلـه کـردن بـا   از طـرف مقابـل    انتقام گـرفتن بر  شتمام فکر

ن یـ ا اسـت. از اسـتدالل و منطـق    ی، سخنانش خـال شود متمرکز می

جـه  یدر نت ؛زنـد  مـی  قدرت درك و فهمـش را بـر هـم    یحالت بحران

از خـود بـه    ینه تنها اثر سازنده و مثبتـ  کند، می را که ارسال یامیپ
                                                             

  .1356، ح و دررالکلم غررالحکم. آمدي، ١

  .428، ص 68، ج بحاراالنوارمجلسی، عالمه . ٢
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ز داشته باشد، و از طرف ین یبیممکن است آثار تخر ،گذارد نمی يجا

و اسـتنباط   افت کندیکامل درطور گران را به یام دیپتواند  نمیگر ید

  .صحیحی از آن داشته باشد

ارتبـاط   برقراريآنها  یکه نقش اصلـ   روحانیون کاروانبر  بنابراین

الزم است که با کمال حوصله و سـعه صـدر بـا آنهـا      ـ   ن استابا زائر

ــد و اح ــورد کنن ــاًیبرخ ــ  ان ــار مخاطب ــار و گفت ــر در رفت ــود ااگ ن خ

خـود را حفـظ    یمشاهده کردند، تعادل روحـ  یاخالق يها يناهنجار

نامناسب و جاهالنه افراد، در گفتـار   يبرخوردها کنند و اجازه ندهند

مانـه و بـا   یکرخـوي  بلکـه بـا    ؛باشـد  داشـته  یمنف تأثیرو رفتار آنها 

 اسـت کـه قطعـاً    یطین شـرا یدر چنـ  .ا افراد رو به رو شوندبآرامش 

ن در جان افراد نفوذ خواهـد کـرد و روحـانیون    ید هاي امیمعارف و پ

  ت کامل به انجام خواهند رساند.یهم رسالت خود را با موفق

  . ترس5

رخنـه  اطـب  مخدر وجود  یلیبه هر دل ترس و وحشت که یدر صورت

د یـ رو روحـانیون با  نیـ از ا .دوشـ  میارتباط دچار مشکل  فرایند کند،

و ارتبـاط بـا    یو هنگام سـخنران را در خود تقویت  یه آزادمنشیروح

 فـظ ن حیدر ع ،گریز کنند، و از طرف دیجا پره یمردم از مالحظات ب

زائران از  تا منطقی ایجاد کنند سالم و یفضای باید ،ابهت و وقار خود

پیشـنهاد و یـا    هرگونهو  ندهندبه خود راه  یتن حرف حق، هراسگف

ون از ین صورت روحـان یر ایدر غ .با صراحت بیان کنند خود را  انتقاد

  .ماندموجود در کاروان به دور خواهند  يها تیواقع
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است و مسلمان  یادب و بی ترادر گفتار، غیر از جس تحاالبته صر

  .کندشرت خود رعایت وظیفه دارد ادب را در گفتار و معا

 آن شـود کـه   دیـده مـی   زیـ ن 9یامبر گرامـ یـ ره و روش پیدر س

بـا   ،کـه داشـتند   یو اجتمـاع  یت الهیهمه عظمت و موقع حضرت با

 برخـورد  و غـرور  کمال تواضـع و بـه دور از هـر گونـه کبـر      درمردم 

آمد و هنگـام   9امبرینزد پ یشخصکه نقل شده که  چنان ؛کردند می

، کیلَن عوه« او فرمود: حضرت به اندامش افتاد.ه بر سخن گفتن لرز

  »ستم.یراحت باش، من که پادشاه ن 1؛کلمبِ ستلَفَ

نکه خود، یبا ا 7نیرالمؤمنیت دارد که امین موضوع اهمیآنقدر ا

تجسم حق و عدالت اسـت و از هـر گونـه خطـا و اشـتباه مصـون و       

دهـد کـه آنهـا     مـی  قـرار  ییروان خود را در فضایباز پ ،محفوظ است

ـ یبتوانند بدون واهمه و ترس، با او صـر  نـد.  یپـرده سـخن بگو   یح و ب

  د:  یفرما می شان به اصحاب خودیا

یوا بِنُّظُالتَ و االًثقَاست یف قٍّح لَیق یل و ال التمامِعظَإ اس 

نَلنَّإ، فَیفسه لَثقَاستَ نِم ن أ قَّالحلَ الَقَیوِأ ه ن أ دلَالع

عرَیض یلَعانَکَ هالعهِبِ لُملَثقَأا م یلَعفُّکُالتَ، فَهوا عۀٍالَقَن م 

  2.قٍّحبِ
مـن دشـوار    يبه من گفتـه شـود، بـرا    ید که اگر حقیگمان نکن

بـزرگ   ید که من در پـ یال نکنیشوم] و خ می است [و ناراحت
ا یـ دن] حـق و  یکـه [شـن   یرا کسـ یـ ز ؛شـتن هسـتم  یکـردن خو 

                                                             
  .229، ص 16، ج بحاراالنوارمجلسی، عالمه . ١

  .207، خطبه البالغه نهج. سید رضی، ٢
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 يش مشکل باشد، عمل به آنهـا بـرا  یو براشدن عدالت به ا عرضه
 ين از گفـتن سـخن حـق خـوددار    یبنـابرا  ؛اسـت  تـر  مشکل يو

  .دینکن

   یو چاپلوس تملق .6

 ارتبـاط  از دیگر رذائل اخالقی است کـه در فراینـد  و تملق  یچاپلوس

چـون   هـایی  زهیـ انگ بـا متملـق و ریاکـار   افـراد  اختالل ایجـاد کنـد.   

زبـان بـه سـتایش آنهـا بـاز       ،راندیگ ندیخوشا يبرا و یخدمت خوش

مثالً وقتـی اعضـاي    ؛کنند کنند و سخنانی برخالف واقع بیان می می

خـوب   ران مطالـب و اخبـار را  یمد یک سازمان براي جلب حسن نظر

، کـذب ن اطالعـات  یجلوه بدهند، ممکن اسـت آنهـا بـر اسـاس همـ     

کـاروان نیـز بـه    ن روحـانیون  ینادرست اتخاذ کنند. بنابرا یماتیتصم

بـه ایـن    کـاروان  يکنند که فضـا تالش د یبا فرهنگی رانیمد نوانع

  و تملق پیشگان را در رأس کارها نگمارند. آلوده نشودآفت اخالقی 

شـان  یت اسـت کـه ا  ین واقعیانگر اینیز ب ائمه اطهارو گفتار  رهیس

آنگـاه   7حضرت علی که ؛ چنانکردند می مسئله مبارزه نیبا ا داًیشد

ند و یاگشـ  مـی وي  شیستا زبان بهدوستانش  دند اصحاب وید می که

در کارهـا   ینقصـ  کننـد، و اگـر   می ادیخاص  ینیاز او با القاب و عناو

ـ « :فرمودند میکنند،  نمی ، ابزاربینند می ـ لِّکَال تُفَ مـ بِ یون ـ کَا تُم ـ  ملِّ  هبِ

الجةُرَابِبتَتَ ال ، وظُفَحبِ ینِّوا ما متَیبِ ظُفَحه عـ  هـلِ أَ ند البادگونـه   آن 1ة؛ر

د، بـا  ییـ گو می آمد آنها) سخن خوش ي(برا که با زمامداران گردنکش
                                                             

  .335، صهمان. ١
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با من [در بیان مسائل] محافظـه کـاري نکنیـد    د، و ییمن سخن مگو

  »کنید. آن چنانکه با افراد خشمگین (و جباران) عمل می

سـان کـه بـا جبـاران و      داشت که مردم، آن کراهت 7یعلآري، 

 اکارانه با آنها سـخن یر و يکار شوند و با مالحظه یم ستمگران مواجه

بلکـه دوسـت داشـت     ؛ندیند، با او رو به رو شوند و سخن بگویگو می

هـا،   یتعارفـات و مـداح   يشوند، بـه جـا   می مردم با او رو به رو یوقت

د، با کمـال صـراحت و   بینن میحکومت  درکه  را ییها بیها و ع نقص

  .بیان کنندرو در رو 

   با واسطه ارتباط .7

آن، از جمله موانع ارتباطی  رندهیام و گیپ ن فرستندهیود واسطه بوج

بـه  گونـه کـه هسـت منتقـل نشـود.       شود پیام آن است و موجب می

ام از یپ تر باشد و یر ارتباطات، طوالنیگر، هر چه مدار و مسیعبارت د

ابد و ی می  ش یافزا آن فیبگذرد، امکان تحر يشتریمراجع و سطوح ب

شـود. بنـابراین الزم اسـت     مـی  سالمت ارتباطات کاسـته  صحت واز 

م و رو در رو با زائران داشته باشند و یروحانیون کاروان، ارتباط مستق

 يا در نامه 7یحضرت عل ند.کناز ارسال پیام  توسط دیگران پرهیز 

ـ  یلَإ کن لَکُیو ال«َ :سدینو می از کارگزارانش یکیبه  ـ  اسِالنَّ سال إ رٌیف

لانُسک؛ و اجِال حإ بال وجهان تـو و مـردم واسـطه و    یـ د میـ نبا1؛ک

  »ت.ا جز چهرهباشد  يا حاجب و پردهنباید جز زبانت و باشد  يریسف

                                                             
 .457، صهمان. ١
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  احتجاب و در دسترس نبودن. 8

یکی دیگر از موانع ارتباطات بـه ویـژه در مـورد روحـانیون کـاروان،      

نتیجه آن،  در که احتجاب و در دسترس نبودن روحانی کاروان است

 قائـل  یتـ یآنهـا ارزش و اهم  يکنند روحـانی بـرا   می احساس زائران

بـا ایـن    ؛کنند می دایپ یل از او رنجش و آزردگین دلیست و به همین

 دور ،گــذرد مــی کــاروان کــه در یاتیــروحــانی از واقعوضــعیت هــم 

 يان کارهـا یـ ق، در جریـ دق ح ویزائران به طـور صـح  و هم  ؛دشو می

 که اگر روحانی بـا زائـران   یرند. در حالیگ مین قرار نروحانی و کاروا

شـوند، و   می مند عالقه يداشته باشد، هم زائران به و ارتباط مستقیم

ـ  مـی  و دشـو  مـی  کاروان با خبـر  امور اتیاز واقعروحانی هم  بـا   دتوان

 نـد. کنن مسائل، اذهان زائران را نسبت به مسائل کاروان روشن ییتب

و فرهنگـی   یشخصـ هـاي   حـانیون، برنامـه  است کـه رو  یهیالبته بد

وقـت خـود را    ید از آنها انتظار داشت تمامیلذا نبا د؛نز دارین يگرید

  .ار زائران قرار دهندیدر اخت

  فرماید: می خود به مالک اشتر یخیدر نامه تار7نیرالمؤمنیام

 نِع الةِالو ابجاحت نَّإ؛ فَکتیعن رع کابجاحت نَّلَوطَال تُفَ

 منهم ابجاالحت ؛ وورِماألُبِ لمٍع ۀُلَّق ، وقِیالضِّ نَم ۀٌعبشُ ۀِیعالرَّ

قطَیع عنهم علم ا احتَمجبونَوا دفَه ،رُصغُی عندهرُیبِالکَ م و عظُیم 

الصرُیغو ، یقبح الحنُس و ییبِالقَ نُحسحو ، شَیاب قَّالح 

  1.لِاطالببِ
                                                             

  .441، صهمان. ١
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را پنهان یمردم پنهان مدار؛ ز ، خود را ازیمان طوالنزچگاه یه

امور  از یاطالع  کمت و یمحدود یبودن زمامداران از مردم، نوع

آنها را از  ین چهره پنهان داشتن زمامداران، آگاهیاست، و ا

آنان کوچک  ظرجه بزرگ در نیکند؛ در نت می قطع یمسائل نهان

جلوه  کوین ،زشت و کار بد ک،یکار ن و بزرگ ،و کوچک

  .شود می ختهیو حق با باطل آمکند  می

افـراد   و بـا  محصور شـود  شوسته در اتاقیروحانی پ بنابراین وقتی

کـاروان   یو واقعـ  یسرو کار داشته باشـد، از مسـائل اساسـ    يمعدود

نظـر او   در جـه مسـائل مهـم و حسـاس    یخبر خواهـد مانـد؛ در نت   یب

چـه بسـا   . و کنـد  مـی  مهـم جلـوه  بزرگ و کوچک، کوچک و مسائل 

هـا را   تیـ طلب با وارونـه کـردن اخبـار، واقع    فرصت افرادممکن است 

ن یاسـت در چنـ   یعـ یطب .روحانی، مشـتبه و مخـدوش کننـد    يبرا

د خاذ کنـ مات اشتباه و نامناسب اتیامکان دارد روحانی تصم یطیشرا

زند و هم ممکـن   می گاه خود ضربهیت و جایثیجه هم به حیدر نتکه 

  .رو به رو کند يبحران جد اب ست کاروان راا

  تعارض. 9

همکاري و همیاري مـدیران و روحـانیون محتـرم کـاروان یکـی از      

موجـب  تـا   اسـت  و عتبات عالیـات حج سفرهاي زیارتی ضروریات 

 .شـود   ن از ایـن فرصـت معنـوي   امندي زائـر  پیشرفت کارها و بهره

جـاي خـود   د و وش میکمرنگ  این همکاري و همیاري،گاهی لکن 

 از مـانع و تعـارض  ف ایـن اخـتال  دهـد.   می به اختالف و تعارضرا 

 و دوشـ  مـی دستیابی روحانیون محترم کاروان به اهـداف فرهنگـی   
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 مـؤثر  و فرایند ارتبـاط  دارد میوظایف خود باز دادن آنها را از انجام

  ند.ک میرا مختل 

  ارتباطات اثربخش

اسـت کـه در آن    یاطارتباط اثربخش ارتبـ تر بیان شد،  پیش چنانکه

 ،کنـد  مـی  افـت یام دریرنده پیام و آنچه گیکننده پ ن منظور ارسالیب

 اغلـب اسـتنباط گیرنـده از    کـه  یدر حال ؛وجود نداشته باشد یتفاوت

عالمـت  . یکـی نیسـت   ،ام اسـت یـ آنچه مورد نظر فرسـتنده پ  اام بیپ

بعـد از   از سوي گیرنده پیام ارتباط و استنباط صحیحاثربخش بودن 

  است.افت پیام دری

ت فرستنده یزان تفاوت ذهنیتواند م می وجود دارد که هم یعوامل

بـه   بـراي عمـل  را  زه مخاطبیرنده را کاهش دهد و هم انگیام و گیپ

، يادیـ د تا حـد ز نتوان می ن عواملیک کالم ایو در افزایش دهد ام یپ

 .نـد نون را در جامعه، اثـربخش و مـؤثر ک  یغات و ارتباطات روحانیتبل

  خی از این عوامل عبارتند از:بر

  ان گفتار و عملیم ی. هماهنگ1

توجه ویژه مـردم   در معرضروحانیون به عنوان رهبران دینی همواره 

ارزیـابی  مـردم   بسیار موشکافانه از سـوي هستند و عمل و رفتار آنان 

از سـخن و گفتـار   مـؤثرتر  کردار و رفتـار آنـان بـر مـردم      شود و می

توجه بیشتري به کـردار و رفتـار خـود داشـته      باید آنها لذا .آنهاست

باشند و تالش کنند قبل از اینکه با سخنان خود مـردم را بـه سـوي    

شان وظیفه خـویش را بـه   معارف الهی دعوت نمایند، با عمل و رفتار

  انجام رسانند.
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ـ أَ یرِغَبِ یرِالخَاس بلنّل اهعوا دونُکُ« :فرماید می 7ام صادقام نَلسم کُت

لرَینکُوا مم االجتهاد و دقَالص و  الـورـ   1؛ع جـز   ]اي وسـیله [امـردم را ب

را در سـایی  رآنان کوشش، راستی و پا ]تا[ .زبانتان به نیکی فراخوانید

  »د.شما ببینن

رفتـار  ا ضرورت تبلیغ عملی و دعوت مردم به سوي معارف الهی ب

ا مـردم و  بـ  يتـر  و کردار براي روحانیون کاروان کـه تعامـل نزدیـک   

در طـول سـفر زیـارتی     ونتر است؛ چـ  ن دارند، بیشتر و ملموسازائر

بسیاري  و استن احانی کاروان در مرئی و منظر زائررفتار و کردار رو

تعامـل نزدیـک    اي با هیچ روحـانی  مردم که  در محل زندگی خود از

شمارند تا با زیر نظـر قـرار دادن    می این فرصت را غنیمت ،اند نداشته

 ،دهـد  می ل و رفتار روحانی کاروان و دقت در کارهایی که انجاماعما

کـه  را او را ارزیابی کنند و یا حتی صحت و سقم تبلیغات مسـمومی  

  ند.کند ارزیابی وش میعلیه روحانیت 

گـذاري تبلیغـات خـود در    تأثیربـراي   بنابراین روحانیون کـاروان 

یـه  خنثـی کـردن تبلیغـات مسـموم دشـمن عل      نیزطول این سفر و 

روحانیت باید در کردار و رفتار خویش دقت بیشتري داشـته باشـند.   

ـ  اهعوا دونُکُ« :فرماید می 7حضرت امام صادق ـ أَاس بِالنَّ عمکُالال  م و

با  ]تنها[ مردم را با رفتارتان فراخوانید و2؛مکُتنَلسأَبِ اسِالنَّ اهعوا دونُکُتَ

  »هایتان مردم را دعوت نکنید. زبان
                                                             

 .105، ص2، جالکافیکلینی،  .١
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خـود بـه    با رفتار و کـردار  ی را کهدر جاي دیگر مبلغان رتحض و

 مشمول دعـاي خـویش قـرار داده و   پردازند،  تبلیغ فرامین دینی می

ـ انُکَ وماًاهللا قَ محر« ه است:دوفرم  اجاًرَوا س و ـ م ـ اراًنَ ـ د اوانُ؛ کَ ـ لَإِةً اع ا ینَ

ه کـه چـراغ و   رحمـت خـدا بـر آن گـرو     1؛مهِتاقَطَ ودجهم م وهِالعمأَبِ

سـوي مـا    هنورافشان بودند و با رفتارشان و تمام توانشان (مردم را) ب

  فراخواندند.

ان یـ م یهمـاهنگ بـر   ،د متعال در آیات مختلف قرآن کـریم خداون

  :فرماید می از جمله در سوره صف تأکید فرموده است؛گفتار و عمل 

اي کسـانی کـه    2؛الَ تَفْعلُـونَ یآ أَیها الَّذینَ ءامنُوا لـم تَقُولُـونَ مـا    «

  »دهید؟ نمی گویید که انجام می چرا چیزي ،اید ایمان آورده

را کـه از   ییهـا  امیـ ن پااگر روحانیون عالقه داشته باشند که زائـر 

افت کننـد و بـه   یح و مؤثر دریشود، به طور صح می نییطرف آنها تب

 يمحتـوا  گـران بـه  ید خود آنها قبل از دیبا ،آن جامه عمل بپوشانند

ن خـود را  امخاطبـ  يا ندهیاگر گو ،مثال برايبند باشند. یان پاکالمش

 یخودش در عمـل، انسـان   یبه نظم و دقت در کارها سفارش کند، ول

شـود   می در گفتار و عمل موجب ین دوگانگیا ،ق نباشدیمنظم و دق

 يبنـد یامـا پا  .ام و گفتـار او قائـل نشـوند   یـ پ يبـرا  یکه افراد، ارزش

  .کند می عالقمند ن دو خصلتیه ابنظم و دقت، آنها را نده به یگو

                                                             
 .280، ص78، جهمان. ١

 .2. صف،٢
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به حسن بصري برخورد کـه   7روایت شده که امام زین العابدین

 دست نگهدار! ایستاد و فرمود: 7امام کرد. می در منا مردم را موعظه

آیـا بـین خـود و خـدایت      بپرسـم.  ن داري،خواهم از حالی که اال می

فـردا مرگـت برسـد؟ حسـن      راضی هستی با همین حالی کـه داري، 

آیا بـه تغییـر و تحـول از حـالی کـه       نه. حضرت فرمود: بصري گفت:

بـا خـود    رضاي توست، وجببه حالی که م ،پسندي نمی براي نفست

آنگـاه   ،بصري مدتی سرش را به زیـر انـداخت   اي؟ حسن سخن گفته

اما بدون حقیقت. امام فرمود: آیا به پیـامبري   ؛گویم می چنین گفت:

اي فـراهم شـود؟    اي که با او برایت سابقه دل بسته 9 محمدپس از 

کـه   اي اي غیر از این خانه فرمود: آیا به خانه حضرت !: نهاو پاسخ داد

اي تا تو را در آنجا برنـد و تـو در    ، دل بسته]خانه دنیا[ در آن هستی

اي کسـی   فرمود: آیـا دیـده   حضرت !گفت: نه وي آنجا عملی بیاوري؟

ر باشد و خودش براي خویشتن چنین بپسـندد؟ تـو   داراي عقل بسیا

پسندي و با نفس خودت درباره انتقـال   نمی بر حالی هستی که آن را

 سـخن  ، بـه حقیقـت  از این حالت به حالتی که مایـه پسـندت باشـد   

اي و بـه   دل نبسـته  9گویی و نیز بـه پیـامبري پـس از محمـد     نمی

ازگشـتن و عمـل   بـراي ب که در آن هسـتی،   اي غیر از این خانه خانه

  ١»کنی؟! می مردم را موعظه حال، ؛اي کردن دل نبسته

 ،شـده ایـن مسـئله   دربـاره  کید و سفارش أاین همه ت سببآنچه 

 7چنانکـه امـام صـادق    است؛ ذاري تبلیغگتأثیرنقش پررنگ آن در 

                                                             
 .146ص ،10ج ،بحاراالنوارمجلسی، عالمه . ١
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ـ ز هلمعل بِعمم یا لَذَإِ مالالع نَّإِ« فرمود: ـ ظَوعت ملَّ ـ  هتُ ـ القُ نِع ـ کَ وبِلُ ا م

لُّزِی رُطَالم نِع اثـر [ هرگاه عالم بـه علـم خـود عمـل نکنـد،      1ا؛فَالص[ 

 چنانکه باران از روي سـنگ صـاف   ؛شود می ائلزها  از دل شا موعظه

أَتَأْمرُونَ الْنَّـاس بِـالْبِرِّ   « :فرماید میخداوند متعال از این رو، » لغزد. می

آیـا مـردم را بـه     2؛لُونَ الْکتَاب أَفَـالَ تَعقلُـونَ  وتَنْسونَ أَنْفُسکُم وأَنْتُم تَتْ

 بـا اینکـه کتـاب    کنیـد،  مـی  خود را فراموش و دهید می نیکی فرمان

  »اندیشید؟ نمی ]هیچ[آیا  خوانید؟ می را ]خدا[

د، الجـرم بـر دل   یـ ن است کـه سـخن اگـر از جـان بـرون آ     یت ایواقع

 7یحضـرت علـ  نانچـه  چ  .رود فراتر نمـی رنه از گوش شنونده ند، وگینش

القلـب واذا خرجـت    یالکلمۀ اذا خرجت من القلب وقعت ف« :دیفرما می

در  ،که سخن از قلب خارج شود یهنگام3؛ذانمن اللسان لم تجاوز اآل

ها  از گوش ،از زبان خارج شود ]تنها[ که یگامشود و هن می قلب وارد

  »کند. نمی تجاوز

 زد، در دل نفوذیدل برخام روح انسان باشد و از یاگر کالم، پ يآر

باشـد کـه بـر زبـان      یام روح نباشد و فقـط لفظـ  یاگر پ یول ؛کند می

  .جاد کندیدر وجود مخاطب ا یعمل تأثیرتواند  نمی شود، می يجار

 انیـ مـردم ب  يرا برا یالهام یکه پـ   نیان دیشوایپ یزندگ یبررس

ار ام و گفتـ یـ پ يدهد که آنها نه تنها به محتـوا  می نشان ـ  کردند می

 ؛قدم بودند شیگران پیکردند، بلکه در عمل نسبت به د می خود عمل
                                                             

 .44، ص1، جالکافی. کلینی، ١

 .44. بقره، ٢

 .287، ص20، جالبالغه شرح نهجالحدید،  . ابن ابی٣
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 ام آنها تـا اعمـاق جـان افـراد نفـوذ     ین جهت بود که کالم و پیبه هم

  .آورد میش دریصرف خوتبه کرد و قلب و احساسات بشر را  می

ن یچنـ  نیـ ره خود را ایبا، روش و سیز یدر کالم 7نیرالمؤمنیام

ـ یأَ« :دیـ فرما می انیب ـ ه ـ إِ اسا النَّ ـ و ینِّ ـ أَا اهللا م کُثُّحـ م ع ـ طَ یلَ ال إِ ۀٍاع

یلَإِم کُقُبِأَسوهأَال ا واکُنهم عـ ن م عصإِ ۀٍیـ تَأَال و ـ  یاهنَ ـ م عکُبلَقَ يا 1؛انه 

مگـر   ،کنم نمی وادار یچ طاعتیمن شما را به ه !به خدا سوگند ،مردم

 یتیما را از معصـ دهـم و شـ   می ش از شما آن را انجامینکه خودم پیا

  »م.ریگ میز شما از آن کناره ش اینکه خودم پیمگر ا ،کنم نمی ینه

  نسبت به مردم یرخواهی. خ2

و  ینـدگان مـذهب  یکـالم گو  یتوانـد اثربخشـ   مـی  که یاز عوامل یکی

 يو دلسـوز  یرخـواه یش دهـد، خ یروحانیون محترم کـاروان را افـزا  

کـه نقـش    ی، کسـ اسـالم  ز دیـدگاه ا .ن اسـت انسبت به افراد و زائـر 

و  یرخـواه یاسـاس خ  بـر  بایـد  رد،یـ گ مـی  ت جامعه را به عهدهیهدا

اسـاس عشـق و محبـت،     بـر  باید با افراد رفتار کند و مردم يدلسوز

کـه الزم اسـت از او    ییرند و در جاهـا اخود بسپ یگوش جان به مرب

ن ازائـر  را از ین عشق و محبتیون انتظار چنی. اگر روحانکنند يرویپ

ن یرا همـ یـ ز ؛رخـواه آنهـا باشـند   یشـتر خ ید هر چـه ب ی، باخود دارند

. حضـرت  پاشـد  مـی  بذر محبـت را در دل افـراد  است که  یرخواهیخ

  د:یفرما می گونه مطرح نیک جمله کوتاه ایت را در ین واقعیا 7یعل

                                                             
 .250ص، البالغه نهج. سید رضی، ١
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  »آورد. می محبت به ارمغان یرخواهیخ1؛دالو رُثمتُ ۀُحیصلنَّا«

ــان ــی یروح ــ  نم ــه مش ــبت ب ــد نس ــتوان ــو ،یکالت روح و  يمعن

در  .. او بسان پدر در خانواده استتفاوت باشد ین بازائر يها يگرفتار

ه و عواطـف و  یـ جه همان گونه که پدر نسبت به سرنوشـت و روح ینت

خود را صرف رفـع   هم یحساس است و تمام فرزندانش يها یناراحت

 یروحـان  ،کنـد  می آنان یو عاطف یروح يازهاین نیمأها و ت يگرفتار

 بـه  ت پدرانه داشـته باشـد و  ین، احساس مسئولاد در قبال زائریز باین

  .کند یدگیو به امور آنها رستوجه آنها همچون فرزندان خود، 

ن ین، بـد ابه مشکالت زائـر  یدگیو رس یروحان یرخواهیمسئله خ

بـه آنـان عالقمنـد    روحانی که کنند باید احساس زائران معناست که 

و نسـبت بـه مشـکالت    ؛ افـراد دارد  تک خاص به تک یاست و توجه

 یحتـ  در نتیجـه آنان حساس و در غم و شـادي آنهـا شـریک اسـت     

شـگرف در   تـأثیر توانـد   مـی  سـاده  یاحوالپرسـ  و ییک دلجوی یگاه

  ن بگذارد و آنها را جذب کند.  اه زائریروح

  یت سنجی. موقع3

 ها تین نکته توجه داشته باشند که در همه موقعید به ایون بایروحان

غ یـ ت تبلیریبلکـه مـد   ؛ک سبک و اسلوب سخن گفـت یتوان با  مین

در  شـود و مطـرح   یام بـه صـورت شـفاه   یپ یکند که گاه می اقتضا

و  یجـان ید حالـت ه یکالم با . همچنین گاهییط، کتبیاز شرا یبعض

ام بـه صـورت موعظـه و    یـ بـرعکس، پ  یداشته باشـد و گـاه   یخطاب
                                                             

  .844، ح غررالحکم و دررالکلمآمدي،  بدالواحدع .١
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 ام، بـا یـ الزم اسـت پ  یگـاه  یحتـ  .گذار باشـد تأثیرتواند  می حتینص

  .باشد آمیخته خیمالمت و توب

د بـه درك  توان می سخنران يها ن صدا و مکثیسرعت، حجم، طن

د بر کلمات، مکث کـردن قبـل از   یکأ. با تام کمک کندیپ ینکات اصل

ک مطلب، سـخنران  یان یا باال بردن صدا به هنگام بیک نکته، یان یب

    ١.کند می دیکأا مطلب تیت آن نکته یبر اهم

بـا   حضـرت دهد که  می نشان ن یرالمؤمنیسخنان ام یاجمال یبررس

. کردنـد  می رادی، کالم خود را اخاصی که در آن بودندت یتوجه به موقع

 گونـه سـخن   ، آنبـود حت یدان موعظه و نصیدان، میآنجا که م حضرت

 يمـواعظ و  .گرفتند می قرار تأثیر، سخت تحت مخاطبانشکه  فتگ می

. آنجا که عرصه، عرصـه  ساخت می يها را جار د و اشکلرزان می ها را دل

راند که عشق به شـهادت   می گونه سخن آن حضرت ،بودجهاد و مبارزه 

ن طـور  یکرد، و همـ  می روان خود زندهیو مبارزه در راه خدا را در دل پ

ون نیـز  ی. روحـان گفت می سخنموقعیت هماهنگ با آن  یتیدر هر موقع

مختلـف توجـه داشـته باشـند و در هـر      ط یهـا و شـرا   تیـ د به موقعیبا

  .آن عمل کنند يبه مقتضا یطیاشر

  يو ظاهر یکیزی. عوامل ف4

بگـذارد،   تأثیرام یتواند بر اثربخش بودن پ می که یگر از عواملید یکی

 مـثالً  ،شـود  می بدل و ام ردیست که در آن، پا یطیمناسب بودن مح
                                                             

سـید محمـد اعرابـی و داود     ترجمـۀ ، مدیریت ارتباطاتري ام . برکو و دیگران، . ١

 .87، ص ایزدي
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 ؛زنـد  مـی د را برهم ار سرد باشد، تمرکز افرایا بسیار گرم یاگر فضا بس

 ی. حتـ کنـد  اختالل ایجاد مـی افت آن یم و درایارسال پ درجه یدر نت

ت یـ فینظافـت و ک  ،یافه، آراستگیل قیسخنران از قب يط ظاهریشرا

  .درؤثر بودن کالم او نقش داصدا در م

ر انـدازه  یـ نظ یعوامل«د: یگو می نهین زمیاز دانشمندان در ا یکی

توانند بر نـوع   می لیحل قرار گرفتن وساوارها و نوع و میاتاق، رنگ د

. به عنـوان  بگذارند تأثیرارتباط توسط ما  يراحساس ما و نحوه برقرا

 ک محـل کوچـک کـار،   یـ از افـراد در   يادیـ مثال، جادادن تعـداد ز 

  ١.»تواند موجب محدود شدن ارتباطات گردد می

 ز بـر اشـخاص اثـر   یـ هـا ن  رنـگ «ن باور است که ین او بر ایهمچن

د دارند و آن را بـه  یکأن نکته تیاز مؤسسات بر ا ياریند و بسگذار می

 يهـا  هـا اسـتفاده از رنـگ    مارسـتان یب ،به عنوان مثال .رندیگ می کار

د که تنوع ین امیکنند، به ا می شیخود آزما يها اتاق يمختلف را برا

. در ن درد آنهـا بشـود  یا تسـک یـ مـاران  یب عیها موجب بهبود سر رنگ

اشعه  يها ر دستگاهینظ یزات پزشکیت بزرگ تجهها قطعا مارستانیب

کنند تا موجـب   می يزیآم وارها رنگینه دیکس را به همان رنگ زمیا

 يهـا  ها و پتوها از رنـگ  ملحفه يزیآم در رنگ و ماران نشودیهراس ب

ن ی. بـه همـ  شـود  مـی  روشن اسـتفاده  يها و رنگ ی، آبیم صورتیمال

شـود تـا    مـی  فـزوده درس ا يهـا  روشن بـه کـالس   يها ب، رنگیترت

  ٢.»کنند ياریوزان احساس نشاط و هوشآم دانش

                                                             
 .20، ص همان. ١

 .148و  147ص ، همان. ٢
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 یکـ یزیعوامل ف یفضا، رنگ، صدا و به طور کل یاست وقت یعیطب

ــه يو ظــاهر ــه گون ــاراحتیباشــند کــه در افــراد خســتگ يا ب و  ی، ن

رش کـالم  یپـذ  يبراکافی  ین، آمادگیخاطب، مکنند ایجاد یافسردگ

ب داده یـ ترت یعوامـل بـه شـکل   ن یـ و برعکس اگر ا ندارندرا نده یگو

جـاد کننـد، آنهـا در    یدر افـراد ا  یشوند کـه نشـاط و انبسـاط روحـ    

ند، یمناسـب و خوشـا   یتوانند با حـالت  می رند کهیگ می قرار یتیموقع

  .ام استیپ ین همان اثربخشیند، و اافت کنینده را دریام گویپ

شـود   مـی  مشاهده ین است که با مراجعه به متون اسالمیجالب ا

و  یسـطح  یلـ یخ ییز کـه در نگـاه ابتـدا   ین امور ریهم بر اسالم که

 بـه عنـوان مثـال    .د کرده استیکأتبسیار د نرس می ت به نظریاهم یب

به اندازه اسالم به نظافت  یچ فرهنگ و مکتبیتوان ادعا کرد که ه می

کـه امـام    ییتـا جـا   ؛نکرده است سفارش و بهداشت و مسواك کردن

ـ « د:یـ فرما مـی  به بهداشت دهـان  گرانیب دیترغ يبرا 7صادق ن م

  ١».امبران استیواك کردن از اخالق پمس ؛اكوالس اءینبِاأل خالقِأَ

 یاسـت، وقتـ   جالـب جـذاب و   یلـ یامـروز خ  يایـ دنمـردم   يبرا

ـ « د:یـ فرما می 7ان، امام صادقیعیش يشوایشنوند پ می ـ ر انَکَ ولُس 

 9رسـول خـدا    2؛امِعالطَّ یلَع قُنفیا مم رَکثَأَ بِیِالطَّ یلَع قُنفی 9اهللا

  ».کرد می شتر از خوراك، خرجیب ]زدنعطر [خوش  يبو يبرا

                                                             
 .131، ص 73، ج بحاراالنوارمجلسی، عالمه . ١
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 يج فـرد یخوش، عالوه بر نتا ينظافت و بهداشت و استفاده از بو

ـ     يموجب برقرار یو اجتماع ن افـراد  یارتباطـات سـالم و اثـربخش ب

 يقـرار بر آنهـا  یامبران که رسـالت اصـل  ین رو پیاز ا .شود می جامعه

ظاهر و  یبه آنان بود، از نظر آراستگ یام الهیارتباط با مردم و ابالغ پ

ل داشـتند در  یـ بودند که افراد جامعه، رغبت و تما يا نظافت به گونه

  .ند و با آنها ارتباط برقرار کنندکنار آنها باش

بـو بـودن    ر نظافت، پوشش مناسب، خـوش ینظ يظاهر يزهایچ اساساً

مخاطـب داشـته باشـد، و     يبـرا  يادیزهاي  د جاذبهتوان می خوب يو صدا

 ید و حتـ شـو  میتنفر مخاطب  موجب ن مسائلیت نکردن ایبر عکس، رعا

و ف یـ کث ی. اگـر روحـانی بـا لباسـ    کند مین یام بدبید پنسبت به خو او را

ف برسـاند،  یـ زه و نظیک زائـر پـاک  یـ ن را بـه  یـ ام دیـ بدبو بخواهـد پ  یبدن

کنـد و ارزشـی    مـی توجـه ن  ن روحـانی یـ سخنان اکه زائر به است  یعیطب

  .از در و گهر باشد ؛ اگرچه سخنانشدوش میبراي آن قائل ن

ن اسـت کـه در   یـ ط نبوت، ایاز شرا یکیبه همین دلیل است که 

ک یـ اگـر چـه    ؛که موجب تنفر مردم بشودباشد  ید صفتیغمبر نبایپ

انسـان   یبـه کمـال روحـ    ينکه نقص ظـاهر یبا ا .باشد ینقص جسم

هـم   یو جسـمان  يد از نظـر ظـاهر  یـ امبر بایـ ا پام ؛زند مین يا صدمه

  .آور نباشد ذاب باشد و حداقل نفرتج

بـه   ینـ یدهـاي   که در آمـوزه  یلیاز دال یکی که د بتوان گفتیشا

ن یســفارش شــده اســت، همــ ين عوامــل ظــاهریــت کــردن ایــرعا

کـه   یگفته شـده اسـت امـام جمـاعت     مثالً ؛است یارتباطهاي  جاذبه
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ن سـمت بـه طـور    یـ ا دررا او یـ ز ؛گران استیمقدم بر د ،باتر باشدیز

ن یـ ام دین ارتباطات است که پیبا مردم ارتباط دارد و در هم یعیطب

 تـر  باافـه او جـذ  ین هـر انـدازه ق  یبنابرا ؛دهد می گران انتقالیرا به د

. کننـد  مـی  بـه سـخن او گـوش    يرشتیل بیباشد، افراد با توجه و تما

چـون   ؛دیبا بخوانیز ين را با صداسفارش شده است که قرآهمچنین 

ن و جــذاب بـه گــوش  یدلنشـ  يصـدا  بــا یام آسـمان یــن پیـ اوقتـی  

  خواهد داشت. يشتریب ین برسد، اثربخشیمخاطب

ن عوامـل  یـ بـه ا  ین بر روحانیون الزم است که توجـه کـاف  یبنابرا

ـ  ؛ندن داشـته باشـ  یـ ام دیگذار در انتقال پتأثیر و  یژه آراسـتگ یـ وه ب

ن است کـه  یمطلوب در نظافت و بهداشت ا حد . البتهينظافت ظاهر

باشـد   يا و موها و کفش و لباس به گونه ینیدهان و ب و سر و صورت

د و از ون نشـ یمخـاطب  یپرتـ  ک و حـواس یـ تحر موجب ک سویکه از 

کـه   چنان ؛بگذارد تأثیرن و عمل به آن یام دیرش پیگر در پذید يسو

ــا ــام رض ــتان رو 7ام ــ يدر تابس ــتان ریحص ــ يور و در زمس  میگل

خواسـت   می که یزمان یول ؛دیپوش می نشست و لباس زبر و خشن می

    ١.کرد می آراستهبراي آنها خود را  در مقابل مردم ظاهر شود،

  اعتدال .5

لکـن   ؛روي در مورد همه مسائل الزم و ضروري اسـت  اعتدال و میانه

 ؛تر اسـت  ريدر مورد مسائل کاروان و عملکرد روحانیون کاروان ضرو
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و عملکـرد  هستند ن ا، اسوه و الگوي رفتار زائرروحانیون کاروان ونچ

روحـانیون کـاروان   . ن استااه دقیق زائربین و نگ آنان همواره زیر ذره

، ا خوردن، شـوخی کـردن، لبـاس پوشـیدن    غذ مانند یدر مسائلباید 

  کنند. ظجانب اعتدال را حف حضور در بازار و خرید سوغات و...

 ثرؤم مراحل ارتباط بین فردي

ل: شروع ارتباطمرحله او  

تک زائران یکـی از وظـایف    بین فردي و تعامل دو جانبه با تکروابط 

بسـیار مفیـد جهـت    هـاي   اصلی روحانیون در کاروان و یکی از روش

سـالمت درونـی،   هاي  یکی از نشانه . اصوالًاست گذاري در زائرانتأثیر

اغلب روحانیون هاي دیگر است.  وجود روابط گرم و صمیمی با انسان

لکن برخی از  هستند؛محترم کاروان به ضرورت ارتباط و تعامل آگاه 

بـه ویـژه    ؛شروع ارتباط با زائران مشکل دارندچگونگی روحانیون در 

  تر است. با آنها سخت ارتباط که برقراري یزائران

روحانی باید ثر ؤگو یا ارتباط بین فردي مو هنگام شروع یک گفت

زائر به علت شرم و حیاي ذاتی یـا   که ممکن استتوجه داشته باشد 

نداشتن تجربه ارتباط مستقیم با یک روحانی یا به هر دلیل دیگـر از  

گو امتناع کند و از اینکـه روحـانی، تمـایلی بـه     و آغاز صحبت و گفت

هم روحانی و هم زائر داراي  ،بترسد. حال اگر ،گو نداشته باشدو گفت

 گرفـت  نخواهد شکل اي یچ گاه رابطهچنین ذهنیتی باشند، قاعدتاً ه

ي گذارتأثیر و دین تبلیغ براي عظیم ظرفیت این از کاروان روحانی و
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بر زائر محروم خواهد شد. به منظور شروع ارتباط موفق و اثربخش با 

  :شود می زائران، راهبردهاي زیر توصیه

 اینکـه  سالم همـراه بـا لبخنـد عـالوه بـر     : سالم همراه با لبخند .1

عتمـاد بـه نفـس    ا ،شـود  مـی  نازائـر  روحانی از سوي پذیرش موجب

رفتارهـاي کالمـی و غیـر کالمـی      دهـد.  را نیز افـزایش مـی   روحانی

مـا  دربـاره  هستند که دیگران با توجه به آنها هایی  ترین شاخص مهم

 ،»اسـت  تـأثیر ترین گار، مانـد تـأثیر لـین  او«ملـه  ج .دکنن میقضاوت 

وقتـی زائـر    .اسـت  وب و موفـق نشانگر نقش و جایگاه یک ارتباط خـ 

 و محتـرم  يفـرد باشـد کـه    اي شاهد رفتارهاي کالمی و غیر کالمی

 وي بـر  کـه  اثـري  لـین او قطعـاً  د،کنـ  می تداعی ذهنش در را دبؤم

 و او بـین  یخـیِ  کـوه  کـه  بـود  خواهد گرمازا حديه ب داشت، خواهد

  .دخواهد کر ذوب را روحانی

سـاده ایـن امکـان را     یک پرسش :سادههاي  استفاده از پرسش .2

 ،ایم بتوانیم با فردي که تاکنون اصالً او را ندیدهکه فراهم خواهد کرد 

ال بـاز و  ؤتوان از دو نـوع سـ   می براي این منظور ارتباط برقرار کنیم.

االتی هستند که پاسـخ آنهـا در   ؤس ،االت بستهؤس .بسته استفاده کرد

ا شـما در کـاروان مـا    مـثالً آیـ   ،حد بله یا خیر و یا بسیار کوتاه است

االتی ؤاالت بـاز سـ  ؤدر عـوض سـ   ؟کـی وارد مدینـه شـدید    ؟هستید

ـ      هستند که پاسخ د نـ ال خواهبـ دنه هـاي توصـیفی یـا تشـریحی را ب

بـراي اسـتفاده    ؟مثالً چگونه توفیق این سفر را پیـدا کردیـد   ،داشت

  ؟اي دارید بهتر از این سفر خود چه برنامه
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 هاي مختلـف  روش اروحانی ب :ابلطرف مقهاي  توجه به عالقمندي .3

تواند اطالعاتی به ویژه در مورد شغل و مسائل مورد عالقه زائـر کسـب    می

 در موارد مختلف از جمله در تعامالت خود با زائـر اسـتفاده کنـد.    آنهاو از 

 کنـد  توجـه  اسـت  کافی زائر، با صحبت  روحانی براي شروع ارتباط و آغاز

عالقـه او   مـورد  موضـوع  دربـاره  سپس ؛است عالقمند چیزي چه به او که

  د.کن برقرارصحیح با زائر  یمطرح کند تا بتواند ارتباطهایی  پرسش

زائـران معمـوالً داراي    :تمجید از شخص مقابـل در حـد متعـارف    .4

تواند با شـناخت بـه موقـع     می ها و خصوصیاتی هستند که روحانی ویژگی

 و ی هدفمنـد را آغـاز  یگـو و گفـت  ،آنها و استفاده از آنها در شـروع ارتبـاط  

  .دکن اريذگ پایه را اثربخش ارتباط یک

وش دیگـر شـکل گـرفتن یـک     ر: دادن اطالعات در مورد خـود  .5

گو این است که روحانی ابتدا در مورد و ارتباط اثربخش در قالب گفت

اسـت؛   مثالً اینکه کجا درس خوانـده  ،خودش اطالعاتی به زائر بدهد

 .اهـل کجاسـت   و شغلش در ایران چیست ست؛اي رفته ا ه حوزهبه چ

 منطقی که در وراي این روش نهفته است این است که بعضی تصـور 

دبانـه یـا   ؤکنجکـاوي غیـر م   یکنند پرسش درباره کار افراد نـوع  می

مسلماً این نوع طرز فکر راه ایجـاد هـر نـوع     .آید می فضولی به شمار

ن سـدي در  روحانی باید سـعی کنـد چنـی    و کند می اي را سد رابطه

در  روحـانی به همین علت خوب است  ایجاد نشود.با زائران او روابط 

بـه   از خـودش  یکوتاه، سـاده و قابـل فهـم اطالعـات    هاي  قالب جمله

  بدهد.زائران 
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  ادامه ارتباط مرحله دوم:

ایجـاد یـک    بـراي  ، شـرط الزم گوو توانایی شروع یک ارتباط  و گفت

نیست و توانایی ادامه دادن بـه  اما شرط کافی  است، ارتباط دو جانبه

هاي ارتباطی است که منجـر بـه    دیگر از مهارت یگو بخشو یک گفت

 تحقـق  براي شود. میتوانمند شدن روحانی در زمینه ارتباط با زائران 

  :دارد که برخی از آنها عبارتند ازوجود هایی  روش نظوراین م

  فراگیري هنر گوش دادن .1

، هم است که هم در شروعهایی  واناییت ترین گوش دادن یکی از مهم

 دادن گـوش  بـا  ؛ چونگو، کاربرد داردو در ادامه و هم در خاتمه گفت

 همـین  و شـود  می فعال زائر در ارزشمندي خود حس معموالً صحیح

 دادن گـوش  .کنـد  می تسهیل اي مرحله هر در را ارتباط روند موضوع

هـاي   به صحبتاست که طی آن روحانی توجه الزم را  فعال يفرایند

  .دارد مبذول میزائر 

وقتی روحانی با زائـر   :صحبت کردن با زائران ي بهعالقمنداظهار  .2

نشـان  گـو  و به گفتخود را عالقمندي باید به نحوي کند،  می صحبت

دهد. بعضی از رفتارهاي مناسب براي تحقق این منظـور عبارتنـد از:   

ر، حرکـات  ثؤ، لبخند، گـوش دادن مـ  تماس چشمی مناسببرقراري 

فـرد  هـاي   بدنی نظیر تکان دادن سر، تغییرات چهره متناسب با گفته

زائر با هاي  ، دنبال کردن صحبتباال رفتن ابروها به نشانه تعجب مثالً

  .االت مرتبطؤس

زائـر از  گـو، الزم اسـت   و براي ادامه گفـت : ق خودئمطرح کردن عال .3

ن بهتـرین راه بـراي   ق، نظریات و عقایـد روحـانی آگـاه شـود؛ بنـابرای     ئعال
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تداوم رابطه این است که روحانی مطالب مـورد عالقـه خـود را نیـز بـازگو      

رسـا،   ،سـاده را به صورت کند. براي این منظور بهتر است روحانی مطالب 

  د.کنمرتب و منظم بیان 

 یصحبت دربـاره موضـوع   گاهی: تغییر به موقع موضوع صحبت .4

 گیري ارتبـاط دو جانبـه   کلانع از شهاي طوالنی م خصوصاً در ساعت

هاي  طوالنی و حتی در مالقاتهاي  شود. البته ممکن است ساعت می

آیـد کـه    مـی  پـیش ی یهـا  ولی گـاه موقعیـت   ؛بحث کندبا زائر  رمکر

چنـین  هـا جـذابیت آنچنـانی بـراي زائـر نـدارد. در        موضوع صـحبت 

  د.گو را تغییر دهو موضوع گفت تاروحانی باید تالش کند  يموارد

  پایان دادن ارتباط ه سوم:مرحل

اگـر   .پایان دادن به یک گفتگو در ارتباط دو جانبه حائز اهمیت است

هاي بین فردي را به برخاستن هواپیما از سطح زمین و  طشروع ارتبا

گفتگو همان فـرود  پایان  ،گو تشبیه کنیمو پرواز را به ادامه یک گفت

ـ    هواپیماست که عـاً وقـت و   قط ،درسـتی انجـام نشـود   ه اگـر فـرود ب

بـه هـدر خواهـد رفـت.      ،که در دو مرحله قبل صرف شـده  اي انرژي

گو و ارتباط بـین فـردي   و نکات زیر چگونگی پایان دادن به یک گفت

  .دهد می به شیوه مناسب را توضیح

یکـی   گو با یک احساس خوشایند دو طرفه:و پایان دادن به گفت .1

 بـه  گـذرا ارتباطات تبدیل کردن  ،هاي ارتباطی از کارکردهاي مهارت

مربـوط  هـاي   وگو گفت بتواند باید روحانی ولی ،است میدائ ارتباطات

حـانی بـا   به این دو نوع ارتباط را به خوبی به اتمام برسـاند. وقتـی رو  

ایجـاد احسـاس خـوب در خاتمـه      ،شـود  مـی  زائري مشغول صحبت
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روحـانی در   دهـد  شـود و نشـان مـی    مـی  تداوم ارتباط موجبفتگو گ

  ارتباط اثربخش و پایدار موفق بوده  است.ایجاد یک 

مناسب  یتوان از جمالت می گو،و براي پایان دادن مناسب به گفت

مثل از آَشـنایی بـا شـما خوشـحال شـدم و امیـدوارم        ،استفاده کرد

شـما اسـتفاده زیـادي    هـاي   از صـحبت  ،مجدداً شما را مالقات کـنم 

  از صحبت کردن با شما انرژي گرفتم. ،کردم

گـو  و وقتی افراد از یک گفـت : به رفتارهاي غیر کالمی زائر وجهت .2

کننـد.   ابراز می بدنی  معموالً خستگی خود را با زبان ،شوند می خسته

این پا و آن  ،عت نگاه کردن، به ساوحانیر با زائر چشمی تماس قطع

بـا گوشـی   بازي کردن  ،بروز احساسات ناخوشایند در چهره ،پا شدن

ایی هستند که به محـض مشـاهده آنهـا بایـد بـه      و... از جمله رفتاره

  گو پایان داد.و گفت

زائر ممکن  :تر در پایان دادن به گفتگو به عهده گرفتن نقش فعال .3

 فکـر  دارد امکـان  اینکه یکی ؛دهد خاتمه گفتگو به نتوانداست به دو علت 

 دیگـر  و شـود  مـی  روحـانی  نـاراحتی  باعث او طرف از دادن پایان که کند

پایـان دادن بـه    بـراي صـادر شـده از طـرف روحـانی      مئـ عال متوجه اینکه

توانـد در   مـی  بنابراین در هر دو حالت این روحانی است کـه  .گفتگو نباشد

  گو خاتمه دهد.و موقعیت مناسب به گفت

بهترین : وضوع جدیدگو قبل از شروع یک مو خاتمه دادن به گفت .4

یـک   بـاره گیـري در  جـه گو بعد از نتیو براي پایان دادن به گفت زمان

د و بعد نروحانی باید به این نکته مهم توجه ک اینبنابر است.موضوع 

یک موضوع و قبل از شروع موضـوع جدیـد بـه     بارهگیري در از نتیجه

  صورت مناسب به گفتگو پایان دهد.
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    ها هاي نفوذ در دل وشر

و مـدیران فرهنگـی ایـن     هـا  روحانیون محترم کـاروان  برخیمشکل 

 ن و عمـوم مـردم بـر چـه    ادانند روابط خـود را بـا زائـر    نمی است که

ها نفـوذ کننـد. نفـوذ     به محبوبیت برسند و در دل تا نندکاساسی بنا 

ـ  دل در و  ي اسـت ویـژه مـدیران فرهنگـی ضـرور    ه ها براي مدیران ب

بنـابراین اگـر روحـانیون محتـرم      .موجب تسهیل در کار خواهد بـود 

آنها را  ،و عموم مردم زائراند که نخواه می کاروان و مدیران فرهنگی

سازند  روابط حسنه برقرار زائرانو آنها بتوانند با دوست داشته باشند 

کاروان آنها را دوست دارند و آنها در دل  زائرانو یقین پیدا کنند که 

  ها آشنا شوند. هاي نفوذ در دل نفوذ دارند، باید با روش زائران

هاي دیگران یک امر مـادرزادي و   محبوبیت و توانایی نفوذ در دل

اي بیشتر از سایرین آمـاده کسـب    یست عدهالبته بعید ن .ارثی نیست

توانند بـا تـالش و    می لکن دیگران نیز اگر بخواهند ،محبوبیت باشند

گذاري در دل تأثیرهاي نفوذ و  ها و روش کوشش و آشنایی با تکنیک

داشـته  دیگران به همان اندازه محبوب شوند و در دل دیگـران نفـوذ   
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 حـاکم  خود بـا دیگـران   بر روابط کهشوند  می کسانی محبوب باشند.

  کنند چگونگی این روابط را مدیریت نمایند. می هستند و تالش

ر و یمـد  يگـذار تأثیرزان نفـوذ و  یند در منتوا می يعوامل متعدد

زان نفـوذ و  یـ م ادامه بعضـی از عـواملی کـه در    در .ثر باشندؤرهبر م

  کنیم. رند، بیان میداو اهمیت بیشتري نقش  ،رهبر يگذارتأثیر

  یعت الهاطا .1

 ، عــزتیپروردگـار متعــال و اطاعـت الهـ    یز چــون بنـدگ یـ چ چیهـ 

امبر بزرگـوار  یـ پ .شـود  نمـی  يگـذار تأثیربخشد و موجب نفوذ و  نمی

ـ أَ :ومٍی لَّکُ ولُقُیم کُبر نَّإِ« د:یفرما می 9اسالم ـ زِا العنَ ـ فَ زُی أَن مرـ  اد زَّع 

الدلفَ نِیاریعِط دهد که مـن   می شما هر روز نداهمانا پروردگار  1؛زیزِالع

ز را یـ عز يخـدا  ن عزت دو جهان است،از هستم و هر کس خواهیعز

  »اطاعت کند.

 ،ر اسـت یز و حقیناچ يا اطاعت از خداوند متعال، انسان را که ذره

کنـد و از   می مطلق است، مرتبط يت و قوینها یز بیکه عز ییبه خدا

منـان حضـرت   ؤرمیام سـازد.  مـی  و سـرافراز  يقـو  ز،یعز ياو موجود

ـ الطَّبِ بهاطلُفَ زَّالع بتلَا طَذَإِ«د: یفرما یم 7یعل گـر خواهـان عـزت    ا2؛ۀِاع

  ».يخدا بجواز  يآن را در اطاعت و فرمانبردار ،یهست

از آثار مثبـت و برکـات    یکین ییز در تبین 7امام حسن مجتبی

، ةٍرَیشالعبِ اًزّع دترأَا ذَإِ« :دیفرما می اطاعت از خداوند متعال يمعنو
                                                             

  .402ص ،4ج ،البیان مجمعسی، . طبر١

 .279ص ،1ج ،و دررالکلم ررالحکمغ. آمدي، ٢
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و یهبِ ۀًبجاخرُ، فَلطانٍالس لِّن ذُم ـ م عصـ إِاهللا  ۀِی ـ  یلَ ـ طَ زَّع 1اهللا؛ ۀِاع
 اگـر  

 یفه، عزت و احترام داشته باشـ یطا ره ویبدون داشتن عش یخواه می

، از یداشته باش بتی، شکوه و هاز سلطنت و مقام يبدون برخوردار و

  ».حرکت کن یهعزت اطاعت ال يت خدا به سویذلت معص

ان اطاعـت  یـ ق میعم ، رابطهین سخن نورانیدر ا  7یامام مجتب

ان مـردم را  یـ بـت در م ی، احتـرام و ه برخوردار شدن از عـزت و  یاله

 باعـث  یدارد که اطاعت الهـ  می انیقت را بین حقیا کند و می نییتب

 یگاه اجتمـاع یر کند و انسان از پاییفرد تغ یت اجتماعیشود موقع می

تر  يقو یگاه اجتماعیفرد، پا آنگاه که و برخوردار شود يالتربهتر و وا

احتـرام و   او عـزت،  يان مردم داشته باشد و مردم برایدر م يو بهتر

توانـد در مـردم نفـوذ     می یقائل شوند، آن فرد به راحت يا ژهیشکوه و

مـردم همـواره تحـت     ونگذارد؛ چب تأثیراعمال و رفتار آنان  کند و بر

 يبهتـر و برتـر   یت اجتمـاع یـ د کـه موقع نـ ریگ می رارق يافراد تأثیر

 يا ژهیـ بت ویشکوه و ه ،اشته باشند و در چشم آنان از عزت، احترامد

  .برخوردار باشند

   تقوا .2

ر انجام دنفس  از ، مراقبت يدار شتنی، خو يارگزیپره يتقوا به معنا

  .ت استیاز گناه و معص آن و بازداشتن یاله يدستورهادادن 

 ینفسـان  ياست کـه در مقابـل نفـس و هواهـا     یتقوا کسانسان با

  .دیز نمایت پرهیآلوده شدن به گناه و معص مقاومت کند و از
                                                             

 .139، ص 44، ج ربحاراالنوامجلسی، عالمه . ١
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انسان را  يها تیرفتار و ن ، اعمال ویک عامل درونیتقوا به عنوان 

دسـتورها و   دادن و بـر انجـام  کند  میمراقبت کنترل و شدیداً از آنها 

و انسان را از آلـوده شـدن    ورزد یم خداوند متعال اصرارهاي  خواسته

  .دارد میباز یاله از اوامر یچیبه گناه و سرپ

گـذاري مـدیر نقـش اساسـی     تأثیراین عامل درونی در نفـوذ و  

ان تقوا و نفـوذ رهبـر   یکه م ن مسئلهیرش اید در ابتدا پذیشادارد. 

و  ن به نظر برسد کـه تقـوا  یوجود دارد، سخت باشد و چن يا رابطه

روان نقـش  یـ رهبـر بـر پ   يگـذار تأثیرنفوذ و  زانیم در يارگزیپره

آن  يبسـزا  ، نقـش به مسـئله  یلیحلت ق ویعم یاما با نگاه؛ دارندن

تقـوا   ؛ چـون دشـو  میرهبر روشن  يذارگتأثیر زان نفوذ ویدر متقوا 

 يشـتر یب از عـزت و احتـرام   ان مـردم یـ شود انسـان در م  می عثبا

هر کس از عـزت و   آنان گردد؛ و يها برخوردار باشد و محبوب دل

برخوردار باشد و مردم او را دوست داشـته باشـند،    يشتریاحترام ب

توانـد بـر    مـی  گرانیخواهد داشت و بهتر از د بر آنان يشترینفوذ ب

  .گذاردب تأثیرمردم 

ـ ، الفُزُّعتُ يقوالتَّ« د:یفرما می 7یان حضرت علیر بیام جـ  ور ی1؛لُّذ 

  ».آورد می ذلّت يبخشد و تبهکار می تقوا عزت

، شیانـات روشـنگر خـو   یاز ب یکـ یدر  زین 9 اسالم یامبر گرامیپ

  :دیفرما می و هشد  از آثار مثبت و برکات تقوا را متذکر یبرخ

. ۀِنَّالجبِ وزالفَ حبِر و ةُرَخاآل ا وینالد تهاعطَأَا همزِن لَم ۀٌصلَخَ
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 ونَکُین أَ ادرأَمن ؛ َيقولتَّا: لَاقَ ؟اهللا ولَسا ری یا هم : ولَیقَ

ومن یتَّقِ اللَّه یجعل « :التَ مثُ. لَّجوزَّاهللا ع قِتَّیلفَ اسِالنَّ زَّعأَ

بتَسحثُ الَ یینْ حم قْهرْزیخْرَجاً وم 1.»لَه 

ا و یـ آن باشـد، دن  يخصلت اسـت کـه هـر کـس همـواره دارا      کی

 ب اویبهشـت نصـ   سـعادت و  کنند می يرویآخرت از او اطاعت و پ

؟ سـت یو آن خصلت چ یژگیو آن ،ا رسول اهللای :ال شدؤگردد. س می

ــس     ــر ک ــوا؛ ه ــود: تق ــرت فرم ــیآن حض ــد عز م ــریخواه ن و یزت

ه یـ ن آیـ سـپس ا  ؛شه کنـد یپ یاله ياد تقوین مردم باشد، بایتر یگرام

 شـه کنـد، خداونـد   یپ یالهـ  يهر کس تقـوا : «فه را تالوت کردیشر

کـرد،   نمـی  که گمـان  ییدهد و از جا می ش قراریاو گشا يرامتعال ب

  .»رساند می ياو روز يبرا

 از آثار تقـوا و  ین سخن گهربار، برخیدر ا 9اسالم یرسول گرام

  :کند که عبارتند از می را مطرح يارگزیپره

  ار و با تقوا؛گزیپره ا و آخرت از فردیدن يرویاطاعت و پ. 1

  ؛ین الهیبهشت بر ار بهگزیفرد پره یابی دست. 2

   .ان مردمیدر م ارجمند شدن ز ویعز .3

 يتقـوا  یاگر کسـ  که د گفتیت بایروا نیل اح قسمت اویدر توض

خـدا دور نگـه    یان و نافرمانیشه کند و همواره خود را از عصیپ یاله

به او عطا خواهـد کـرد کـه     یرو و قدرتیدارد، خداوند متعال چنان ن

کند و آنها را تحت کنترل و اطاعت خـود   نفوذ ا و آخرتیدر دن بتواند

ا و یـ ت دنیـ تبعـ ن مسـئله   یروشن و مسلم ا قیاز مصاد یکیدرآورد. 
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گر از انسان باتقواست. به ید يها انانس يرویپ ـ  آخرت از انسان باتقوا

، ان مـردم از عـزت  یـ را در م ، انسان باتقواگر، خداوند متعالیعبارت د

مـردم نفـوذ    د تا آنان بتوانند درکن می برخوردار یشکوه و جالل خاص

  .قرار دهند تأثیرکنند و اعمال و رفتار آنان را تحت 

ـ   یپ یاله ياگر انسان تقوا ه شه کند، در واقع اختیـار خـودش را ب

 انسـان کامـل   ،باشدکه اختیارش دست خودش  یدست گرفته و کس

 دهند. نمونـه  اختیار عالم را هم به دستش می ،چنین انسانی. شود می

بـه   شان براي معالجه قلـب یاست. ا ; عالمه طباطبایی ن انسانیچنی

 درون چشـم هاي خونی  رگه لندن رفته بودند. پزشکان هنگام معالجه

هـاي   ایـن رگـه  تـوانیم   می ،یدهگفتند اگر اجازه بددیدند و  را شانای

به در موعد مقرر عالمه پذیرفتند و  ز چشم شما در بیاوریم.ا خونی را

نـیم  خواسـتند تـا   اجـازه   از ایشـان پزشکان  ی. وقترفتند بیمارستان

 :ایشـان فرمودنـد   نـد، و عمـل را انجـام ده   ندکن شانهوش ساعت بی

: چنـین چیـزي   گفتنـد پزشکان هوش کنید.  ا بیمراحتیاجی نیست 

خواهد در چشم شما عمـل کنـد و    می اقوي جراحیچ ممکن نیست.

 :گفتنـد زشکان پنه الزم نیست.  :فرمودندعالمه دهد.  نمی چشم اجازه

پلـک مـن   و چشـم   : اختیـار فرمودنـد ایشان چطور الزم نیست؟  ،آقا

و در کمـال   عمل کردندسپس آنها چشم عالمه را دست خودم است. 

توانند نیم ساعت، سـه ربـع پلکشـان را بـاز      دیدند ایشان میشگفتی 

  .نگه دارند

ن مسـئله  یهمـ  9اسالم یامبر گرامیز پین تیدر قسمت سوم روا

 يارگـ زینکـه تقـوا و پره  یو آن ا گر مطرح کرده استید یرتبه صورا 
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شود  یز و دوست داشتنیان مردم، عزیدر م شود که انسان می موجب

جـه انسـان   یدر نت .قائل شـوند  فرد باتقوا يبرا يا ژهی، احترام وو مردم

ات آنها یرفتار و ن مردم نفوذ کند و اعمال و يها دل تواند در می باتقوا

 ،يارگزیپره توان گفت که تقوا و می نیبنابرا .رار دهدق تأثیررا تحت 

زان یـ ثر در مؤاز عوامل مـ  یکیو  رهبران اثربخش يها یژگیاز و یکی

  است. ردستان خودیروان و زیرهبر بر پ يگذارتأثیر نفوذ و

   ارفق و مدار. 3

است کـه   یاجتماع و یاخالق یاتیاصول مهم و ح از یکیرفق و مدارا 

ن اصـل مهـم و   یـ دارد. ا مـردم  يها وند دلیدر پ یار شگرفیبس تأثیر

و بـه   ران اسـت یمـد  يبـرا  يالزم و ضـرور  ياز ابزارها یکی، یاساس

ن ابـزار و  یاز کارسـازتر  یکـ یتوان گفت کـه رفـق و مـدارا     می تأجر

گران و تحـت  ینفوذ در د يممکن برا يها ن راهیتر نهیهز کم ن ویبهتر

  ست.قرار دادن آنها تأثیر

 شـود،  می ق رفق و مدارا حاصلیکه از طر ير، نفوذگیبه عبارت د

  است. ن نفوذیثرترؤن و میتر يها، قو هاست و نفوذ در دل نفوذ در دل

 اسـت کـه از   ینمونه روشن و بارز رهبران 9اسالم یگرام امبریپ

ان مـردم برخـوردار بـود و در اعمـاق دل     یـ در م یقیو عم ينفوذ قو

و عالقه و با خواسـت و  عشق که مردم با  يطور به ؛مردم نفوذ داشت

بـه سـخنان آن    ياجبـار  و بدون دخالت هرگونـه زور و  شیاراده خو

هـاي   ش را طبق خواستهیدادند و اعمال و رفتار خو می حضرت گوش

  .دادند می رییتغ ـ تسکه همان خواست خدا ـ او
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مردم  يها در دل 9امبریق پیعم نفوذ یل اصلیخداوند متعال دل

فَبِمـا رحمۀٍ مـنَ  « :مردم دانسته است اب ن حضرتمت آیرا مدارا و مال

      ففَـاع ـکلوـنْ حیظَ الْقَلْـبِ الَنفَضُّـوا مفَظّاً غَل کُنت لَوو ملَه نتل اللَّه

پس به موجب لطف و رحمت  1؛عنْهم واستَغْفرْ لَهم وشَاوِرهم فی األَمرِ

 ،يدل بـود  ؛ و اگر تندخو و سـخت يدل شد خو و نرم آنان نرم با یاله

شـان  یپس از آنان درگـذر و برا  .شدند می رامون تو پراکندهیاز پ قطعاً

  ».آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن

، برخورد با مردم و معاشرت بـا آنـان  آن حضرت در  يرفق و مدارا

شـان بـود و از   یا یو اخـالق اجتمـاع   یره عملیس از نقاط عطف یکی

که آن حضـرت   یمیتحول عظ .بود برخوردار يا ژهیگاه ویو جات یاهم

پرسـت   بـت  ،، جاهلفرهنگ یز مردم بجاد کرد و ایدر جامعه آن روز ا

، جـز در  سـاخت  یپاك، وارسـته و متعـال   يها ، انسانیابانیو اعراب ب

  .ر نبودیپذ آن حضرت امکان يو مدارا فقره یسا

متعال بـه رسـول    ندخداو ياز دستورها یکیرفق و مدارا با مردم 

گونه که دسـتور داشـت تـا واجبـات      ، همانبود و آن حضرت 9خدا

، رفـق و مـدارا را   مور بود تا در برخورد بـا مـردم  أم دارد، را به پا یاله

  .دهد سرلوحه رفتار خود قرار

امبر یـ ردم، مخـتص بـه پ  رفق و مدارا با مـ  يبرا یالبته دستور اله

 مور بودند با مـردم أم یران الهامبینبود، بلکه همه پ 9ماسال یگرام

 :دیـ فرما مـی  ن نکتهین اییدر تب 9اسالم  یرسول گرام. مدارا کنند

                                                             
 .159، آل عمران. ١
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ـ مأُا م، کَاسِلنَّا اةِاردماء بِینباألَ رَاشعم ارنَمأُا نَّإِ« ـ رنَ ـ  اءدأَا بِ مـا  1؛ضِرائالفَ

طـور کـه بـه     همـان  ؛میـ ا مردم امر شده ، به مدارا باامبرانیجماعت پ

  ».میا واجبات امر شده دادن انجام

ـ   زائرانژه  یرفق و مدارا با مردم به و  ی، آثار مثبـت و برکـات فراوان

عبـارت اسـت از:    مثبت رفـق و مـدارا   يامدهایاز آثار و پ یبرخ .دارد

 و ق آمدن بـر مشـکالت  ئفا ،گرانیاز دفرد هاي  خواسته به یابی دست

  .یل روابط اجتماعیتسه

و همـراه رفـق و مـدارا بـا      رفتار نـرم گرفتن  شیبدون در پ اصوالً

 يهـا  هـا و جـان   ژه نفـوذ در دل یـ و، به نفوذ در مردم و ي، رهبرمردم

  .ستین ریپذ ، امکانآنان

ن معنـا کـه   یـ به اتر است؛  ضروري روانیارتباط رهبر و پ ن مسئله دریا

روان خـود نفـوذ   یـ پ ردسـتان و یتواند در دل و جـان ز  می یرهبر در صورت

آنـان   قرار دهد که در برخـورد بـا   تأثیررفتار آنها را تحت کند و عملکرد و 

  .م و همراه رفق و مدارا داشته باشدیمال يهمواره برخورد

 :دیـ فرما مـی  از سخنان گهربار خـود  یکیدر  7یحضرت عل انیمتق يموال

»م لَ نمیلن لمونَن دم ، لَهنَیل حتَاجردستانش یکه نسبت به ز یکس2؛ه

  ».رسد نمی اش باشد، به خواستهنداشته  نرمش

ن مسـئله  یـ ش، ایخـو  یانات نـوران یگر از بید یکیآن حضرت در 

ـ  اكدرأَ« :دیفرما می و هداد  مهم را مورد توجه قرار ـ اجحل اسِالنَّ و ه ذُت

                                                             
 .53، ص 75، ج رحاراالنوابمجلسی، عالمه . ١

 .9006ح  ،غررالحکم و دررالکلم، . آمدي٢
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قلِالع انسـان  شانیها دن به خواستهین مردم در رسیتر موفق1؛قِفِّرَتَالم ،

  .»تخردمند و مدارا کننده اس

ج مـورد نظـر   یاهـداف و نتـا   تواند بـه  می یرهبر سازمان در صورت

بـه   ردستان خـود یبا کارکنان سازمان و ز شابد که رفتاریخود دست 

زه الزم یـ قرار دهد و در آنـان انگ  تأثیرباشد که آنان را تحت  يا گونه

ود آورد. اگـر کارکنـان و   با رهبر را بـه وجـ   ياریو هم يهمکار يبرا

گـر، اگـر   یداشته باشند و بـه عبـارت د   ود را قبول، رهبر خردستانیز

باشد، در آن صـورت   گذارتأثیرردستان خود نفوذ داشته و یرهبر در ز

  .بود تر خواهد ج مورد نظر به مراتب آسانیبه اهداف و نتا یابی دست

همـراه   یا مشـکالت و مسـائل خاصـ   همواره ب یارتباطات اجتماع

د و یـ ق آئهـا فـا   یو سـخت  ن مشـکالت یبخواهد بر ا ر اگریمدو  است

الزم اسـت در بـر     دهـد،  خود را به نحو احسن انجـام  يفه رهبریوظ

اد یـ از  ، مسئله مـدارا و رفـق را  شیردستان خویخورد با کارکنان و ز

ژه یـ ، بـه و غلبه بر مسائل و مشـکالت  یاصل يها از راه یکیرا ینبرد؛ ز

، رفـق و  دیآ می به وجود یکه در تعامالت اجتماع یمشکالت مسائل و

ـ ا 7یمنان حضرت علمؤریمدارا با مردم است. ام ن ین نکتـه را چنـ  ی

رفـق و  2؛ابسباألَ دیدشَ لُهسی و ابعالص رُسیی فقُالرِّ« :شود می متذکر

سـخت را  هـاي   ه و چـاره آسـان کـرد   ها را يها و دشوار یمدارا، سخت

  کند. می ساده
                                                             

 .3325، ح همان. ١

 .1778، ح همان. ٢
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و در مناسـبات و   ودنشـ  يمسئله رفق و مـدارا توجـه جـد    به اگر

 حـاکم نباشـد،   ایـن مسـئله  و معاشـرت بـا مـردم،     یروابط اجتمـاع 

به وجـود خواهـد آمـد. امـام      یدر تعامالت اجتماع ياریمشکالت بس

، و مـردم رفق و مدارا با مردم را سبب ارجمنـد شـدن نـزد     7صادق

ــدخو ــان  ییخشــونت و تن ــزد آن ــی را ســبب خوارشــدن ن ــد و م  دان

ـ ن تُأَ ئتن شإِ ن ولفَ مکرَن تُأَ ئتن شإِ« :دیفرما می ـ فَ انَه  اگـر 1ن؛اخشُ

، خشن يخوار شو یخواه می اگر ، نرم باش ویباش یگرام یخواه می

  ».باش

مثبت رفـق   يامدهایاز آثار و پ یکی 7یحضرت عل ر مؤمنانیام

ـ   و مدارا در معاشرت با و  ین بـردن مشـکالت اجتمـاع   یمـردم را از ب

 :دیـ فرما مـی  مردم دانسته و انیود آمده در مبه وجهاي  دعواها و نزاع

  ».انجامد می یرفق و مدارا به آشت2؛لمِالس یلَإِ يدؤَی فقُالرِّ«

ک رهبـر  یـ توانـد در نقـش    مـی  ریکه مد ییها از راه یکین یبنابرا

ردستان خود نفوذ کند و عملکرد یشود و در کارکنان و ز ظاهر یواقع

در برخورد  یمت و نرمیق و مدارا، مالرف قرار دهد، تأثیرآنان را تحت 

ـ  مـی مـدیر   ن صـورت اسـت کـه   یـ در ا .با آنهاست  يهـا  دل در دتوان

 ،که همان اهداف سـازمان اسـت   ،اهداف خود د و بهنکارکنان نفوذ ک

 .ابدیدست 
                                                             

 .269، ص 78ج  ،بحاراالنوارمجلسی، عالمه . ١
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ست که بهره بردن از رفق و مـدارا در روابـط و مناسـبات    ین یشک

معقـول و   يائـر، کـار  و ز یان روحـان یـ م ژه در ارتباطی، به ویاجتماع

ان یـ سـازنده م  ت رابطـه مثبـت و  یتواند باعث تقو می است و یمنطق

د توجـه  یـ امـا با ؛ شـود  ون در زائرانیون و زائران و نفوذ روحانیروحان

 تیـ مطلوب یگاه به صورت مطلـق و دائمـ   چین مسئله، هیداشت که ا

  .ستین یندارد و منطق

درباره  يا ژهیرش ود و سفایکأت زین یاسالم یدر متون و منابع غن

ز یـ ن نیـ ، اما خود رهبـران د شده استرفق و مدارا در تعامل با مردم 

 مت در برخـورد بـا  یاند که رفق و مدارا و مال ن نکته اشاره کردهیبه ا

اقتضـائات و   بلکـه بـه  ؛ سـت ین یشـگ یچ وجه مطلق و همیم به همرد

از  یکـ یدر سفارش بـه   7ی. حضرت علبستگی داردط مختلف یشرا

 و« :دیـ فرما مـی  نحوه برخورد و تعامـل بـا مـردم    باره، درشارانکارگز

ـ أَ فقُالرِّ انَا کَق مارفُ ـ  ، وقَرفَ ـ م بِزِاعتَ ـ  ةِدالشِّ ـ ال تُ نَیح یغن ع الإِ نـک 

کـه   یی؛ اما آنجـا را کنمدا ،در آنجا که مدارا کردن بهتر است1؛ةدالشِّ

  ».بند کار رود، شدت عمل را به نمی شیجز با شدت عمل کار از پ

ل رفـق  د که اصل اویآ می به دست یاسالم یاز منابع غن نیبنابرا

ن اصـل کارسـاز   یـ و اگر ا استمردم و زیردستان و محبت به  و مدارا

  فاده کرد.عمل است شدت باید ازنبود، 

، هـم لطـف و رحمـت و    ز در برخـورد بـا مـردم   یوند متعال نخدا

 بــارهطـرف در ک یــ؛ از و عـذاب  يدارد و هـم شــدت و تنـد   محبـت 
                                                             

 .46، نامه البالغه نهج. سید رضی، ١
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رحمـت را بـر خـود     1؛کَتَب علَـى نَفْسـه الرَّحمـۀَ   «: دیفرما می خودش

 2؛إِنَّ عـذَابِی لَشَـدید  «: دیـ فرما می گرید و از طرف »واجب کرده است

  ».د استیدهمانا عذاب من ش

ن است کـه لطـف و رحمـت و محبـت او     یت دارد ایاما آنچه اهم

 یثابـت الهـ  هـاي   از سـنت  یکین یمقدم بر شدت و عذاب اوست و ا

 ثور خطـاب بـه خداونـد متعـال عـرض     أمـ  ي؛ چنانکـه در دعـا  است

که رحمت و لطـف او، بـر    یکس يا 3؛هبضَغَ هتُحمت رقَبن سا می« :میکن می

  ».گرفته است یشیپغضب او  شدت و

 ه ویـ لفـه او ی، مقدم بر شدت عمل است و وظمتیپس رفق و مال

ن است که در تعامل با مـردم بـه   یا یران و رهبران فرهنگیمد یاصل

بـر رفـق و    یاست مبتنیش گرفتن سیتالش کنند با در پ ژه زائرانیو

در زائران خود نفوذ کننـد   لطف و محبت م و همراهیمدارا و رفتار مال

اسـت  ین سیـ کـه ا  یت کنند و تا زمـان یتار و عملکرد آنان را هداو رف

، افـت یتوان به اهداف دسـت   می لهیسن ویبد یاست و تا وقت کارساز

را ندارنـد.  ـ   است شدت عملیس یعنیـ است دوم  یس حق استفاده از

بـا مشـکل    مـت و محبـت  یمال است رفـق و مـدارا و روش  یاما اگر س

جـز تمسـک بـه     يا سـت داد، چـاره  خـود را از د  ییمواجه شد و کارا

  د.استفاده از شدت عمل وجود نداراست دوم و یس

                                                             
 .12. انعام، ١

 .7. ابراهیم، ٢
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است و  یمطلوب و منطق یمدارا در صورت است رفق وین سیبنابرا

د اسـت کـه   ییـ أت مورد یدر تعامالت اجتماع یک اصل کلیبه عنوان 

اســت ین سیــکــه از ا یرد و در صــورتیــمــورد سوءاســتفاده قــرار نگ

و مــدارا  از رفـق  يسـت شـدت عمــل و دور  ایشــود، س سوءاسـتفاده 

ـ ذَإِ« :دیـ فرما مـی  7یمنان حضرت علر مؤیابد. امی می ضرورت  انَا کَ

ـ مب؛ رفقاًرِ رقُالخُ انَ، کَرقاًخُ فقُالرِّ در  1؛اءود اءالـد  ، واءد اءوالـد  انَا کَ

و شـدت  [ يو زحمت شود، تند که رفق و مدارا، اسباب خرق یصورت

 يمـار یب دارو موجـب  یگـاه  ]چنانکـه [؛ رفق و مداراستن یع ]عمل

  .باشد می خود، دارو يماریشود و ب می

صر بـه اسـتفاده   ، منحاقتضائات ط ویاست که توجه به شرا یهیبد

ز توجـه بـه اقتضـائات و    ین گریبلکه در مسائل د ؛ستین مسئله نیاز ا

ـ  است و روشن است که از هر يو ضرور یعیطب يط، امریشرا ک از ی

داشته باشد که بجـا و بـه    ییتواند کارا می ی، در صورتنفوذ يها شرو

  .دوط، از آن استفاده شیتوجه به شرا موقع و با

   دوست داشتن و محبت .4

زان نفـوذ در  یدر م ییبسزا تأثیرکه  یاجتماع ق اخالقیاز مصاد یکی

 گران و محبت کردن بـه آنـان  یگران دارد، مسئله دوست داشتن دید

هستند که  صه با هم مشتركین خصیها در ا همه انسان باًی. تقراست

دارنـد و دل   مـی  کند، او را دوسـت  می هر کس به آنها لطف و محبت

ر مؤمنـان حضـرت   یـ آورنـد. ام  مـی  يگذارند و به او رو می در گرو او
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ـ قُ« :دیفرما می نکته مهم نین اییدر تب 7یعل ـ الرِّ وبلُ الِج و ـ ح شۀٌی 

؛ پس هـر کـس   است یمردمان وحش يها دل1؛هیلَت علَقبأَ اهفَلَّأَن تَمفَ

  ».آورند می يبه او رو ،آنها الفت ورزد به

موجـب   افـراد  و محبت بـه  یاست که دوست ین نکته قاعده کلیا

 گـران یدر چشم د يشود و آنگاه که فرد یانسان نزد آنها م محبوبیت

آنان بـه   او بر يذارگتأثیرزان نفوذ و یشد، م یداشتن محبوب و دوست

 شـتر یز از او بیـ آنهـا ن  يرویزان اطاعت و پیو م شود می شتریمراتب ب

که خود، مظهر لطف و محبـت بـه    9اسالم یامبر گرامیگردد. پ می

ـ أَن م عم رءالم« :کنند می دیکأت ن نکته مهمیا رمردم بود، ب حدل  2؛ب

  ».دارد می را دوست است که او یانسان با کس و جان 

 ده اسـت کـه دل و  یآفر يا به گونه عال انسان را فطرتاًد متخداون

چنان است کـه   یفطرت آدم .ر لطف و محبت استیجان او در تسخ

د و یـ آ میر او دریند، به تسخیاحسان بب لطف و محبت و یاگر از کس

 یامبر گرامـ یـ ت پیـ موفق از رمـوز  یکـ یرد. یـ گ می او قرار تأثیرتحت 

ن یر قلـوب آنهـا همـ   یو تسخ نمسلمانا يها در نفوذ بر دل 9اسالم 

  .مسئله رحمت و محبت است

آور رحمت و محبـت، و مظهـر تـام و     امیپ 9اسالم یامبر گرامیپ

. خداونـد  اسـت ان یـ نسـبت بـه همـه جهان    یر الهیکامل رحمت فراگ

ومـآ أَرسـلْنَاك إِالَّ   « :دیـ فرما مـی  امبر رحمتین پیمتعال خطاب به ا

  ».میان نفرستادیجهان يبرا یو را جز رحمتما ت 3؛رحمۀً للْعالَمینَ
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لطــف و رحمــت  ن مظهــریتــر بــزرگ 9خــدا  رســول ،يآر

ان بود و جامعه را بـا قـدرت و رحمـت و    یخداوند متعال به جهان

اسـالم   یامبر گرامـ یکرد. رحمت و محبت پ می اداره محبت خود

 فته وجـود مبـارك آن  یشـ  بود که مردم ينسبت به مردم به حد

 ؛دادنـد  مـی  يرا در دل جا شو محبت یو دوستشدند  می حضرت

ــ، اطاعــت و پجــهیدر نت  م جــانیاز آن حضــرت را از صــم يروی

  .رفتندیپذ می

 رئـوف و مهربـان آن حضـرت    يمایف سـ یدر توص خداوند متعال

لَقَد جآءکُم رسولٌ منْ أَنْفُسکُم عزِیزٌ علَیه مـاعنتُّم حـرِیص   « :دیفرما می

 شما ياز خودتان به سو یهمانا رسول1؛الْمؤْمنینَ رؤُوف رحیمعلَیکُم بِ

ار یبسـ ت شـما  یشما بـر او سـخت اسـت و بـر هـدا      يها آمد که رنج

  ».رئوف و مهربان است ،منانؤص است و نسبت به میحر

 امبریـ پهـاي   یژگـ یاز و ی، خداوند متعال برخـ فهیه شرین آیدر ا

 ،آن حضـرت هـاي   یژگـ یاز و یکـ ی .کنـد  می انیرا ب 9اسالم یگرام

 9سـالم ا یامبر گرامـ یـ فت و محبت پأر . البتهاست یو مهربانرأفت 

د؛ اما نسـبت  وش می شامل ها را انسان ۀهم و یستمنان نؤمخصوص م

  رد.دا يا ژهی، محبت و لطف ومنانؤبه م

 آیـه  نیـ در ا 9سـالم ا یامبر گرامـ یـ پ يهـا  یژگیگر از وید یکی

در   »حرص« . کلمهان شده استیب »کمیص علیحر«بارت ع مه بایکر

 يمعنـا  نیاسـت؛ بنـابرا   يزیـ د به چیعالقه وافر و شد يلغت به معنا
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د دارد و به یشود که او نسبت به شما عالقه وافر و شد می نیعبارت ا

  .ورزد می شما عشق

  جواب دادن یرا با خوب يبد .5

 يگـذار تأثیردر  یکه نقش مهم یاخالق اجتماع گر از مسائلید یکی

گران یدهاي  ي، بدکه انسان ن استیگران و نفوذ در آنان دارد، ایدبر 

بـد و   جواب دهد. برخورد خوب در مقابل برخـورد  یکیو ن یرا با خوب

ناراحـت شـده و    یلـ یکه زائـر بـه هـر دل    یژه زمانیبه و ،گرانیتلخ د

توانـد   مـی دارد،  یرفتار نامناسب یاست و در برخورد با روحان یعصبان

هـر   داشـته باشـد. بـه    ییبسـزا  تـأثیر آنان  یدوست در جلب محبت و

، انسـان را دوسـت داشـته و نسـبت بـه او محبـت       گرانیزان که دیم

انسـان در   يگـذار تأثیرزان قـدرت نفـوذ و   یم داشته باشند، به همان

  ابد. ی می شیآنان افزا

امبر یـ ، خطـاب بـه پ  یخـوب  ابـ  يدفع بـد  خداوند متعال در مورد

    :دیفرما می 9اسالم یگرام

نُ فَإِذَا الَ وسأَح یی هبِالَّت فَعئَۀُ ادیالَ الْسنَۀُ وستَوِي الْحتَس

یممح یلو ةٌ کَأَنَّهاودع نَهیبو نَکیي ب1.الَّذ  

؛ دفع کن یکیبا ن را ي؛ بدستیکسان نی يو بد یکیهرگز ن

، ستا یان تو و او دشمنیکه م ین کسهما ]دید یخواه[ناگاه 

  شود. می یمیگرم و صم یدوست ییگو
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نـوع   ، سـه گرانینامناسب د يها و برخوردها يدر مقابل بد اصوالً

  :توان نشان داد می العمل عکس

مقابلـه بـه   گـران ید نکه انسان در مقابل رفتار و برخورد بدیل ااو ،

  مثل کند و با آنان برخورد بد و نامناسب داشته باشد؛

نشان ندهـد   یالعمل ، عکسنگرایرد بد دنکه در مقابل برخویا دوم

  و آنان را عفو کند؛

العمـل   ، عکـس گرانیقابل برخورد نامناسب و بد دنکه در میا سوم

نشان دهـد   یاز خود خوب آنان يها يمقابل بد مثبت نشان دهد و در

  .کند دفع یرا با خوب يو به اصطالح، بد

 یبر گرامـ امیـ که مطرح شد، به پ يا مهیه کریدر آ ،خداوند متعال

 يبـد و برخوردهـا   يدهـد کـه در مقابـل رفتارهـا     مـی  اسالم دستور

 ،نـد کسـوم را انتخـاب    العمل نـوع  ، راه حل و عکسگرانینامناسب د

آنـان را   نکه در مقابل آنان برخورد بد نداشته باشد ویعالوه بر ا یعنی

  .ند،  برخورد خوب و مناسب داشته باشدکعفو 

ن یـ مثبـت ا  يامـدها یاز آثـار و پ  یبه برخمتعال  ، خداوندهیدر ادامه آ

، در يپاسـخ داد  یرا بـا خـوب   يبد د که اگریفرما می کند و می عمل اشاره

 یبـه دوسـت   لیکه دشمن تو بود، تبد ید که آن کسید یآن صورت خواه

کَأَنَّـه ولـی   « يبـا یر زیـ تـو خواهـد شـد. تعب    يبـرا  یمیار گرم و صمیبس

یممیمیصـم  ل به دوسـت یارد که دشمن تو تبدن معنا دیاشاره به هم »ح 

  .داغ و گرم است يبه معنا »میمح« کلمه ونخواهد شد؛ چ

مناسـب   يها و بسـترها  نهیشود که زم می مطرح سؤالن یاکنون ا

 یگر، چـه کسـ  ی؟ به عبارت دستین قدرت چیبه وجود آمدن ا يبرا
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گـران نفـوذ کنـد و    ین گونـه در د ین قدرت باشد و ایا يتواند دارا می

  دهد؟ قرار تأثیرآنان را تحت 

ن پرسـش را داده و اعمـال   یـ ، پاسخ ايه بعدیخداوند متعال در آ

و داشـتن   ییبایمنوط به دارا بودن صـفت صـبر و شـک    ن قدرت رایا

وما یلَقَّاهآ إِالَّ الَّذینَ صبرُوا ومـا یلَقَّاهـآ إِالَّ   « :دانسته است يمان قویا

رسـند؛   نمـی  مقام نیکنند، به ا می يداریکه پا یانجز کس1؛ذُو حظٍّ عظیمٍ

ـ بـه آنـان نا   ،مـان و تقـوا) دارنـد   ی(از ا یمـ یکه بهـره عظ  یو جز کسان  لئ

  ».گردند نمی

   نیرهبران د یره عملیس 

گـران  یجلوتر از د ارهون همید ين که در عمل به دستورهایرهبران د

مـل  الع و داشـتن عکـس   یبـا خـوب   يند، در مورد مسئله دفع بـد بود

قـدم بودنـد. مـوارد     شیز پـ یگران نید یمنف يرفتارهادر برابر  مثبت

دهـد   مـی  شده است که نشان ذکر یدر منابع و متون اسالم يمتعدد

گـران،  ینامناسب د يبد و رفتارها يدر مقابل برخوردها 7معصومان

 نشـان  یالعمـل منفـ   کردنـد و عکـس   نمـی  نه تنها مقابلـه بـه مثـل   

با آنان برخورد همـراه بـا    و محبت متانت ،يردادند، بلکه با بردبا نمی

  .کردند می آنان نفوذ يها له در اعماق دلین وسیدند و بدکر می

است که در مورد امـام   یانین مسئله، جریبارز اهاي  از نمونه یکی

  .نقل شده است 7یحسن مجتب
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ه بر ضد اهـل  یغات سوء معاویشام که از تبل یاز اهال يمرد يروز

 7امـام حسـن   بود، ثرأمت ـ  اجمعین مهیاهللا عل واتصلـ   امبریت پیب

نفرمود و جـواب او را   يزیچ 7. امام حسنداددشنام او د و به یرا د

  او تمام شد.   يها نکه حرفینداد تا ا

ن به او سالم کـرد و  یریش يبا لبخند 7امام ،او ساکت شد یوقت

در اشـتباه   و احتمـاالً  یب هسـت یـ کـنم غر  مـی  فکر ،مرد ریفرمود: پ

 يزیم داد و اگر چیت خواهی، رضایت بخواهیاگر از ما رضا .يا فتادها

، تـو  یبخواه ییراهنما م کرد و اگری، به تو عطا خواهیاز ما طلب کن

و اگر  میدار می، بريبر دوش دار يم کرد و اگر باریاهخو ییرا راهنما

، بـه  يار نداریم و اگر لباس در اختیازس می ری، تو را سیگرسنه هست

م یاز تو را برطرف خـواه ی، نیازمند هستیم داد و اگر نیخواه ستو لبا

، يدار یم داد و اگـر حـاجت  یناه خواه، به تو پيا کرد و اگر رانده شده

، يهمان مـا شـو  یو م يوارد شو اگر بر ما .م کردیآن را برطرف خواه

مـا   يبـرا  ییرایل و امکانات پـذ یهمه وسا ونبود؛ چ یر خواهت راحت

  .فراهم است

: سـت و گفـت  ید، گریسـخنان حضـرت را شـن   د آنگـاه کـه   مرپیر

 و خـدا بهتـر   ین هسـت ین خـدا در زمـ  یدهم که تو جانش می یگواه

ن یتـر  قرار دهد. تو و پدرت مبغوض کجا درش را یداند رسالت خو می

مخلوقات خـدا   نیتر ین دوست داشتنکنود؛ اما ایبندگان نزد من بود

ار آن حضرت قـرار  یر اخترمرد اثاث سفر خود را دید. پینزد من هست

  ١.دیداران آن حضرت گرد از دوست یکیشان شد و یهمان ایو م داد
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در  7امـام سـجاد  از خانـدان   يمـرد  ت شده استیروا همچنین

کـرد.   ییسـتاد و شـروع بـه دشـنام و ناسـزاگو     یمحضر آن حضـرت ا 

آن حضـرت بـه    ،آن مـرد رفـت   یوقتـ . نگفـت  يزیـ حضرت به او چ

د؛ دوسـت دارم بـا   یدی، شنگفت ه آن مردنان خود فرمود: آنچیهمنش

  .دید و جواب من به او را بشنوییایمن ب

ه یـ ن آیکه ا ید و به راه افتاد، در حالیخود را پوش يها کفش امام

والْکَاظمینَ الْغَیظَ والْعافینَ عنِ النَّـاسِ واللَّـه یحـب    «: کرد می را تالوت

 يبرنـد و از خطـا   مـی  خـود را فـرو  که خشـم   یو کسان ١؛الْمـحسنینَ

  ».کوکاران را دوست داردیگذرند، و خدا ن میمردم در

. بـه در  بـه او نخواهـد گفـت    يزیـ م که حضرت چیافتیپس ما در

بلنـد او را صـدا زد و فرمـود:     يحضرت با صدا. میدیمرد رس خانه آن

مرد از خانه خارج شد و به طرف مـا   . آنن استیبن حس ید علییبگو

. آن آمـده اسـت   یتالفـ  ينداشت امام بـرا  يدیکه ترد یحالآمد، در 

 ی، آنچـه خواسـت  ش نزد مـن یپ یلحظات ،او فرمود: برادرمحضرت به 

خـودم طلـب    يز خدا بـرا در من باشد، ا ،یپس اگر آنچه گفت .یگفت

، خدا تـو را ببخشـد.   ستیدر من ن ،یآنچه گفت و اگر کنم می بخشش

 : آنچـه د و گفتیمرد را بوس ان دو چشم آنین هنگام آن مرد میدر ا

    ١.ست و من خود به آن سزاوارتر هستمیگفتم در شما ن
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  صدر سعه .6

در برخـورد بـا مسـائل     یو روحـ  يت فکـر یه صدر و داشتن ظرفسع

ران یژه مـد یران به ویاست که مد ییها یژگیگر از وید یکی گوناگون،

تواننـد در   مـی  ون محتـرم کـاروان بـا داشـتن آن    یو روحـان  یگفرهن

ند. سـعه  کنن یرا تضم ت خودیو موفق یگران نفوذ کنند و اثربخشید

 گـران ینفـوذ در د  يالزم بـرا  يها یژگیاز و یکینکه یصدر عالوه بر ا

گـر، مثـل رفـق و    ید يهـا  یژگـ یو ينه و بستر مناسب برایزم ،است

توانـد   می يفرد یعنیاست،  یبا خوب يو دفع بد الفت و محبت مدارا،

رفق و مدارا عمـل   یاست منطقیبه س یجتماعمناسبات ا در روابط و

ز یـ آنـان محبـت نشـان دهـد و ن     کند و در تعامل با مردم نسبت بـه 

 یو روحـ  يت فکریپاسخ دهد که ظرف یگران را به خوبید يها يبد

ن یاز ا ی. اگر کسن همان سعه صدر استیته باشد و اداش يا گسترده

، قـدرت  لد یوسـعت نظـر، گشـادگ    ياشـد و دارا برخوردار ب تیظرف

توان گفـت از سـعه صـدر برخـوردار      می ار باشد،یتحمل و حوصله بس

  .است

ت و تـوان  یـ ظرف ابـد و یروح انسان توسـعه و گسـترش    اندازههر 

برخـوردار   يشـتر یاز سـعه صـدر ب   ،شتر شودیانسان ب یو روح يفکر

داشـته و   يمقدار که روح انسان توسعه و گسترش کمتـر  و هر ،است

 يباشد، از سعه صـدر کمتـر   برخوردار يمترت کیش و ظرفیاز گنجا

  .برخوردار خواهد بود

ده و دشوار اسـت  یچیپ ي، کاریت فرهنگیریمد ت خصوصاًیریمد

 تعامل با انسان و سر .ف آن، حساس و مهم استیهمه کارها و وظا و
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ن یها و مشکالت خاص خود را دارد. بنابرا يدشوار ،کار داشتن با او و

 يت بـاال یو ظرف ییتوانا د ازیبا یران فرهنگیژه مدیبه و رانیهمه مد

 برخوردار باشند و وسعت نظر، قدرت تحمل و حوصله یو روح يفکر

 ییت و تواناین ظرفیاز ا يارداشته باشند. بدون برخورد يادیار زیبس

هـا و   يبـا دشـوار   ییارویـ توانند در رو نمی وجه چیران به هی، مدالزم

ـ بکه  یمشکالت العمـل   د، عکـس یـ آ مـی  ه وجـود ر اثر تعامل با مردم ب

ـ از خود نشان دهند و ممکن است  یمناسب و منطق ر اثـر نداشـتن   ب

، عنـان از کـف بدهنـد و    تحمل و حوصله در برخورد بـا مـردم   قدرت

از خود نشان دهنـد کـه بـه     یمعقول رینامناسب و غ يها العمل عکس

  ت.سیچ وجه به مصلحت نیه

اذْهب إِلَـى  « :شد خطاب حضرت موسیمتعال به  خداوند از جانب

 ».اسـت  به سوي فرعون برو کـه او طغیـان کـرده    ١؛فرْعونَ إِنَّه  طَغَى

 يافت تا به سـو یت یمورأاز جانب خداوند متعال م 7یحضرت موس

و  يل را از دست او نجات دهد و خود، رهبـر یاسرائ یفرعون برود و بن

سـعه   7یحضـرت موسـ  در این هنگام  .ردیعهده گ ت آنها را بریهدا

ن یـ ا دادن الزم جهت انجـام  ن ابزاریتر ن و مهمیلصدر را به عنوان او

ن و دشوار از خداوند متعال درخواست کرد و خطاب یت سنگیولئمس

رب اشْـرَح لـی صـدرِي ویسـرْ لـی      « :کـرد  ضخداوند سبحان عر به

1؛أَمرِي
گـردان و کـار را بـر مـن      ام را گشـاده  نهیس ا،: پروردگارفتگ 

  ».نکآسان 

                                                             
 .24. طه، ١

 .26و  25. طه، ١
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بـه   ان ریت سـنگ یمسئول نینکه بتواند ایا يبرا 7یحضرت موس

 هـا و  ین رسالت بـزرگ را بـا همـه سـخت    ینحو احسن انجام دهد و ا

ت یـ از بـه ظرف یـ موجود، به سر منزل مقصود برسـاند، ن  يها يدشوار

؛ لـذا از خداونـد   ار داشـت یحوصله بسـ  و قدرت تحمل و یروح يباال

  .متعال سعه صدر طلب کرد

ت یـ مورأم نز به منظور به انجام رسـاند ین9 اسالم یامبر گرامیپ

از یـ آن روزگار، ن یجامعه جاهل يرسالت و نبوت و رهبر مهم و دشوار

ک طـرف  یـ تـا بتوانـد از    داشـت  نهیسـ  یمبرم به سعه صدر و فراخـ 

 گـر یسـاله را تحمـل کنـد و از طـرف د     23 يمشکالت طاقت فرسا

آداب و رسـوم   به سبتن يدیرا که تعصب خاص و شد یاعراب جاهل

دهد و در دل آن نفوذ کنـد و اعمـال و    قرار تأثیرخود داشتند، تحت 

 ،ن رویـ از ا کنـد.  تیرفتار آنان را در جهت مطلوب و مورد نظر، هـدا 

خـاتم   را به اشرف مخلوقـات و  ین موهبت بزرگ الهیخداوند متعال ا

ح لَـک صـدرك   أَلَم نَشْـرَ « :ت کرد و خطاب به او فرمودیامبران عنایپ

رَكظَه ي أَنقَضالَّذ كروِز نکنَا عضَعوا به تو سـعه صـدر عطـا    یآ 1؛و

کـه بـر پشـت تـو      يبـار  ؛مین را از تـو برنداشـت  یبار سـنگ  و مینکرد

  »؟کرد می ینیسنگ

 9اسـالم  یامبر گرامـ یپ يکه برا ییها یسخت مشکالت وتحمل 

هـا و   تیـ آمـد و آزار و اذ  بـه وجـود   هاآن يمردم و رهبر در راه دعوت

ه یوارد شـد، جـز در سـا    یگرامـ  که بـر آن رسـول   یبئفشارها و مصا
                                                             

 .3ـ1نشراح، ا. ١
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خداوند متعال بـه آن حضـرت    کهیی ت باالیداشتن سعه صدر و ظرف

 ي، بدون برخوردارامبر رحمتیپ ر نبود و آنیپذ مکاناعطا کرده بود، 

و  مشـکالت  ، قادر به مقاومـت در برابـر آن  یموهبت بزرگ الهن یاز ا

  .ب را نداشتئها نبود و توان تحمل آن فشارها و مصا یسخت

سـعه صـدر آن    وسعت نظـر و  بارهدر 7یر مؤمنان حضرت علیام

سـعه صـدر او از همـه    1؛اس صـدرا وسع النأکان « :دیفرما می حضرت

  ».بود شتریمردم ب

ران یمد يبرا يضرور يها یژگیو از یکیسعه صدر و وسعت نظر، 

را انجـام دهنـد و در    يفه رهبـر یبخواهند وظ ژه آنگاه کهی؛ به واست

  .قرار دهند تأثیرنفوذ کنند و عملکرد آنان را تحت  سازمان نانکارک

 يله و ابـزار الزم بـرا  یوسـ  نیتر مهم 7یمنان حضرت علؤر میام

 :دیـ فرما می داند و می گشاده يا نهیشتن سعه صدر و سدا ت رایریمد

2؛درِالص ۀُعس ۀِاسیۀ الرِّآلَ«
  .»، سعه صدر استاستیله و ابزار ریوس 

د از یـ رد، بایرا بر عهده بگ یاستیت و ریریخواهد مد می که يفرد

اهل صبر  ؛برخوردار باشد ییار باالیبس يو بردبار قدرت تحمل و حلم

خواهنـد   مـی  کـه  ون محترم کاروانیژه روحانیو پر حوصله باشد؛ به و

رنـد و  یافراد را بر عهده گاز  يادیو اداره امور عده ز یت فرهنگیریمد

که با نفوذ در آنهـا، عملکـرد و رفتـار آنهـا در جهـت       کنند می تالش

  .کنند تیمطلوب هدا

                                                             
 .155، ص1، جالشفا بتعریف حقوق المصطفیقاضی عیاض، . ١

     .176 ، حکمتالبالغه نهج. سید رضی، ٢



  ج و زیارتمدیریت فرهنگی در ح              248

  

  داشتن ظاهر آراسته . 7

تن ظاهر آراسته و مرتب شهاي اصلی نفوذ بر دیگران، دا یکی از روش

تمیز و مرتب بودن و پاکیزگی افراد، ناخودآگاه دیگران را  ونچ ؛است

کند و در مقابل، عدم توجه به مسئله تمیزي و پـاکیزگی   می او جذب

شـود و حتـی    مـی  موجب تنفر و فرار دیگـران از فـرد   ،و مرتب بودن

او بـراي دیگـران جـذابیتی     گذارتأثیرهاي مفید، زیبا، مثبت و  حرف

  .خواهد داشتن

تواند منکر این امر شود که ظـاهر افـراد در روابـط     نمی کس هیچ

العمل دیگـران نسـبت بـه آنـان      ر است و در عکسثؤاجتماعی آنان م

ـ اهللا نَّإِِ« :فرمایـد  مـی  7صـادق  اماماز این رو  .گذارد می تأثیر ِحی ب 

الجمالتَّ الَ وجلَم و کرَیه و ؤسالتَّ الب؛بخداوند زیبایی و آراسـتن  1اؤُس

 ه خود و خـود را ژولیـده نشـان دادن   را دوست دارد و از نپرداختن ب

    .»کراهت دارد

آراستگی عالوه بر اینکه در برقـراري و اسـتحکام روابـط متقابـل     

 گذار است، موجب محبوبیت انسان نزد خداوند متعال نیـز تأثیرافراد 

نیـز   : پیشـوایان هـاي   این حقیقت در سـخنان و توصـیه   .شود می

 فرمایـد:  مـی  9 مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله پیـامبر اکـرم  

ـ أَ هانخوإِی لَإِ جرَخَ اذَإِ هبدیحب من ع اهللا نَّإِ« یتَهـ لَ أََن ی ـلَ همتَجی 1؛م و 

 اش به سـوي بـرادرانش بیـرون    دارد که چون بنده می خداوند دوست

  »آید، خود را براي آنها آماده و زیبا سازد. می
                                                             

  .275ص ،امالیطوسی، شیخ ؛ 440، ص6، جالکافی. کلینی، ١

  .35، ص مکارم االخالق. طبرسی، ١
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نیز این حقیقت را به یکی از یـاران خـود متـذکر      7امام صادق

ـ ی اهللا ملَإِ بحأَ ۀِعمالنِّ ارظهإِ« وده است:رمف  شده و ن صانَیتـ إِا فَه یاك 

نزد خدا، نمایان کردن نعمـت از   1؛کمزِي قَو نِحسی أََف نَ إِالن تَتَزَیأَ

تر است. پس مبادا جز در بهترین شکل مـورد   نگه داشتن آن محبوب

    »پسند قوم خود بیرون بیایی.

زیستی  که خود در غایت زهد و ساده 7ضرت علیمنان حؤامیرم

انگـاري در ایـن    داد و هرگز سهل می اهمیتمسئله آراستگی به  بود،

 دانست. روایتی از آن حضـرت نقـل شـده کـه نشـان      نمی مورد را روا

دهد رفاقت و صمیمیت و خویشاوندي نباید باعث کوتاهی در این  می

ا یتَـزَیَِّنَ  مالْمسلمِ کَ یهِخألَحدکُم أَ لیتَزَین« امر شود. آن حضرت فرمود:

لْغَریبِ الَّذي ییئۀلأَنْ یراه فی احسن اله بهـر یـک از شـما خـود را      2؛ح

اي کـه دوسـت    براي برادر مسلمانش همان گونه بیاراید کـه بـراي بیگانـه   

  »آراید. می دارد وي را در بهترین شکل ببیند،

توجه داشت که در این امر نباید از حد البته باید به این نکته هم 

 .و، مرزهایی بـراي آن بیـان شـده اسـت    بیرون رفت. از این ر عتدالا

فقه پوشیدن لبـاس شـهرت، خـود را شـبیه پوشـش       از دیدگاهمثالً 

سـت. بـر   نیانگیزي و... جـایز   کافران درآوردن و پوشش با هدف فتنه

جــب ایـن اســاس، همــان طــور کـه آراســتگی حــالل و شایســته مو  

شـود، آراسـتگی    مـی  استحکام و ایجاد نشاط و سالمت در ارتباط ها

                                                             
 .440ص  ،6، ج الکافی. کلینی، ١

 .439ص  همان، .٢



  ج و زیارتمدیریت فرهنگی در ح              250

  

ناشایست و حرام، با این امور منافات دارد و موجب مفسده براي فـرد  

  شود. می و جامعه

   مفهوم آراستگی

آراستن به معناي زینت دادن و تزئین کردن و همچنـین بـه معنـاي    

بـودن نیـز   منظم و مرتـب بـودن، هماهنـگ بـودن و آمـاده و مهیـا       

ل است؛ زیرا تزئین کـردن بـه   که کامالً مرتبط با معناي او ١باشد می

نوعی با نظم و تقارن و نیز همـاهنگی همـراه اسـت و نشـان دهنـده      

آماده و مهیا بودن براي مقصود مـورد نظـر (مـثالً مالقـات دوسـت)      

است. در مقابل آراستن که معموالً با افزایش همراه اسـت، پیراسـتن   

  گیرد که ویژگی آن کاستن و زدودن شاخ و برگ است. می قرار

  انواع آراستگی

    . پاکیزگی عمومی1

بسزایی که در سالمت شخصی و اجتمـاعی   تأثیرپاکیزگی گذشته از 

 ؛ همچنـین شـود  می انسان دارد، موجب دلپذیري و جلب نظر بیننده

فطري انسان است و با سرشـت انسـان آمیختـه    هاي  یکی از خواسته

پاکیزگی  ١؛النظافۀ من االیمان«فرماید:  می 9پیامبر اکرم شده است.

مـؤمن، پـاکیزگی و   هـاي   یعنی یکی از نشـانه  ،»جزئی از ایمان است

 2؛التَّنَظُّـف  یاءنبِخْالقِ األَأََ منْ«فرماید:  می 7آراستگی است. امام رضا

  »پاکیزگی از اخالق انبیاست.
                                                             

  .39، ص 1، ج فرهنگ فارسی، معین محمد. ١

  .257، ص21، جبحاراالنوارمجلسی، عالمه . ١

  .567، ص5، جالکافی. کلینی، ٢
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ینـه یـا آب   حضـرت بـه آ  نقل شده است که آن  9در سیره پیامبر اکرم

 فرمودنـد:  مـی  وشـدند   می آراسته  با مردم مواجه کردند و با ظاهري می نگاه

ـ إِا خَرَج ذَإِه عبدی یحب منْ الَعنَّ اهللا تَإِِ«  1یتَجمـلَ؛  لَهـم و  یتَهیـأَ  نْی إِخْوانـه أَ لَ

د، رو مـی  اش نزد بـرادران خـود   خداوند تعالی دوست دارد وقتی بنده

    »خود را آماده کند و بیاراید.

 :فرماید می و در حدیث دیگر در مورد عدم توجه به پاکیزگی و آراستگی

خداوند متعال شخص آلـوده و   2؛الی یبغض الوسخَ و الشَعثَعاهللا تَ نَّإِ«

    »دارد. می ژولیده را دشمن

در بعضی از روایات به موارد خاص آراستگی و نظافت اشاره شـده  

ـ «فرمایـد:   مـی  در قسمتی از حدیث خود 7ست. امام صادقا اهللا  نَّإِفَ

ـ ذَ یـف و کَ :یـلَ أَثَرَها. ق یهلَي عرَن یأَحب أََ دبی علَنعم عأََ اذَإِعزَّوجلّ  ل؟ ک

ـ فنیتَـه ح أ سکـنُ ی و ارهد صـص یج یحه ورِ یطَیب و ثَوبه فینَظِّ :الَقَ  نَّإِی تَّ

قَالس غیِبِ الشَّراجمسِبلَ م نفی الفَقرَی زِی ویف هرگـاه خداونـد    1؛زقِِی الرِّد

اي نعمتی بدهـد، دوسـت دارد اثـر آن را در او ببینـد. عـرض       به بنده

از بـوي خـوش    ،فرمـود: لبـاس تمیـز بپوشـد    حضـرت  شد: چگونه؟ 

را منـزل خـود   هـاي   آلودگی ؛اش را گچکاري کند خانه ؛استفاده کند

 ،بروبد و از بین ببرد؛ حتی روشن کردن چراغ قبل از غروب خورشید

  »دهد. می سازد و روزي را افزایش می فقر را دور

                                                             
  .96، صاالخالق مکارم. طبرسی، ١

  .181، ص17، ج کنزالعمال. متقی هندي، ٢

  .275، ص امالیطوسی، شیخ . ١
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  . رسیدگی به موي سر2

گرترین اجزاي بدن است. زیبـایی رو و صـورت    موي سر یکی از جلوه

 نَّ مـن إِ« :فرمایـد  می 7امام صادقچنانچه  کند. میبا موي سر جلوه 

، مـوي نیکـو و   هـا  از زیبـاترین زیبـایی   1؛الحسـن  الشَّعرَ الِمالج جملِأَ

    »قشنگ است.

ـ أَ و طرُالع ینَلرسالثٌ من سنَنِ المثَ« :فرماید نیز می 7امام رضا  ذَخَ

 :پیامبران اسـت هاي  سه چیز است که از روش2؛رُوقَهکَثْرَةُ الطُ و عرِالشَّ

  »دن.عطر زدن، مو گذاشتن و بسیار همبستر ش

    1؛و لیجزَّهأَ الیتَهیحسن وِراً فَلخَذَ شَعتَّإِِمن «فرمود:  9پیامبر اکرم

گذارد، خوب نگهداري یا کوتاهش  می هر کس موي سرش را بلند

  »کند.

ابـه و  ود درنُـه و  شَعرَك یقـلَّ  استَأصلْ«فرماید:  می 7امام صادق

را زیـ موي سرت را کوتاه کن؛  2؛كو بصرَجلُی بتُک وقَر ظُغلُتَ وه وسخُ

و گردنت اسـتوار و   آن را کمهاي  ها و انگل کوتاه کردن مو) آلودگی(

  »کند. می نور چشمت را افزون

شانه زدن موي سـر، روایـات متعـددي از معصـومان     درباره فواید 

در آیـه   »زینـت «در تفسـیر کلمـه    7قذکر شده اسـت. امـام صـاد   

ـ لمِا« فرموده است: ٣»تَکُم عند کُلِّ مسجِدخُذُوا زِینَ«  شـطَ المَ نَّإِشطُ فَ

                                                             
  .614، ص1، جالکافی. کلینی، ١

  285، ص6، جهمان. ٢

 .285، صهمان. ١

 .484ص همان،. ٢

  .31. اعراف، ٣
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الرِِّی بجلزقَ و حِینُس ن الشَّعرَ وی ـ جِـزُ الح ۀَاج و    ـلبِ وـی الصف زِیـدی 

 ،آورد مـی  روزي ]شـانه زدن [شانه زدن زینت است؛ زیرا ١؛یقطَع البلْغَم

موجب افزونی نیروي سازد و  می وردهحاجت را برآ ،کند می مو را زیبا

    »برد. می بلغم را از بینشود و  جنسی می

  نرم و مالیم سخن گفتن . 8

کنـد و بـه راحتـی     افراد را جذب خود می ندرک نرم و مالیم صحبت 

ل این مسئله آن اسـت  یبگذارد. یکی از دال تأثیرتواند بر روي آنها  می

ند و آنها را افـراد مناسـبی   کن نمی هاي خشن اعتماد مردم به آدمکه 

    دانند. نمی براي اطمینان کردن،

سخن نرم و صحبت کردن مالیم در جـذب افـراد و    تأثیرنقش و 

اي است که خداوند متعال هنگامی کـه   به اندازه آنانهاي  نفوذ بر دل

را بـراي تبلیـغ دیـن بـه سـوي فرعـون        8حضرت موسی و هارون

در  زیـرا  ؛با فرعون سخن بگویید به آنها توصیه کرد به نرمی ،فرستاد

  1؛...فَقُوالَ لَه قَوالً لَّیناً« :گذاري بیشتر استتأثیراین صورت، احتمال 

    »د.ییو با او به نرمی سخن بگو

اگـر   یران فرهنگـ یمحترم کاروان به عنوان مد روحانیون نیبنابرا

الم د با کـ یان زائران کاروان خود نفوذ داشته باشند، بایبخواهند در م

سخن بگویند و از هـر گونـه خشـونت در گفتـار و کـردار       آنها نرم با

                                                             
 .70، صمکارم االخالق. طبرسی، ١

 .44. طه، ١
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توان انتظار داشت  می تنها در این صورت است که ونچ ؛ز کنندیپره

 .و نفـوذ او قـرار گیرنـد    تـأثیر د و تحت ننمردم از روحانی استقبال ک

نرمـی   1لین الکـالم قیـد القلـب؛   « فرمود: 7منان حضرت علیؤامیرم

  »کشاننده دل است.به بند  گفتار،

  احترام و ادب .9

ادب و احترام در گفتار و رفتار فرد نسبت بـه خـود و دیگـران یکـی     

 ،و در مقابـل گذاري بر افراد است تأثیردر نفوذ و  مؤثردیگر از عوامل 

ادبی در کالم و رفتار  احترامی و بی دیگران و بی واحترامی به خود  بی

کاهد. افراد باید در ظاهر آراسته  افراد میو کارایی همگی از جذابیت 

تردیـد   بـی  ،. افراد مؤدب و متـین و محتـرم   باشند و در باطن وارسته

جذابیت بیشتري دارند و ایـن جـذابیت از درون آنهـا مـوج     کارایی و 

ر فرهنگی باید محترم و مؤدب یند. بنابراین روحانی کاروان و مدز می

خود به خود جذاب خواهد دید  ،و باشخصیت باشد، که در آن صورت

 و خـوش  اخـالق  شـود.  مـی  بیشتر زائرانبر گذاري او تأثیرشود و  می

ن یـ د يهـا  ، از آمـوزه مـردم هنگام معاشرت با  ،ر گفتارد ادب تیرعا

مودت و محبـت،   و گران همراه لبخندیبرخورد با د. ن اسالم استیمب

محبـت   يها م رشتهیو تحک یب به دوستیها، ترغ موجب رفع کدورت

ت و یز از عصـبان یـ عناصـر جامعـه اسـت. تـرك خشـونت و پره     ن یب

 یانسجام جامعـۀ اسـالم   مؤثر در عوامل از و عفو در جرائم  متینامال

  است.

                                                             
 .98، صنثرالآللی. طبرسی، ١
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واقْصد فی مشْیِک واغْضُـض مـن   « :فرماید می در این باره خداوند

رو  انهیمو در راه رفتن خود 1؛صوتک إِنَّ أَنکَرَ االَصوات لَصوت الْحمیر

    ».ها بانگ خران است ن بانگیکه بدترخود بکاه،  يباش و از صدا

ن یـ ا يریـ خداسـت و فراگ  يایـ اول يها آرام سخن گفتن از نشانه

کـه   يدر جامعـۀ امـروز   و آن بزرگـواران اسـت   يبـا یعمل از آداب ز

العاده کوچـک و فشـرده و متـراکم      فوق ،یزندگ يها طیفضاها و مح

ست تا ا نیاز ین ادب اسالمیعمل به ا بهز، یش از هر چی، باست شده

ـ ا گان و هـم یختن اعصـاب همسـا  یها و در هم ر از مزاحمت هـا و   یاقت

  شود. يریهمسفران و... جلوگ

ار مهم اسالم، آرامش و یبس يها و آموزه ییکی از آداب مهم زندگ

از «آمــده اســت:  7از امـام رضــا  ینــوران یتــیدر روا .سـکوت اســت 

 .و سـکوت اسـت   يو بردبـار  یل، داشـتن آگـاه  فهم و عق يها نشانه

  ».  حکمت است ياز درها يسکوت در

ر از ارتباطـات و معاشـرت   یاست که ناگز یاجتماع یانسان مخلوق

ازمندنـد و  یگر نیکدیخود همه به  يازهایرفع ن يگران است. برایبا د

گر یکـد یخود بـا   یاز باعث شده که آحاد جامعه در طول زندگین نیا

گر بکوشـند. نحـوة   یهمـد  يازهـا یته باشند و در رفع نمرتبط و وابس

اما آنچه مسلم است،  ؛داشته باشد یتواند اشکال مختلف یبرخوردها م

م بـر اسـتفاده از زبـان و کلمـات     ین است کـه اسـالم و قـرآن کـر    یا

  د دارد.یز تأکیآم ز و محبتیآم مودت

ت ادب در گفتـار و هنگـام   یـ ن اسـاس، اخـالق خـوش و رعا   یبر ا

ن اسـالم اسـت کـه    ین مبـ یـ د يهـا  رت با همنوعـان، از آمـوزه  معاش
                                                             

 .19. لقمان، ١
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گـران همـراه   ی. برخـورد بـا د  کنـد م ینمونه را ترس يا تواند جامعه یم

و  یب بـه دوسـت  یها، ترغ لبخند، مودت و محبت، موجب رفع کدورت

  ن عناصر جامعه است.  یمحبت ب يها م رشتهیتحک

بـر تـن   ادب را همچون لباس فـاخر   7منان حضرت علیؤر میام

اثَـه  رالعلـم وِ « :وده استفرم انسان و موجب برتري او معرفی کرده و

 یمیراثـ  ،علـم  1اب حلَلٌ مجـدده، و الفکـرُ مـرآه صـافیه؛    دکَریمه و اآل

 اي صـاف  لباس فاخر و زینتی است و فکـر آئینـه   ،گرانبهاست و ادب

  »است.

  و تبسم يخوش برخورد .10 

هـاي   خورد با دیگران، رفتار ما خشـک و دور از نشـانه  زمانی که در بر

 ،تمایل به ارتباط است، طبعاً نباید انتظار داشته باشیم طـرف مقابـل  

میلی بـه برقـراري    هاي بی نشانهاز  .تمایلی به ارتباط با ما داشته باشد

وي برگردانـدن و  اخم کردن، ابرو در هم کشـیدن، ر رابطه با دیگران 

دبانه بـه  ؤرویی، توجه م ست و برعکس گشادها نداشتن تماس چشمی

لیه برقراري ارتبـاط  مقدمات او ،چشمیهاي  دیگران و دقت در تماس

  است.  

تبسم بـه   ونچ ؛براي کسب محبوبیت به تبسم وشادي نیاز داریم

، سـنگینی و   و در تبسم بخشد فراد جذابیتی عمیق و ژرف میچهره ا

و هـاي مـردم    در دل متانت و جذابیت خاصی وجـود دارد کـه نفـوذ   

 در ما آمادگی نشانه تبسم کند. می پذیرتر را امکانتأثیرگذاري بر آنها 

 روي بـا  مـا  کـه  هنگـامی  و شود می محسوب دیگران با ارتباط ایجاد

 ایـن  بـا  حقیقـت  در یم،کن می صحبت دیگري فرد او لبخند ب خوش
                                                             

 .469، صالبالغه نهج. سید رضی، ١
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او  بـا  مـایلیم  که بفهمانیم مقابل طرف به خواهیم می خود رفتار طرز

رابطه برقرار کنیم. واقعیت این است که تبسم همه جـا حـاکی از آن   

خواهیم با فـردي   می ولی وقتی ؛زندگی بر وفق مراد ماستنیست که 

محـیط مناسـبی را بـراي     گو را باز کنیم، لبخند مـا و دیگر باب گفت

  کند.   می شروع یک ارتباط فراهم

بـا مقتضـیات و   البته ناگفته پیداست که رفتار ما بایـد متناسـب   

در و نفـوذ   یـت محبوب بـراي  .اوضاع و احوالی که در آن هستیم باشد

شـور  شد؛ در نتیجـه  ابا گیرا و جذاب مباید فضاي اطراف دل دیگران 

ربـا   مثـل آهـن   گـردد و  مـی  و شوق و نشاط ما به اطرافیـان منتقـل  

 برقـرار  طابرتمیان ما و آنها اکند و  اطرافیان را به سوي ما جذب می

هاي پرشور و شوق، بـیش از   ده است که آدمکرتجربه ثابت  .ازدس می

  کنند. می افراد دیگر را به خود جلب ،حال افراد سرد و بی

 افراد  اي در مورد احساس اطالعات مهم و پیچیده گویاي ها چشم

فهمانـد کـه    می طرف مقابل به ،کردن نگاه با انسان. است دیگران به

او را بشـنود. بـدیهی   هـاي   و یا حرفمایل است که با او صحبت کند 

 مـوارد  اي پاره در است خیره شدن به چشمان فرد مقابل ممکن است

 یا و ودش او سوءظن و بدگمانی موجب یا و باشد داشته عکس نتیجه

را از دست  احتیاط جانب نباید کار این در بنابراین. کند ناراحت را او

گـاه   خود گههاي  نگاه در خالل فرداین است که  مهم دیگرداد. نکته 

صورت طرف مقابـل هـر    در این .تبسمی دوستانه بر لب داشته باشد

 دریگ می رقرا تأثیرتدریج تحت ه ب ،تفاوت باشد چند در رفتار خود بی

  د.  ده میتی از خود بروز مثب العمل عکس و
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هاي ارتباطی مبتنـی بـر    درست است که بخش اعظمی از مهارت

رفتارهاي کالمـی اسـت، لکـن     ،رت دیگرعباه گو و صحبت و بو گفت

رفتارهـاي غیـر کالمـی کمتــر از    اهمیـت  نبایـد فرامـوش کـرد کـه     

؛ رفتارهـایی نظیـر حـاالت چهـره، حرکـات      یسـت رفتارهاي کالمی ن

دست و سر و تماس چشمی، فاصله با طرف مقابـل و... مصـادیقی از   

  .است رفتارهاي غیر کالمی

  تواضع .11

هاي  از واالترین صفات و خصلت و القیتواضع یکی از اصول مسلم اخ

و انسـان بـا    اسـت  هاي بندگان شایسـته خداونـد   اخالقی و از ویژگی

تواضـع مایـه    را کسب نماید.انسانی تواند باالترین درجات  می تواضع

نمـایی بـین    و برعکس، هرگونـه تکبـر و بـزرگ    استتقویت دوستی 

ن یبنابرا .شود می برد و موجب تفرقه می صمیمیت را از بین ،دوستان

شـه کنـد   یپ ید تواضع و فروتنیکاروان در برخورد با زائران با یروحان

و محبت آنها را جلب و در دل آنها نفوذ کنـد. امـام    یتا بتواند دوست

ــ«فرمایــد:  مــی 7صــادق ــ ۀثَالثَ ــۀَتُ بحو  ورثُ الم ینُ و التَّواضُــعالــد

    »فروتنی و بخشش. دینداري، :سه چیز دوستی را در پی دارد1البذلُ؛

 ۀُبحالم عِاضُوالتَّ ةُرَمثَ« فرماید: می زین 7منان حضرت علیؤر میام

ثَ وةُرَم برِالک المستکبـر  ]شوم[ وهیم ومحبت  ،وه درخت تواضعیم2؛ۀُب، 

  ».ى مردم استیدشنام و ناسزاگو
                                                             

 .316، صالعقول تحف. ابن شعبه حرانی، ١
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 259                                                 ها           هاي نفوذ در دلروش :ششمفصل 

  

وده فرمـ   نیز یکی از آداب رفاقت را تواضـع دانسـته و   7امام رضا

بـا   ؛االبشـرِ بِ ۀَامالع و بالتَّحرُّزِ والعد و التَّواضُعِإصحبِ الصدیقَ بِ« :است

رویـی   و با عامـه مـردم بـا خـوش     طدوست فروتنی و با دشمن احتیا

    »همراهی کن.

ه همکـارى و همـدلى   یروشن است که نظـم جامعـه جـز در سـا    

ت شود و همکارى و همدلى مردم در صورتى ممکـن اسـ   حاصل نمى

ا فخرفروشـى کنـد و   یل کند و یر نخواهد خود را بر آنها تحمیکه مد

رانى موفـق هسـتند کـه در    یشه مدیهم بداند.گران یخود را برتر از د

  باشند.    ت متواضع و پر محبتین قاطعیع

ـ الجِ فـضِ خَبِ« فرمایـد:  می 7منان حضرت علیؤر میام  مظنـتَ تَ احِنَ

  ».ابدی ظم و سامان مىبا تواضع و محبت کارها ن 1؛ورماألُ

ـ والتَّ« :روایت شـده اسـت   9از رسول خدا ـ زِیال عاضُ ال إِ بـد الع دی

 .دیـ افزا تواضع جز بزرگى بـر انسـان نمـى   2؛اهللا معکُرفَیوا عاضَوتَفَ ۀَفعرِ

    »سازد.د تا خداوند شما را بلند مقام یپس تواضع کن

وي از  یاز یکی از علماي معاصر نقل شـده اسـت کـه نیمـه شـب     

 کنـد کـه صـدایی از داخـل حیـاط      مـی  شود و حس می خواب بیدار

باغچـه را  هـاي   بیند دزدي آمـده و میـوه   می رود و می آید. بیرون می

تواند آن را بلند کنـد و   نمی ولی طوري سنگین است که ،جمع کرده

شـود و بـدون    مـی  به دوش بیندازد. ایشان خیلی آهسته وارد حیـاط 

کند تا گونی را بلند کند و بـر   می ، کمکآنکه آن شخص متوجه شود
                                                             

  .4302، حهمان. ١

 .5719ح ،کنزالعمالی هندي، . متق٢
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اما  ،کند می عذرخواهی و شود میاو  دوش بگذارد. ناگهان دزد متوجه

فرمایـد: خیـر آقـا، شـما بـه       می وآن عالم در کمال ادب و تواضع به ا

ندارید و با اصرار زیـاد  گرفتن اید و نیازي به اجازه  منزل پدرتان آمده

ا با خود ببـرد. فـرداي آن روز دزد بـه    ها ر کند میوه می وي را مجبور

من و ؤکند و از آن پـس انسـانی مـ    می آید و توبه می محضر این عالم

  شود.   می ارگپرهیز

گذار تأثیر انخالفکار روح جان و اگر تواضع و ادب چنین در ،آري

قطعاً اثر آن در جان و روح دوستان با ایمانی که براي زنـدگی   ،است

بـه مراتـب بیشـتر و     ،انـد  دت را برگزیـده خود دوستی و محبـت و ارا 

  تر است.   عمیق

کسانی کـه   .فروتنی یکی از شرایط اساسی کسب محبوبیت است

زننـد   مـی  هاي خیالی خود حرف پیوسته از برتري و خودخواه هستند

البتـه ایـن    .کمتر ممکن است افراد محبوبی باشـند  ،بالند می بدان و

ـ نیست که براي محبـوب شـدن،    ابدان معن در شکسـته   اي ه انـدازه ب

اعتمـاد بـه    و غـرور  فروتنی افراط کنیم که به عزت نفـس و  نفسی و

ی را یکان دارد کارهـا بلکه باید تا آنجا که ام ؛نفس ما لطمه وارد شود

در عین حال خود  به خوبی انجام دهیم و ،که به ما محول شده است

الح اشتباهات به اص م ویز بهره ببریرا آماده کنیم که از علم دیگران ن

  خود بپردازیم.

 یاز تکبـر وخودخـواه   ،عالم و دانشمند هسـتند  که واقعاً يافراد 

 کـه  داننـد  مـی  کس هر از بهتر چون چنین کسانی .مبرا خواهند بود



 261                                                 ها           هاي نفوذ در دلروش :ششمفصل 

  

 ؛اسـت  نـاچیز  انـدازه  چـه  مجهوالتشـان  بـا  سهیمقا در آنها معلومات

  :  گوید می خود معروف شعر در یواقع دانشمند آن چنانکه

  نادانم  که همی بدانم که              من دانش رسید جا دانب تا

 ان کـرده و یـ ق تواضع را بیمصاددر حدیثی بعضی از  7امام باقر

ـ  ونَد سِجلالمبِ اضَالرِّ عاضُوالتَّ« :وده استفرم ـ ن تُأَ و هفرَشَ لِّسم ـ ع ى لَ

ن لَمقیترُن تَأَ ت وك رَالماء ن کُإِ ونت ماسـت کـه بـه     تواضع آن 1؛اًقّح

کمتر از جایگاه شایسته خود در مجلس قانع باشى و هرگاه کسـى را  

پیشـى بگیـرى و جـر و بحـث را رهـا       کردن مدر سال مالقات کردى

  »هر چند حق با تو باشد. ؛کنى

  سکوت .12

کننـد و   تـر شـوند، شـلوغ مـی     غالباً افراد به اشتباه براي اینکه جذاب

حالی کـه ایـن خطاسـت و در مقابـل، ایـن      زنند، در  می بیشتر حرف

گـذاري را  تأثیرتواند هدف آنها یعنـی جـذابیت و    می سکوت است که

در  اي دارد. ذهنی و روانی بسیار قوي تأثیر،  سکوت محقق کند؛ چون

، جـذب را   یئکند و هر خال ، فرد پیرامون خود خالء ایجاد می سکوت

از  ،شـنوند  کمتر مـی کنند و  شود. آنها که بیشتر صحبت می سبب می

حال آنکه سکوت و گـوش دادن بیشـتر بـه     ؛کاهند جذابیت خود می

اي  کند و این زمینه تر معرفی می تر و قابل اطمینان واقع شما را عاقل

. سـکوتی سرشـار از اعتمـاد بـه      مساعد براي صمیمیت بیشتر اسـت 

    . سرچشمه صمیمیت است ،نفس

                                                             
 .296، صالعقول تحف. ابن شعبه حرانی، ١



  ج و زیارتمدیریت فرهنگی در ح              262

  

 جاهالً کُنـت  حلیماً دعمت، تُعلَیک بِالص«فرماید:  می 7امام صادق

ـ جال ترٌ لَـک عنـد  لَماء و سالصمت زینٌ لَک عند الع نَّإِِالماً، فَو عأََ 1الِ؛ه 

زیرا  ؛یا جاهل، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى هستیعالم 

    »د نادانان پوشش است.نزخاموشى نزد دانایان زینت و 

بـوابِ الْحکْمـه،   إنَّ الصمت باب مـنْ أَ « فرماید: می نیز 7امام رضا

بحالْم بکْسلۀََیلیلٌ عد ـ  ، إنَّه همانـا سـکوت و خاموشـی     1رٍ؛ی کُـلِّ خَی

 ســکوت موجــب محبــت و عالقــه .حکمــت اســتهــاي  راهــی از راه

  ».است ی براي کسب خیراتیراهنما و گردد می

از خاموشی این نیست کـه انسـان    صودمقالبته باید تذکر داد که 

و زبان نگشـاید و حتـی در    نددباید همیشه و در همه حال لب فرو ب

مقام احقاق حق خود و دیگران به ویژه در مقام بیـان معـارف الهـی    

کـاري و زیـاد    شـلوغ  سکوت اختیار کند، بلکه مقصـود جلـوگیري از  

منفی  کاري پیامدهاي زیاد حرف زدن و شلوغ ونچ ؛حرف زدن است

  .ردبسیاري دا

  تشویق مردم .13

کـه مقـدور اسـت زائـران را تشـویق و       ییتا جـا باید روحانی کاروان 

زائران را شناسایی هاي  ها، توفیقات و ویژگی تالش کند که توانمندي

چنـین   بشـر   طبیعـت  .و بدین وسیله آنها را ترغیب و تشـویق کنـد  

 .آمد نخواهد خوشش ،کند انتقاد شدت به وا که اگر کسی از است
                                                             

 .305، صهمان. ١

  .10073، ح16، ص9، جمستدرك الوسائل. نوري، ١
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تشویق کردن یعنی تعریف کردن از خصوصیات خـوب و یـا کـار    

خوبی که کسی انجام داده است. ما با تشویق دیگران ارزش حقیقـی  

هایشان را  کنیم تا توانایی می دهیم و کمک می نشان ایشانرا به  آنها

ـ   .بشناسند یا از آن مطمئن شوند کـاري کـه    رايوقتی ما کسـی را ب

کنیم، هم خودمان  می تشویق ،تی که از خود نشان دادهکرده یا قابلی

دهیم تـا کارهـاي    می کنیم و هم به او انگیزه می احساس خوبی پیدا

 دنیـا هـاي   خوب بیشتري انجـام دهـد و بـه ایـن ترتیـب بـر خـوبی       

 .افزاییم می

نمـرات   ،کنـیم  مـی  بهتـر کـار   و شـویم  می همه ما با تشویق بهتر

شـود   مـی  وجبم تشویق ما .کنیم می بهتر خدمت گیریم و می بهتري

همکارمـان بهتـر کـار کنـد و      ،تا دوستمان ایام دشوار را تاب بیـاورد 

 و حتی تحـول  واريامیدموجب فرزندمان نمره بهتري بگیرد. تشویق 

  .شود ها می انسان

گفتـه   ل دبیرستانمان با شنیدن انشاي ما بـه مـا  اگر معلم سال او

 در ذهن مـا حـک   ین جمله عمیقاًا ،شوي می باشد تو روزي نویسنده

گذارد. اگر خـوب بنگـریم در هـر     می شود و بر مسیر آینده ما اثر می

ما در زندگی، چـه کوچـک و چـه بـزرگ، کـالم      هاي  یک از موفقیت

آمیز کسی نقش داشته است. هیچ یک از مشاهیر جهان بدون  تشویق

ت اند. تشویق پـدر و مـادر اسـ    حمایت و تشویق کسی به قله نرسیده

کند. تشویق، انـرژي   می که کودك نو پا را قادر به راه رفتن و دویدن

  .کننده است بخش و متحول بخش، الهام

کنـیم. گـاه در    نمـی  سفانه ما گـاهی هـیچ تشـویقی دریافـت    أمت

پر پیچ و خمی که تنها و به زحمـت  هاي  سرباالیی زندگی و در جاده

شـنویم.   نمـی  آمیـزي  هـیچ صـداي تشـویق    ،ریـم دا میبر در آنها گام

دســت و  ماینجاســت کــه خودمــان بایــد خودمــان را تشــویق کنــی 
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هـا را تـاب    ییدآمیزي به پشت خودمان بزنیم و براي اینکه دشواريأت

  .به خودمان تبریک بگوییم ،رویم می ایم و به سوي هدفمان آورده

 ما خیلی از مواقع در تشویق خودمان و دیگران خساست به خـرج 

هـیچ   ،رسـد  نمـی  هیچ کوهی خیلی بلند به نظر ،تشویق با دهیم. می

هیچ راهی خیلـی طـوالنی بـه     ،رسد نمی طرحی خیلی دشوار به نظر

آیـد. ایـن تشـویق     نمـی  رسد و هیچ مشکلی الینحل به نظر نمی نظر

کنـد. هـر    مـی  تر همه چیز را آسانو  ها را ممکن است که غیر ممکن

  .اران انتقادکند تا زیر ب می کسی زیر باران تشویق بهتر کار

 رفتـار  و اعمال و ها ه به تواناییتوجتشویق کردن دیگران مستلزم 

 کـه  کسـی  بـراي  هـم  و مـا  بـراي  هم کردن توجه همین و ستآنها

  .است خوب کنیم می تشویقش

  و مسخره نکردن مردمبا کنایه صحبت نکردن  .14

د شرایط حاکم بر جمع و حـال و حوصـله افـراد دور و    اگر مدیر بتوان

را درك کند، روابط شخصی او مانند یـک سـفر دریـایی نـرم و     برش 

آمیـز بتوانـد    آرام خواهد شد. گاهی ممکن اسـت یـک پاسـخ کنایـه    

اما باید توجه  داشت که ایـن شـادي    ؛طوفانی از خنده به راه بیندازد

  زودگذر باعث دلخوري و دلتنگی فرد دیگري نشود.  

چیز به انـدازه   یچاشتباه کردن جزء الینفک رفتار بشري است و ه

د. مسـخره  شـو  نمـی  موجـب آزار  مسخره شدن به خاطر آن اشـتباه، 

بـزرگ   یاین کار اهانت شود فرد احساس حقارت کند. کردن سبب می

کشـد تـا شـخص     اي که گاهی زمان زیادي طول مـی  به اندازه ؛است

 کننده را ببخشد.   بتواند فرد مسخره
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نظارت و کنترل



 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کنترل نظارت و

ات ینی شده با عملیب شیات پیتی است که ضمن آن عملیکنترل فعال

ـ  می سهیانجام شده مقا ن یشود و در صورت وجود اختالف و انحراف ب

  .شود می به رفع و اصالح آنها اقدام ،د باشد و آنچه هستیآنچه با

تی در سـازمان  یفعـال  چیه دادن توان گفت که انجام می تأبه جر

 و باشد ق وجود داشتهینظارت دق مگر آنکه ،ق نخواهد بودیوفن تیقر

کنتـرل اسـت کـه     نظـارت و  ل باشد. به کمـک اعماالزم هاي  کنترل

و  شـود  می ات آگاهیعمل دادن ها و انجام نحوه تحقق هدف ازت یریمد

نظـارت  کنـد.   می دایاصالح آنها را پ ،ري و در صورت لزومیگیقدرت پ

مختلـف سـازمان اسـت و    هـاي   ران در ردهیکنترل ابزار کارآمد مد و

 .توان احساس کرد می در مراتب مختلف به سادگی را لزوم آن

 را ضـروري و نظـارت  که وجود کنتـرل   یائلن مسیتر مهم از یکی

، آورد یران درمـ یمد يبرا یفه اصلیک وظیو آن را به عنوان  سازد می
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شـه  یهم اتی در سـازمان یـ عملهاي  ها و برنامه نییب شیآن است که پ

ن یـ م است و براي رفـع ا أهمواره با درصدي از خطا توو  یستق نیدق

 نظـارت و ، یاتیعملهاي  برنامه ات الزم دراصالح دادن انجامخطاها و 

 ست.  ین جز آن يا چاره له است وین وسیبهترکنترل 

یکی از اصول مسـلم و مـورد    ،از دیدگاه دانشمندان علم مدیریت

اصـل   و توانمنـد، مدیر الیق ک یوظایف  یکی ازو اتفاق علم مدیریت 

ریـزي   در یک سازمان ممکن است برنامـه را یزنظارت و کنترل است؛ 

و  ه باشـد شد ایجاد یمناسبساختار سازمانی  ،انجام شده باشد یخوب

نـانی وجـود   ولی هیچ اطمی ،کارکنان هدایت و برانگیخته شده باشند

هـا   اند و هـدف  یزي شدهر گونه که برنامه ها آن نداشته باشد که فعالیت

لـذا کنتـرل و    .تحقـق یابنـد   اند، کرده ینیب شیپآن طور که مدیران 

داراي  ان،نظارت به عنـوان آخـرین حلقـه از زنجیـره وظـایف مـدیر      

  .اهمیت ویژه است

ابنـد و  ی مـی  یهـا آگـاه   هدف حوه تحققاز نکنترل و نظارت  اران بیمد

گونـه انحـراف از    روجـود هـ   تتـا در صـور   کننـد  مـی دا یپ يریگیقدرت پ

ــوان اصــالح آنهــا  اهــداف و برنامــه ــدون یمــد .دا کننــدیــرا پ هــا، ت ران ب

تواننــد از  نمــی ق و جــامع نظــارت و کنتــرلیــســتم دقیسبرخــورداري از 

 يهـا  د و در تحقـق هـدف  ننـ اسـتفاده ک  یمنابع و امکانات خود به درسـت 

 ران، نظـارت و کنتـرل  یمـد  یف اصـل یاز وظـا  یکـ ی لذا ؛باشند خود موفق

موفــق و  یهـا در صـورت   تیـ فعالانجـام دادن  وظـایف و  عمـل بـه   و اسـت  

  .باشد شده لاعماآنها در مورد  الزم يها اثربخش خواهد بود که کنترل

ت محسـوب  یریکی از اجزاي اصلی مـد ینظارت و کنترل ن یبنابرا

مثـل   تیریر اجـزاي مـد  ین جـزء، سـا  یـ شود و بدون توجـه بـه ا   می



 269                                                            کنترل و نظارت           :هفتمفصل 

  

 نی براي انجـام یو تضم استت ناقص یدازي، سازماندهی و هیر برنامه

درست آنها وجود ندارد. کنترل و نظـارت ارتبـاط تنگاتنـگ بـا      دادن

در آن برابـر   یکه ناکام يطور  به ؛ت داردیریف مدیر اصول و وظایسا

  .است ا سازمانیک مجموعه ی تیریدر مد یبا ناکام

 حج و عمره نیز روحانی محتـرم هاي  در سفرهاي زیارتی و کاروان

اعمـال و   دادن کاروان بـه عنـوان مـدیر فرهنگـی و مسـئول انجـام      

مناسک حج و عمره به صورت صحیح و مطابق فتواي مراجع محتـرم  

دادن ، نسبت بـه انجـام   یو سازمانده يزیر د عالوه بر برنامهیبا تقلید،

 هـا و  وظیفه کنترلی خویش حساس باشند و با نظارت دقیق بر برنامه

هـا بـه    مطمئن شـوند کـه برنامـه    و کنترل آنها کاروان زائراناعمال 

الزم را فـرا گرفتـه و   هـاي   اجرا شده و تمامی زائران آمـوزش  یدرست

  اند. اعمال و مناسک خود را به صورت صحیح و کامل انجام داده

   کنترل ف نظارت ویتعر

ات یشده با عمل ینیب شیات پیاست که ضمن آن عمل یتیکنترل فعال

ن یشود و در صورت وجود اختالف و انحراف بـ  یسه میانجام شده مقا

 .شـود  یرفع و اصالح آنها اقدام مـ راي د باشد و آنچه هست، بیآنچه با

 یف متعدد و متنوعیتعار ،تیریکنترل و نظارت در متون مد مورددر 

    از: ندچند نمونه از آنها عبارت در ادامه ارائه شده است که

ج مورد یه ضمن آن نتامنظم ک یتیفعال :کنترل عبارت است از .1

سـتم  یس ؛شـوند  ین مـ یـی ات تعیـ عمل ییانتظار در قالب استانداردها

شـده و انجـام    ینیب شیات پیعمل ؛گردد یم یافت اطالعات طراحیدر

مشاهده شـده   يها ها و انحراف اختالف ؛گردند یسه میشده با هم مقا
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شـود و سـرانجام اصـالحات     یت آنها مشخص میزان اهمیو م یابیارز

  ١.رندیگ یسازمان انجام م يها تیها و مأمور تحقق هدف يم براالز

کنتـرل  « گویـد:  مـی  در تعریـف نظـارت چنـین    استونرمز یج .2

تالشی مـنظم اسـت بـراي تعیـین اسـتانداردهاي اجـراي        ،مدیریتی

بـازخورد  هاي  طراحی نظام ،ریزي برنامههاي  در جهت هدف ،عملیات

، بینی شده استانداردهاي پیشمقایسه عملیات اجرا شده با  ،اطالعات

تعیین میزان انحرافات و سنجش اهمیـت آنهـا و اجـراي هـر اقـدام      

از  ،ضروري براي اطمینان از اینکه با مؤثرترین و کارآمـدترین شـیوه  

مشـترك اسـتفاده شـده    هـاي   همه منابع موجود براي تحقق هـدف 

  ٢.»است

: کنـد  مـی  فیـ ن گونـه تعر ینز کنترل و نظارت را ایفن رابیاست. 3

نـان از  یها به منظور حصـول اطم  تینظر قرار دادن فعال ند تحتیفرا«

شـوند، و   مـی  انـد، انجـام   شـده  يزیـ ر گونه که برنامه نکه آنها همانیا

  ».اصالح انحرافات قابل مالحظه و مهم

یند کنترل نیـز تعریـف   ابرخی کنترل را بر اساس عوامل اصلى فر 

تالش منظمـی اسـت بـراى     و معتقدند که کنترل مدیریتى، اند کرده

ــدف     ــت ه ــات، در جه ــراى عملی ــتانداردهاى اج ــین اس ــاى  تعی ه

هاى بـازخورد اطالعـات، مقایسـه عملیـات      ریزى، طراحى نظام برنامه

بینى شده، تعیین میزان انحرافـات و   اجرا شده با استانداردهاى پیش

                                                             
  .88 ص  ،مدیریت عمومی، سید مهدي الوانی. ١

  .558ص ،مبانی سازمان و مدیریت ،رضائیانعلی . ٢
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سنجش اهمیت آنها و اجراى هـر اقـدام ضـرورى بـراى اطمینـان از      

ثرترین و کارآمدترین شیوه از همـه منـابع موجـود بـراى     اینکه با مؤ

  هاى مشترك استفاده شده است. تحقق هدف

ا یـ نکه آینان از ایحصول اطم ياست برا يندین کنترل فرایبنابرا

 يکه در سازمان در حال اجراسـت، در راسـتا   ییها تیفعال اقدامات و

 يزیـ ر امهسازمان و منطبق با اقدامات برن يشده برا ینیب شیاهداف پ

 است کـه  يندیفرا، نظارت و کنترل ،گریبه عبارت د .ا نهیشده است 

ـ  و  موجودهـا  را با ها مطلوب ها، هست را با دهایبا  را بـا   هـا  ینـ یب شیپ

 اتا تشـابه یـ  اتاز اختالف یر واضحیکند و تصو می سهیمقا عملکردها

  .دهد می ران و مسئوالن مربوط قراریار مدیدر اخت

  اهمیت نظارت

کننـد،   مـدیریت  یستم کنترلـ یکه بخواهند بدون داشتن س یرانیمد

کامـل و   يز اجـرا یات و نیصحت و دقت عمل ين الزم برایفاقد تضم

ت یـ ت و کمیـ فینـان از ک یحصـول اطم  .ها خواهند بود ح برنامهیصح

شـوند، تنهـا در    مـی  کـه ارائـه   یو خدمات شوند می که انجام ییهارکا

کنتـرل و نظـارت وجـود     رمـؤث سـتم  یک سیسر است که یم یصورت

شـرفت کارهـا و   یرونـد پ  براهمیت دیگر کنترل، نظارت . باشد داشته

به اهـداف   یابی منظور دست ران بهیمد .اصالح کردن اشتباهات است

است، همواره در تـالش   شده ینیب شیپهایی  که در قالب برنامه یاصل

اسـت   يشرفت کارها ضروریپ نان ازیو به منظور حصول اطم هستند

شـرفت کارهـا   یپ کـه بتوانـد بـر رونـد     نندکو اجرا  یطراح یستمیس

  .نظارت داشته باشد
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بنابراین، کنترل به عنوان آخـرین حلقـه زنجیـره وظـایف مـدیر،      

ارزش وظیفـه کنتـرل، بیشـتر در رابطـه بـا      ؛ امـا  داراى اهمیت است

  شود. ریزى و تفویض اختیار تعیین مى هاى برنامه فعالیت

و یکی از علـل خـودداري    یض اختیار کنندمدیران به سختى تفو

ـ ئواین است که آنان نگرانند زیردستان کارى را که مس آنها ه لیتش ب

عهده آنان است، به درستى انجام ندهند. بنابراین، بسیارى از مدیران 

دهند کارها را خودشان انجام دهنـد و از تفـویض اختیـار     ترجیح مى

کنترل مؤثرى به وجـود آورد،  اگر مدیر، نظام  اما کنند. خوددارى مى

یابـد. چنـین نظـام کنترلـى      میلى به تفویض اختیـار کـاهش مـى    بى

تواند اطالعات و بازخورد عملکرد زیردستانى را کـه اختیـارات بـه     مى

  آنان تفویض شده است، فراهم کند.  

دادها طبق برنامـه  یتوانند مطمئن باشند که رو نمی ران هرگزیمد

عوامل دست اندرکار سـازمان   حرکت همهوست و یبه وقوع خواهند پ

هـاي   برنامـه  ها و ینیب شیپ رازیباشد؛  می ن شدهییبه سمت اهداف تع

بـه منظـور    .از خطا همراه اسـت  يسازمان همواره با درصد یاتیعمل

از استفاده زان آن و اصالح عملکرد یا کاهش میاز خطا  مصون ماندن

 دبایـ  می رت و بازرسیالبته نظاضروري است.  ند کنترل و نظارتیفرا

و حاوي پیشـنهادهاي اصـالحی الزم بـراي     مشخص کننده انحرافات

  صحیح و اصولی امور باشد. دادن انجام

  يزیر ارتباط کنترل با برنامه

ران، یمـد  یو اساسـ  یف اصـل یاز وظـا  یکیعنوان  کنترل و نظارت به

ف یر وظـا یرا سـا یـ ف دارد؛ زیوظـا  ریبا سا یارتباط مستحکم و واضح
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به طور موفـق   یدر صورت ـ  یسازمانده و يزیر مثل برنامهـ ت  یریمد

جـامع   ستم نظارت و کنترلیک سیو اثربخش انجام خواهند شد که 

کـه   ین رو، در حـال یـ در سازمان وجـود داشـته باشـد. از ا    و مناسب

 ت بـه شـمار  یریفـه مـد  ین وظیب، آخـر یـ از نظر ترت نظارت و کنترل

  .ردیگ نمی قرار رف آخیت در ردید، از نظر اهمیآ می

شـتر و  یب يزیـ ر ان، ارتباط کنتـرل و نظـارت بـا برنامـه    ین میدر ا

ر ید تـا مسـ  کننـ  میاستفاده  يزیر برنامه از رانیزیرا مد تر است؛ يقو

 ينـد یکننـد و کنتـرل فرا   به اهداف را هموار یابی دست يت برایفعال

انـد   دهیبه اهداف خود رسـ  ایشود که آ میمشخص  ضمن آناست که 

است کـه صـاحب نظـران     يو کنترل به حد يزیر برنامه ارتباط .نهیا 

 .گر جـدا کـرد  یکـد یتـوان از   نمـی  فه راین دو وظیا معتقدندت یریمد

 یچـ یک قیـ غـه  یت را بـه دو ت یریمـد  فه مهـم یو وظدن یز این یبرخ

  .کنند می هیتشب

را  ییبـه اهـداف، راهکارهـا    یابیـ  ران همواره به منظور دسـت یمد

کنند؛ امـا از آنجـا کـه     می و اجرا یرا طراحهایی  امهبرن ، وینیب شیپ

شـه بـه   یهـا هم  سـتند و برنامـه  یواقع ن ها همواره مطابق با ینیب شیپ

همـواره بـر آنهـا     شـوند، الزم اسـت   نمـی  ح و کامل اجرایصورت صح

شـود   می از آنجا آغاز قاًیکنترل دق که توان گفت می پس .دشونظارت 

   .ابدی می انیپا يزیر که برنامه

  ند نظارت و کنترلیفرا

 : است زیرمراحل اصلی  يکنترل دارافرایند 

  )؛يگذار ( هدف ج مورد انتظارین نتاییتع .1

  ج مورد انتظار؛ یسنجش نتا ين شاخص براییتع. 2
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ش یاز پـ  يهـا  ارها با توجـه بـه هـدف   ین استانداردها و معییتع. 3

  ن شده؛ییتع

ات انجـام  یـ د و عملعملکـر  يریـ گ اطالعات و اندازه يآور جمع .4

  افته و در حال انجام؛ی

از  يق اطالعات به دست آمـده بـا اسـتانداردها   یسه و تطبیمقا .5

  ن شده؛ییش تعیپ

  انحرافات؛  ییو شناسا یابیج ارزیل نتایه و تحلیتجز. 6

  .یاقدامات اصالحدادن و انجام  يریگیپ .7

  د.شو در ادامه هر یک از مراحل مذکور به اختصار شرح داده می

  ):يگذار (هدف ج مورد انتظارین نتاییتع .1 

شود که هدف از نظارت و کنترل چیسـت و   در این مرحله روشن می

  اي باید رسید. این کار به چه نتیجه دادن جامنبا ا

 ج مورد انتظار:یسنجش نتا ين شاخص براییتع. 2

ج ینتـا  یابیـ سنجش و ارز يبرا ییارهایها و مع شاخصوم دمرحله در 

  .ن شودیتدو نتظارمورد ا

  ن استانداردها:ییتع. 3

 يشـده و در راسـتا   ینـ یب شیپهاي  به برنامه مرحله سوم با توجهدر 

ن الزم ینـابرا ب .شود استانداردهایی تعیین می اهداف و متناسب با آنها

االمکـان بـه    یحتـ  و يریگ ج قابل اندازهیها در قالب نتا است که هدف

با آن  متناسب ين استانداردهاییتعان شوند تا یب یر کمیصورت مقاد

  .ر شودیپذ اهداف، امکان
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ر قابـل  یو غ یفیک از آنها، یا بعضیها  هدفهمه البته ممکن است 

ارهـا  ین اسـتانداردها و مع یـی ن صورت تعیدر ا که باشند يریگ اندازه

شـود اهـداف    ید سـع یـ ز بایـ ن گونه موارد نیاما در ا .شود می مشکل

 يا م شوند تا بتـوان بـه گونـه   یزتر تقسیو ر تر یجزئ يها به هدف یکل

ی کـه در  یهـا  ن است که هدفیکرد. پس مطلوب ا يریگ آنها را اندازه

باشند تـا    ق و مشخص یدق شوند، کامالً می نییتع ریزي برنامهند یفرا

  کرد. يریگ اندازه بتوان آنها را در زمان مقرر

   عملکرد: يریگ اطالعات و اندازه يآور جمع. 4

م اطالعـات  یه و تنظـ یـ نـد کنتـرل و نظـارت، ته   یمراحل مهـم فرا  از یکی

. اسـت  دادن ه و در حـال انجـام  شـد ات انجـام  یـ ا عملیعملکرد  مربوط به

 یکـ یو  یاز مراحل اصـل  یکیپردازش آنها،  م ویاطالعات و تنظ يآور جمع

ـ  یچ سیه ستم کنترل است ویک سی يبرا یاتیاز اقدامات ح  یسـتم کنترل

توانـد نقـش    نمی اطالعات و آمار درست و به موقع شتنار دایبدون در اخت

  .فا کندیدر سازمان ا مؤثرخود را به نحو 

تواننـد   مـی  ق و بـه موقـع  یه داشتن اطالعات دقیران تنها در سایمد

و در  کننـد  ها مشخص ن هدفیمأشرفت سازمان را در جهت تیزان پیم

 ینـ یب شیپـ ها با اهداف  فعالیت يو عدم سازگار صورت مشاهده انحراف

  .الزم را انجام دهند ین شده، اقدامات اصالحییتع يشده و استانداردها

   عملکرد با استانداردها: سه اطالعات به دست آمده ازیمقا .5

، با آنچـه بـه   یواقع از عملکرد ن مرحله، اطالعات به دست آمدهیدر ا

اگـر   شـود.  می سهی، مقااست شده ینیب شیار پیصورت استاندارد و مع

 يارهایبا استانداردها و مع ین باشد که عملکرد واقعیسه ایجه مقاینت
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ابـد و اگـر عملکـرد بـا     ی می شده مطابق است، برنامه ادامه ینیب شیپ

وجـود داشـته    ییهـا  رتینباشد و انحرافات و مغـا  استانداردها مطابق

  .انجام شود ید اقدامات اصالحیباباشد، 

  انحرافات: ییاو شناس یابیج ارزیل نتایه و تحلیتجز. 6

و  یدقت بررسشناسایی شده با  ها رتیانحرافات و مغا مرحله، نیادر 

 ییشناسـا  یل آن به درستها و دالی شهیها، ر نهید تا زمشو می یابیارز

  د.شواصالح آنها ارائه  يراهکارها و

  :یاقدامات اصالح دادن و انجام يریگیپ. 7

ـ   يا مراحل شش گانه فوق به عنـوان مقدمـه    ییمرحلـه نهـا   يراهسـتند ب

اقـدامات   دادن از، انجـام یـ و در صـورت ن  يریگیکنترل که همان مرحله پ

کنتــرل  یمراحــل قبلـ  ین مرحلـه نباشــد، تمـام  یــاســت. اگـر ا  یاصـالح 

  .سازمان نخواهند داشت يبرا یمثبت چ اثریجه خواهد بود و هینت یب

هـاي   شهیو ر د عللی، بایهر گونه اقدام اصالحدادن قبل از انجام 

 ینیب شیپ يد تا معلوم شود مشکل از استانداردهاشو ینحراف بررسا

  .گریا از علل دیبرنامه،  يا از اجرایشده بوده است 

د یـ آنها روشن شـد، با هاي  شهیمشخص و ر پس از آنکه انحرافات

نـد  یر، فرایاگـر مـد  شود. انجام  ياز و ضرورین مورد یاقدامات اصالح

د گفت که تنها عملکـرد  یندهد، با جه ادامهیدن به نتیرس کنترل را تا

 به عنوان کنتـرل انجـام نـداده اسـت.     يرا تحت نظر قرار داده و کار

کـه   یرد و در صـورت یـ گ الزم صورتهاي  يریگین الزم است پیبنابرا

کامل نداشته  یاجرا شده و عملکرد با استانداردها هماهنگهاي  برنامه

اصـالح   يبـرا  ات الزمرد و یا اقدامیالزم در برنامه صورت گ اتاصالح

  .عملکرد آنان انجام شود
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کارکنـان بـا    ست که عملکـرد ین يمنحصر به موارد يریگیالبته پ

و انحـراف   یستمورد نظر منطبق و سازگار ن يارهایاستانداردها و مع

آنـان بـا    کـه عملکـرد   يبلکه در موارد است،صورت گرفته  یتخلف ای

مطـرح اسـت و    يریگیپ ز بحثیمنطبق باشد ن ارها و استانداردهایمع

مطلـوب و مطـابق    که عملکردشـان  ید کارکنانیرا بایضرورت دارد؛ ز

  .ندشوق یاستانداردهاست، تشو

 و انجـام  يریـ گیکنترل در سازمان منجر به پ ند نظارت ویاگر فرا

د و یـ سـازمان، مف  يالزم نشود، نـه تنهـا بـرا    یاقدامات اصالح دادن

هـاي   نـه یهز دارد، نمـی ان بررا از دوش سازم يست و بارین  ثمربخش 

از وقـت و   يکنـد و مقـدار   مـی  لیسازمان تحم زیانباري بهو  یاضاف

  .سازمان را به خود مشغول خواهد کرد امکانات

ــ ــازمانیهمچن ــر در س ــارت ن اگ ــا   نظ ــد، ام ــته باش ــود داش وج

ب یچ ترتیجه نظارت هیرد و نسبت به نتینگ الزم صورت يها يریگیپ

از اهـداف و   یاحتمـال  نکـه انحرافـات  یا داده نشـود، عـالوه بـر    ياثر

 یمنفـ  اتتـأثیر ها اصالح نخواهد شد،  ینیب شیها و پ اشتباهات برنامه

ن مسئله یرا ایسازمان خواهد داشت؛ ز یانسان يروهایبر ن یو نامطلوب

رغبت شـوند و   یشد که افراد کوشا و وفادار به سازمان ب باعث خواهد

و به سازمان وفادار و متعهد نکرده  يادیکه تالش و کوشش ز یکسان

  .ب شوندیق و ترغیاند، تشو نبوده

 :دیـ فرما مـی در نامه خود به مالـک اشـتر    7یمنان حضرت علؤرمیام

»ال  ونَّونَکُی المنُحس و المیسء عندبِ كـ  ۀٍلَنزِم سوـ اء ـ  نَّإِ؛ فَ ـ ذَ یف لک 

ـ لـزِ أَ و ةِاءساإلِ هلِألَ باًیدرِتَ و انِحساإلِ یف انِحساإلِ هلِألَ داًیزهتَ  الًم کُ
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ممنه لزَأَا منَ مفس1؛ه
نظـرت   کوکـار و بـدکار در  ید افـراد ن یـ هرگـز نبا  

کوکـار در  یشـود کـه افـراد ن    مـی  ن کار سـبب یرا ایباشند؛ ز يمساو

بـد و   يرغبت شوند و بـدکاران در کارهـا   یکشان بین خوب و يکارها

نهـا را مطـابق کارشـان    یا از ق گردنـد؛ و هـر کـدام   ینادرستشان تشو

  ».پاداش بده

ب یـ ق و ترغیتشـو  ن قسمت از نامه بـر ضـرورت  یآن حضرت در ا

از  کنـد و  مـی  دیـ کأکوکار و برخورد مناسـب بـا خطاکـاران ت   یافراد ن

ن نکتـه را  ین اید همچنیفرما می ین دو گروه نهیبا ا يمساو برخورد

انـد و   داشـته  یکه عملکرد خوب ياز افراد یشود که قدردان می متذکر

 یزه کـاف ید و انگوش می ب آنان باعث دلگرم شدن آنانیق و ترغیتشو

 ینکـه قـدردان  یجاد خواهد کرد؛ عالوه بر ایادامه کار را در آنها ا يبرا

بـه   ب آنـان یـ ق خطاکـاران و ترغ یکوکاران به منزله تشـو ینکردن از ن

  است. نداشتن عملکرد خوب و مناسب

 یاصـالح  يریـ گ با جهـت  باید هیو تنبق یشوت ،نظر اسالم ازالبته 

ها، بهبـود و اصـالح    هیق و تنبیتشو از ییهدف نها یعنی ،همراه باشد

خداونـد  هـاي   هیـ ق و تنبیعملکرد کارکنان باشد؛ همچنان کـه تشـو  

که خداوند متعـال در نظـر گرفتـه     ییها ثواب و عقاب یعنیـ   متعال

 يبـه سـو  دارد و در جهـت سـوق دادن افـراد     یاصالح جنبه ـ  است

بد و  يکارهادادن انجام  ک و باز داشتن آنها ازین يکارها دادن انجام

ثـواب و   يوجود در مورد فلسفه 7یان علیمتق يناپسند است. موال

ـ و هانَبحاهللا س نَّإِ« :دیفرما می یعقاب اله ـ  عضَ ـ ع ابوالثَّ ـ اعطَ یلَ ته و 
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قَالعاب یلَع معصیته یِذةًاد لعباده عن نقمته و حـ لَ ۀًاشَی ـ إِم هِ ـ نَّج یلَ ت1؛ه
 

فـر  یرا در مقابل اطاعتش، و عقـاب ک  همانا خداوند سبحان، ثواب و پاداش

بنـدگانش را از نقمـت و    اش مقـرر کـرده تـا    یت و نافرمانیرا در برابر معص

  ».دهد بهشت خود سوق يخشم خود باز دارد و آنها را به سو

خداوند متعال و ثـواب  هاي  هیق و تنبیکه تشو ن همان طوریبنابرا

هـا از   در جهت اصالح و به منظور بـاز داشـتن انسـان    او، يها و عقاب

 يکارها دادن انجام يبه سو خالف و سوق دادن آنها يارتکاب کارها

ر یمدهاي  هیها و تنب قیجه رفتن به بهشت است، تشویدرست و در نت

در جهت  باشد، یعنی داشته یاصالح يریگ د جهتیز بایدر سازمان ن

باز داشتن آنها از انحرافات و خطاها و سوق و  بهبود عملکرد کارکنان

  .به اهداف سازمان باشد یابی دست يدادن آنها به حرکت در راستا

ب کارکنـان و  یو ترغ قیبر تشو ید فراوانیکأاسالم، ت یتیریدر نظام مد

داف سـازمان شـده   بـه اهـ   یابیـ  سوق دادن آنان به حرکت در جهت دست

ه یـ تنب یت اسـالم یریست کـه در مـد  ین معنا نیدها به ایکأن تیاما ا ؛است

کـه   یطیبلکه در شـرا  ؛ه مجاز شمرده نشده استینکه تنبیا ایندارد  وجود

در برابـر  از کارکنـان   ی، برخـ یو اصـالح  یقیتشـو  ریهمـه تـداب   با وجـود 

ا یـ ف یو عملکـرد ضـع   يکـار  کـم  فه خود احساس تعهـد نکننـد و بـا   یوظ

اهـداف سـازمان    هـا و  ف، موجب اخالل در برنامـه یانحراف از اهداف و وظا

سـازمان را   ند و آگاهانـه قصـد ضـربه زدن بـه    شوانت یخ مرتکبا یشوند، 

د قاطعانـه در  یـ با ؛ن مسئله گذشتیتفاوت از کنار ا ید بیداشته باشند، نبا

 ا موجـب تـ  دکـر ه یـ را به شـدت تنب  انستاد و متخلفیا چنین افرادي برابر

 7یر مؤمنـان علـ  ید. اموگر کارکنان سازمان شیآنان و د خود يعبرت برا
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ـ م بنهم دحأَن إِ؛ فَانِعواألَ نَم ظُحفتَ و« :دیفرما می این بارهدر  ـ  طَس یده 

ـ لَع اهت بِعماجتَ ۀٍانَیخ یلإِ ـ أَ كنـد ع هی خبار عـ ی ـ فَکتَا، کونَ ـ  تی  کلذَبِ

ـ هلمن عم ابصأَا مبِ هذتَخَأَ و هندب یف ۀَوبقُالع هیلَع طتسب، فَداًاهشَ  م، ثُ

ـ لَّقَ و ۀِانَیالخبِ همتَسو و ۀِلَّذَالم امِقَمبِ هبتَصنَ ـ  هدتَ عـ التُّ ار 1؛ۀِهم
ـ   دقـت   اب

از آنـان دسـت بـه     یکـ یار مراقب همکاران خود باش؛ پس اگـر  یبس

ـ ا د کرد، بهییأهمه بازرسان تو آن را ت انت زد و گزارشیخ ن مقـدار  ی

 یشـان یانت بـر پ یاکتفا کن و او را خوار و رسوا ساز و داغ خ یاز گواه

    .»زیاویبرگردنش ب یو حلقه بدنام او بزن

ن است کـه بـا نظـارت    یک نظام مؤثر نظارتى ایالبته هدف اصلى 

رى کنـد و  یق بر کارها بتواند از هرگونه اشـتباه و انحـراف جلـوگ   یدق

نى شده و اهداف مورد نظر یب شیهاى پ ات را با برنامهیعملکرد و عمل

ات انجام شـده  یا عملینکه عملکرد واقعى ی. ولى احتمال اکندق یتطب

گونـه   چیهـا منطبـق باشـد و داراى هـ     کامالً با اسـتانداردها و برنامـه  

ار یبسـ  ،هاى انجام شده نباشـد  نىیب شیرى نسبت به پییا تغیانحراف 

نظام نظارتى نـاقص و   ،کم است. لذا اگر اقدامات اصالحى انجام نشود

  چ گونه آثار مثبتى در پى نخواهد داشت.یجه خواهد بود و هینت بى

ج بـه دسـت   ین نتایز الزم است که اگر اختالف بین نکته نیذکر ا

خود برنامـه  درباره اد باشد، بهتر است یهاى برنامه ز ینیب شیآمده و پ

ا توجه الزم و مناسـب بـه   یرا یز ؛دشود نظر یز تجدین هاى آن و هدف

رى یـ گ ها و جهـت  نىیب شینکه پیا ایمنابع و امکانات موجود نشده و 

 دادن زى اشـتباه بـوده اسـت کـه در هـر دو صـورت، انجـام       یر برنامه

  ح انحرافات، الزم و ضرورى است.یاقدامات اصالحى و تصح
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  و کنترل  انواع نظارت

این نظارت، پیش از وقوع هر فعـالیتى صـورت    :ملقبل از ع کنترل. 1

گیـرد و هـدف از آن، کـاهش اشـتباهات و بـه حـداقل رسـاندن         مى

نگـر،   نظـارت آینـده   ایـ قبـل از عمـل   نظارت  .اقدامات اصالحى است

ترین نوع کنترل است؛ اما مستلزم کسب اطالعات به موقـع و   مطلوب

کنـد. کنتـرل    رو مـى  دقیق است که توسـعه آن را بـا دشـوارى روبـه    

هـا،   نگر یا هدایت کننده کنترلی اسـت کـه بـا اسـتفاده از داده     آینده

بـه عبـارت    قبل از آنکه عملی واقع شـود.  ،بخشد می کنترل را تحقق

این نوع کنترل موانـع و مشـکالت را قبـل از وقـوع و اجـراي       ،دیگر

  .کند می ناصالحات را ممک اعمالو  بینی عملیات پیش

اصـالحات قبـل از    اعمـال گیري و  پیش ،ترلهدف از این نوع کن

نگـر مسـتلزم    کنترل پیش نتایج مورد نظر است. به اجرا براي حصول

قبل از  کنترلبنابراین  بصیرت و تجربه کنترل کننده است. آگاهی و

کار،  دادن یعنی مدیر قبل از انجام نگر کنترل پیشکار یا  دادن انجام

کـار وجـود    دادن مسیر انجامکه ممکن است در را موانع و مشکالتی 

د و بــراي برداشــتن موانــع و حــل نــبینــی ک را پــیش ،داشــته باشــد

  را آماده و ابالغ نماید.هایی  مشکالت، راهکارها و رهنمود

 قبل از انجام باید روحانی کاروان به عنوان مدیر فرهنگی کاروان،

موانـع و مشـکالتی را کـه ممکـن اسـت زائـران        یطواف، تمام دادن

 زائـران د و آنهـا را بـه   نـ طواف با آن مواجه شوند، شناسایی کهنگام 

هـاي حـل    رفـت از موانـع و روش   آموزش دهـد و راهکارهـاي بـرون   

جـدا  مشکالت را به آنها یادآوري نماید. یکی از این موانع و مشکالت 
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کـه روحـانی بـا تـذکر ایـن       سردرگمی اوسـت زائر از کاروان و شدن 

 ر صورتی که از کـاروان جـدا شـد،   دهد که د می مسئله به او آموزش

بـه تنهـایی اعمـال     ،دانـد  می اگر مناسک را ضمن حفظ آرامش خود

مثل طواف و نماز انجام دهد و سپس به کاروان ملحق شود و  را خود

داند، به دنبال کاروان بگردد و روحانی کـاروان   نمی اگر اعمال خود را

هـر  بـه  دالحرام، را پیدا کند و از او بپرسد یا اینکـه در داخـل مسـج   

وضع خودش را توضـیح دهـد و از   مراجعه کند و که دید،  اي روحانی

  راهنمایی بخواهد.او 

یکی دیگر از موانع و مشکالت احتمالی ایـن اسـت کـه زائـران هنگـام      

روحـانی کـاروان بـا     .دنشـوي مسـجدالحرام مواجـه شـو    و طواف با شسـت 

صـورت وقـوع   دهـد کـه در    مـی  بینی این مشکل به زائـران آمـوزش   پیش

چنین مشکلی وظیفه آنهـا چیسـت و چگونـه بایـد اعمـال خـود را ادامـه        

بینی این مسئله که زائـران ممکـن    همچنین روحانی کاروان با پیش دهند.

است در اثنـاي طـواف بـا صـفوف نمـازگزاران و برگـزاري نمـاز جماعـت         

دهد که در این صورت باید اعمـال خـود    می برخورد کنند، به آنها آموزش

  ا چگونه ادامه دهند و وظیفه آنها چیست.ر

 ،زمـان وقـوع  ا کنتـرل  یـ ن عمـل  یحکنترل  :ن عملیح کنترل. 2

 دادن همزمـان بـا انجـام   و  دهد می اطالعات زمان حال را مالك قرار

مسائل و مشـکالت پـیش   از طریق این نظارت،  .شود فعالیت اجرا مى

هـا   برنامـه  حساسـیت برخـی از   شوند. از آنکه پرهزینه شوند، حل مى

کنـد تـا مـدیریت از ایـن نـوع کنتـرل اسـتفاده کنـد و          ایجـاب مـی  

  سریع اتخاذ نماید. تصمیماتی به موقع و
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طـواف یـا    دادن روحانی کاروان همزمان با انجـام  ،به عنوان مثال

هنگامی که زائر در حال خواندن نماز طواف است، بر کـار او نظـارت   

 ،نـد ک مـی و اصـالح   ددهـ  یمد و خطاهاي احتمالی او را تذکر نک می

خوانـد و بـا اسـتقرار در    ببعد از طواف، سریع نماز طواف خود را  مثالً

خود که در حال اقامه نماز هستند، مشکالت احتمـالی   زائراناطراف 

  ند.کو اصالح  دآنها را تذکر دههاي  نماز

د و در نـ ممکن است زائري به مکـان نمـاز طـواف دقـت نک     مثالً 

امکـان   بـا وجـود  م به اقامه نماز بپردازد یا اینکـه  طرفین مقام ابراهی

ا فاصله زیـاد از  بو  بروداقامه نماز پشت مقام ابراهیم، به فاصله دورتر 

د ند و او حرکت کنمقام نماز بگزارد، یا اینکه هنگام نماز او را هل ده

و از حالت نماز خارج شود و با آن حال به نمـاز خـود ادامـه دهـد و     

بـا وجـود امکـان    یا اینکه روحانی مشاهده کند که  ،اعاده هم ننماید

هـا   این مسئله را مراعات نکرده و زن زائران، مراعات تقدم مرد بر زن

در انـد.   ختـه پردا  جلوتر از مردها و مردها پشت سر آنها به اقامه نمـاز 

تواند بالفاصله با تشخیص مشکل،  می همه این موارد، روحانی کاروان

موزش دهد تا زائر عمل خـود را بـه درسـتی و بـه     حل آن را به زائر آ

  جا آورد.هصورت صحیح ب

ن است ینوع سوم کنترل و نظارت ا :بعد از عمل. نظارت و کنترل 3

ر پس از انجام عمل بر عملکرد کارکنان و افراد خود نظارت و یکه مد

این نوع از کنترل در واقع همان مفهـومی اسـت    کنترل داشته باشد.

 .نـد ک مـی وم مردم پس از شنیدن واژه کنترل خطـور  عم به ذهن که

تصور عموم این است که کنترل یعنـی همـان ارزیـابی کـار پـس از      

 ،پردازد می دیر پس از اتمام کار به کنترل آننوع، مانجام آن. در این 
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کنـد تـا    مـی  بینی شده مقایسه یعنی کار انجام شده را با برنامه پیش

ه نبود، به منظـور اصـالح انحرافـات    اگر عمل انجام شده مطابق برنام

  احتمالی، اقدامات الزم را انجام دهد.

هنگـامى اطالعـاتى از    ،ست کـه مـدیر  نجاآنظارت نوع این ضعف 

به وجود آمـده و   و انحراف آورد که اشکال مسائل موجود به دست مى

ار یجبران صدمات وارده بس و بعضاً به سازمان صدمه وارد کرده است

کنتـرل، نسـبت بـه    نـوع از  ایـن   البتـه  .مکن اسـت ر میا غیسخت و 

  :، دو امتیاز داردن عملیکنترل قبل از عمل و ح

مقایسـه  نتیجـه  اطالعات بـه دسـت آمـده، واقعـى اسـت و       )الف

دهد که موجـب پـاداش یـا     خوبى نشان مى  عملکرد و استاندارد را به

  شود.   تنبیه مى

ز نتـایج کـار   شود؛ زیرا بـه موقـع ا   باعث انگیزش کارکنان مى )ب

  شوند.   خویش آگاه مى

کامـل اعمـال، در    دادن به عنوان مثال، روحانی کاروان پـس از انجـام  

کند تا ببیند آنان اعمال خـود را بـه    میکنترل هتل، اعمال همه زائران را 

در صـورتی کـه کسـی در اعمـال خـود بـه        و اند یا نـه  درستی انجام داده

اه حل این مشـکل را بیـان و زائـر    مشکلی برخورد کرده، روحانی کاروان ر

  د.کن میرا براي اصالح مشکل پیش آمده راهنمایی 

هـاي   تیکه در موقعاست  نیا ، که توجه به آن الزم است يا نکته

 ترکیبـى از  ایـ و  هر سه کنتـرل  توان مى ،به تناسب شرایط مختلف و

  را اعمال کرد. آنها
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  قلمرو نظارت

بایـد دیـد چـه     ،شـن شـد  حال که ضرورت و اهمیت اصل نظارت رو

ن یـ در ادو؟  فرایندها و یا هر ،افراد :چیزي باید کنترل و نظارت شود

  وجود دارد: یکرد اصلیدگاه و دو رویمورد دو د

  دگاه سنتىید .1

پـدر   ــ  »فردریک تیلور« ۀیبر نظرمبتنی شتر یبدر دیدگاه سنتی که 

نـد.  گیر مـی  تحت نظارت و کنترل قـرار  ،افراد است، ـ  ت علمىیریمد

کرد که با کنترل جدي مـدیریتی در سراسـر محـیط     می کیدأت تیلور

شود که این نظم موجب تحقق کـارآیی نیـروي    می نظمی ایجاد، کار

 ،بـود  براي تحقیق انتخـاب کـرده   در محیطی که تیلور گردد. می کار

ه بود و مشـاغل بـراي افـرادي کـه     کار به اجزاي کوچکی تقسیم شد

سـتاندارد شـده بـود و سـاختار مـدیریتی      ا ،ل اجراي آن بودندئومس

کرد براي افـزایش کـارآیی    می سلسله مراتبی وجود داشت که تالش

از  ریـزي  برنامـه کارکنان را کنترل کند. تیلور طرفدار جـدایی  ، کارگر

 ول اجـرا باشـند. تیلـور فکـر    ئمسـ  ،بایست مـدیران  می اجرا بود؛ زیرا

فراینـدهاي عملیـاتی    فاقد دانش مورد نیاز براي ،کرد که مدیران می

  سازمانی هستند.  

  دیدگاه جدید .2

د. شـون  مـی فراینـدها کنتـرل    ،دیدگاه جدید به جاي کنترل افراد در

 و با مشارکت دادن کارکنان در وظیفـۀ کنتـرل   نظریه این طرفداران

خـودگردان  هـاي   با گسترش حوزه مشاغل و با دادن فرصت به گـروه 

وري و کیفیـت   وجب بهبود بهرهم ،ل گوناگونئبراي پرداختن به مسا

 يهـا کارکنـان بـه جـاي اجـرا      گردند. در این شـرکت  می سازمان در
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 و اصالح آنهـا  کاري خودهاي  فعالیت ازبراي مراقبت  ،محدود یفوظا

  شوند. می تشویق

هم افراد و هـم  د یبا ت اثربخش،یریک مدیدر  رسد که می به نظر

توان ادعا  می رت است کهن صویرا تنها در ایز ؛شوندفرایندها کنترل 

 و کرد که نظارت و کنترل به صورت کامل و جامع انجام شـده اسـت  

    دوار بود.یبه صحت و دقت کارها ام يتوان تا حد می

  مشخصات کنترل و نظارت اثربخش

ها در مؤثر بودن نظـام نظـارتى و مشخصـات     ز ضرورتکى ای دقت:. 1

د اطالعـات  یـ عنى بای ،نظارت اثربخش، دقیق بودن آن است کنترل و

  ق باشند.یبه دست آمده کامالً دق

رد و گـزارش آن  یـ د به موقـع صـورت گ  ینظارت با به موقع بودن: .2

آوري شود تا اقـدامات اصـالحى ـ در صـورت      تر جمع عیچه سر د هریبا

ی و اثربخشـی  یرا اگر نظارت به موقع نباشـد، کـارآ  زی ؛ازـ انجام شوندین

  به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.خود را از دست خواهد داد و 

نظـارت مـؤثر، نظـارتى اسـت کـه       مبتنى بر هدف و برنامه بـودن:  .3

اي  یعنـی نظـارت بـه گونـه     ،مشخص باشـد  اي مبتنى بر هدف و برنامه

طراحی و اجرا شود که بتواند مسـیر دسـتیابی بـه هـدف را تسـهیل و      

ى از نظـارت،  یها را فراهم نماید. هدف نها زمینه الزم براي اجراي برنامه

ن اسـتانداردها و...،  یـی آورى اطالعـات، تع  و جمـع  اسـت ها  هدف تحقق

  هاى اصلى. ابى به هدفیهمه ابزارى هستند براى دست

کارهـا و   یاز آنجا که نظـارت بـر تمـام    د بر نقاط راهبردى:یتأک .4

د یـ ن کارى ضرورتى هم ندارد، نظارت بایست و چنیات ممکن نیعمل
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نقاط حساس و راهبردى معطوف دارد. منظـور   توجه اصلى خود را بر

از نقاط حساس و راهبردى نقاطى است که انحراف و اشتباه در آنهـا  

ى ینظـارت بـر آنهـا موجـب کـارا      و شود ن مىیموجب صدماتى سنگ

توان گفـت کـه    می به عنوان مثال در کنترل مناسک شود. شتر مىیب

تمرکز نماید و از م روحانی باید کنترل خود را بر کنترل اعمال واجب

ز یـ ن اعمال واجـب در کنترل  یحت و کنترل مستحبات اجتناب نماید

  د.ینمااکتفا  يدید به کنترل اعمال و مناسک حساس و کلیبا

د طـورى طراحـى   ینظام نظارت و کنترل با ات:یتناسب با مقتض .5

هـاى گونـاگون تناسـب     و موقعیـت  و اجرا شود که با کارهـا، اعمـال  

هـر کـارى و هـر مـوقعیتى، نظـارت خاصـى را        چـون  ؛داشته باشـد 

ن اصـل  یـ طلبد و نظام کنترل در صورتى مؤثر خواهد بود که به ا مى

به عنوان مثال همچنان که در قسـمت قبـل    مهم توجه داشته باشد.

 ید به شکلیاعمال و مناسک بادادن ن شد، نظارت قبل از انجام ییتب

ز نظـارت  یو مناسک و ن اعمال دادن باشد که با  نظارت  بعد از انجام

    .باشدهمزمان، متفاوت 

موجـب   ش از انـدازه، یبـ د و یهـاى شـد   نظـارت ت داشـتن:  یمقبول .6

ه و کـاهش  یـ ف روحیبه تضع و دوش میه مقاومت در زائران یجاد روحیا

ک نظـام نظـارتى مـؤثر و    یـ جاد ین براى ایشود. بنابرا بازدهى منجر مى

ضـرورى   رت کنترل اعمال آنـان ن ضروییو تب ه تمامى زائرانیکارا، توج

ل و ضـرورت کنتـرل   یـ د دلیـ ون محتـرم کـاروان با  یروحـان  یعنی ،است

 برقــراري .ان کننــدیــخــود ب زائــران ياعمــال و آثــار مثبــت آن را بــرا

ت یـ جـاد مقبول یز در این زائران کاروان و یان روحانیمارتباطات مناسب 

  ود.خواهد ب مؤثرف فضا یان زائران و تلطیمسئله نظارت در م
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نانــه و از ید واقــع بیــکنتــرل و نظــارت با نانــه بــودن:یب واقــع .7

 .مین کنـد أرد نظـر را تـ  وگرایی به دور باشد تا بتواند اهداف مـ  آرمان

و  زائـران در نظارت بـر اعمـال    باید ون محترم کاروانین روحانیبنابرا

د و انتظار نداشته باشـند  اشنن بیکنترل اعمال و مناسک آنان، واقع ب

ن نحو ممکن انجام یبتواند اعمال خود را به بهتر یزائر معمولک یکه 

ح انجـام  یاعمال خـود را درسـت و صـح    يدند زائریبلکه اگر د ؛بدهد

انجـام   نکـه یولو ا ،ندیق نمایاو را تشو یرند و حتیداده است، از او بپذ

  مکن باشد.م تر و بهتر هم آن عمل به شکل مناسب دادن

کنتـرل و نظـارت کارآمـد و    هاي  از ویژگی یکی دیگرپویایی و دوام:  .8

بـر اعمـال و    یو نظـارت روحـان  لذا کنتـرل   .اثربخش، پویایی و دوام است

کنتـرل   یعنـ ی ،يو مورد یا باشد نه مقطعیو پو ید دائمیبا زائرانمناسک 

. همچنـین  د در طول سفر و به صـورت مـداوم باشـد   یبا یو نظارت روحان

د نـه  یـ مختلف کنتـرل اسـتفاده نما  اي ه کیها و تکن از روشروحانی باید 

  رد.یکار بگه ک را بیک روش و تکنینکه همواره یا

اگـر توجـه اصـلی نظـام کنتـرل و       هـا:  ها وعلت شهیتمرکز بر ر .9

اقـدامات اصـالحی    دادن انجـام  باشـد، نهـا   نظارت بـر علـل و ریشـه   

هـا   علـت  هـا و  شـه ید بـر ر یبنابراین کنترل با .پذیر نخواهد بود امکان

  کز شود.متمر

ز توجـه و  یـ خـود دارد ن  زائرانبر  یکه روحان یدر کنترل و نظارت

هـا بـا   است؛ چون تن یمشکالت، ضرورتهاي  ها و علت شهیتمرکز بر ر

ن یاز بـ  يتـوان بـرا   می مشکالت است کههاي  شهیعلل و ر ییشناسا

    دا کرد و آنها را برطرف نمود.یپ يبردن آنها راهکار
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جانبه و کامل بودن یکـی دیگـر از    همه ن:جانبه بود کامل و همه .10

از  یکـ باشـد. ی  مـی  کنترل و نظـارت کارآمـد و اثـربخش   هاي  ویژگی

 ن اسـت کـه  یـ ق کامل و جامع بودن نظام کنتـرل و نظـارت ا  یمصاد

 اعمـال ن انجام یو حاعمال و مناسک  دادن انجامد قبل از یکنترل با

  .  دن آنهایام رسو پس از به اتم باشد نه فقط در انتها و مناسک دادن

 يد اصـالح و بهبـود  یـ هـدف کنتـرل با   گیري اصـالحی:  جهت. 11

گیري نظـام کنتـرل و نظـارت نبایـد      یعنی جهت ،باشد عملکرد افراد

. گیـري باشـد   پیدا کردن نقاط ضعف و مشکالت و بـه اصـطالح مـچ   

ن مسئله معطوف یا رخود را ب واند تمام تیکاروان با ین روحانیبنابرا

برطـرف   ییباز و خوشرو يرا با رو زائران یالت احتمالد که اشکاینما

خ زائـران  یسرزنش و تـوب  يبرا يا ن اشکاالت را بهانهینکه اینه ا ؛کند

  د.ینما يریگ و به اصطالح از آنها مچ قرار دهد

  سنّت ثابت الهى ،نظارت

ق و مـداوم بـر اعمـال و    یهاى ثابت الهى، نظارت کامل، دق کى از سنّتی

ق و یـ ن نظـارت دق یابى آنهاسـت و بـر مبنـاى همـ    یو ارزها  ات انسانین

د و کنـ  ابى مـى یامت، همه کارهاى انسان را ارزیکامل است که در روز ق

  کند. ن مىییک از آنها تعیفر مناسب را براى هر یا کیپاداش 

له نظـارت بـر   ئات متعـدد، مسـ  یـ م در آیخداوند سبحان در قـرآن کـر  

شـاهد و نـاظر کارهـاى بنـدگان      اعمال بندگانش را مطرح کرده و خود را

 :دیـ فرما مـی  ز جملـه در سـوره مبارکـه توبـه    فرموده اسـت؛ ا خود معرفى 

وقُلِ اعملُوا فَسیرَى اللّه عملَکُم ورسولُه والْمؤْمنُـونَ وسـتُرَدونَ إِلَـى    «
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، بگـو عمـل   ]امبریاى پ[ 1؛نَعالمِ الْغَیبِ والشَّهادةِ فَینَبئُکُم بِما کُنتُم تَعملُو

ننـد و بـه زودى   یب خداوند و رسول خدا و مؤمنان اعمال شما را مـى  ؛دیکن

دانـد و شـما را بـه     د که پنهـان و آشـکار را مـى   یگرد به سوى کسى بازمى

  دهد. خبر مى ،دیکرد آنچه عمل مى

گـر  یات دیـ شود و در آ فه استفاده مىیه شرین آیهمچنان که از ا

ان شده است، خداوند متعال عالوه بـر  یب :معصومانات یقرآن و روا

ر نظـر  یـ ند و آنهـا را بـه دقـت ز   یب ها را مى نکه تمام کارهاى انسانیا

بـا انـدك تـأملى     داردنظارت کامل  زیها ن ات انسانیافکار و ن بر دارد،

 :و ائمـه هـدى   9امبریـ اتى کـه از پ یـ م و روایات قرآن کـر یدر آ

ه، کار نظارت بر اعمال و افکـار و  شود که شش گرو مىروشن ده، یرس

  ها را بر عهده دارند: ات انسانین

ش از همه و برتر و باالتر از همـه، ذات پـاك   یپ خداوند سبحان: .1

در . خداونـد  ندک ات بندگانش نظارت مىیخداوند بر اعمال و رفتار و ن

مـن قُـرْءانٍ وال   وما تَکُونُ فی شَأْنٍ وما تَتْلُواْ منْه « د:یفرما ن باره مىیا

    یـهیضُـونَ فوداً إِذْ تُفشُـه کُملَـیلٍ إِالَّ کُنَّا عمنْ علُونَ ممیچ در هـ  2.؛..تَع

 یچخوانى و هناز قرآن  ]اى هیآ[ از سوي او [خدا] هیچ باشى ون کاري

آن  بـه م، هنگـامى کـه   یگواه باشـ بر شما نکنید، مگر اینکه ما کارى 

  ورزید. مبادرت می

ن ناظر بر اعمال انسان، خود خداونـد متعـال اسـت.    یخستپس ن 

ات قـرآن و  یـ قـت را بـا اسـتفاده از آ   ین حقیا ;نىیحضرت امام خم
                                                             

 .105 ،توبه. ١

 .61، یونس. ٢
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در  ؛عالم محضر خداست«: کنند می انین بیچن :معصومان اتیروا

  .»دیت نکنیمحضر خدا معص

ن یالع شه نصبیقت را همین حقین است که اگر انسان ایت ایواقع

خداوند متعال را همواره شـاهد و نـاظر بـر کارهـاى     خود قرار دهد و 

نـد، از  یگر، خود را همواره در محضر خدا ببیخود بداند و به عبارت د

  .انت مصون خواهد ماندیهرگونه لغزش و خطا و خ

ز و یـ است که نظارت و شهادت خداى متعال، براى همه چ یهیبد

گـر احسـاس   یهمه کس کافى است و ضـرورتى بـه وجـود نـاظران د    

کنـد کـه نـاظران و     جاب مىیاما لطف خداوند و عدالت او ا ؛شود نمى

  ند.کن یها مع ز براى نظارت بر کارهاى انسانیگرى نیشاهدان د

د: یـ فرما ن بـاره مـى  یـ م در ایقـرآن کـر   ::امبران و امامـان یپ .2

»    ــؤُآلء ــى ه ــک علَ ــا بِ ــهِید وجِئْنَ ــۀٍ بِشَ ــلِّ اُم ــن کُ ــا م ــف إِذَا جِئْنَ فَکَی

م و یـ آور چگونه خواهد بود آن روز که از هر امتى گواهى مـى 1؛هِیداًشَ

  »م.یده اسالم) قرار مى[ن امت یامبر خاتم) را گواه بر ایپ[تو 

در  9امبر اسـالم یکه پ شود متذکر میه ین آیخداوند متعال در ا

امت، بر امت خود گواهى خواهد داد و روشن است که گـواهى  یروز ق

ا درسـت نخواهـد بـود. لـذا     یـ ن دنیـ نظـارت در ا آن روز بدون وجود 

  .استا ناظر بر اعمال امت خود ین دنیدر ا 9امبریپ

ه درباره ین آیا«د: یفرما مى 7فه، امام صادقیه شرین آیل ایدر ذ

امامى از مـا گـواه    هانازل شده که در هر قرنى براى آن 9امت محمد

  ».گواه بر همه ماست 9خواهد بود و محمدبر آنان 
                                                             

 .41، نساء. ١
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امبران و امامـان،  یعالوه بر نظارت خداوند متعال و پ فرشتگان: .3

ات یـ ز مـأمور نظـارت بـر اعمـال و رفتـار و ن     یـ اى از فرشـتگان ن  عده

وجـآءت کُـلُّ   «د: یـ فرما ن باره مىیم در ایباشند. قرآن کر ها مى انسان

شَهِیدقٌ وآئا سهعآیـد [در حـالی کـه] بـا او      و هـر کسـی مـی   1؛نَفْسٍ م

  »اي است. دهنده دهنده و گواهی قسو

شـود، در   امت)، هر انسانى وارد صـحنه محشـر مـى   یدر آن روز (ق

دهـد و   وست که او را به سوى حساب سوق مىاى با ا حالى که فرشته

  دهد. شاهدى از فرشتگان است که بر اعمال او شهادت مى

 بـر  : همه اعضاى بدن انسان، شـاهد و نـاظر  اعضاى بدن انسان .4

 عضـو م به نظارت و گواهى چنـد  یاما در قرآن کر ؛باشند او مى اعمال

. سـت از جمله آنها زبان، دست، پا، چشم و گوش ا ؛ح شده استیتصر

یـوم تَشْـهد علَـیهِم أَلْسـنَتُهم     « د:یـ فرما سوره مبارکه نور مـى  24ه یآ

ـ   ؛وأَیدیهِم وأَرجلُهم بِما کَانُوا یعملُونَ ان و دسـت و پـاى   روزى کـه زب

  »شهادت خواهد داد. ،اند آنان به آنچه انجام داده

کى از مخلوقـات الهـى اسـت کـه بـه اذن      یز که یزمان ن زمان: .5

و  هـا نظـارت دارد   ا بر اعمال و رفتار انسـان ین دنیخداوند متعال در ا

  امت گواهى و شهادت خواهد داد.یدر ق

    د:یفرما مى 7ن، علىیرالمؤمنیحضرت ام

د: اى یـ گو نکه بـه او مـى  یگذرد، مگر ا وزى بر فرزند آدم نمىچ ریه

اى هستم و بر تو گواه هستم. در مـن سـخن    فرزند آدم، من روز تازه

امـت بـه نفـع تـو     یک انجام بـده تـادر ق  یکو و خوب بگو و کار نین

  .گواهى دهم
                                                             

 .21. ق، ١
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همـان آن  یر پاى ما قرار دارد و ما همواره مینى که زیزم ن:یزم .6

و ما مراقب  ،کند ى مىیرایها و برکاتش پذ با انواع نعمتهستم و از ما 

امـت آنهـا را بـازگو خواهـد     یاعمال و رفتار ماست و در روز ق بر ناظر

إذَا زلْزِلَـت األَرض  « د:یـ فرما مـى  بـاره ن یـ کرد. خداونـد متعـال در ا  

هـا  یومئـذ تُحـدثُ    زِلْزَالَها وأَخْرَجت األَرض أَثْقَالَها  وقَالَ اإلِنسانُ ما لَ

ن بارهـاى  ید و زمـ یـ داً بـه لـرزه درآ  ین شدیهنگامى که زم 1؛أَخْبارها

کـه  [شـود   ن را چه مىیزم :دیگو نش را خارج سازد و انسان مىیسنگ

ن تمـام خبرهـاى خـود را بـازگو     یدر آن روز، زمـ ] لـرزد.  گونه مى نیا

  »کند. مى

امـت اخبـار خـود را    یق ن دریشود که زم ات استفاده مىین آیاز ا

ا یـ ن دنیناً مسبوق به نظارتى است که درایقین یبازگو خواهد کرد و ا

 ها دارد. بر اعمال انسان

  

  

  

                                                             
 .4ـ1. زلزال، ١
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  مقدمه:

  سعدیا دي رفت و فردا همچنان معلوم نیست     

ت شمار امروز راـــان این و آن فرصــدر می  

 از آنگیري صـحیح   هاست که در صورت بهره یهعمر یکی از سرما

بخـش و روشـنی بـراي مـا بـه ارمغـان آورد.        تواند آیندة سـعادت  می

نگـر اسـت.    عاقل و آینـده هاي  ي از سرمایه عمر، ویژه انسانمند بهره

روزگار پیوسته رو به کاهش است و اگر قدر آن شـناخته  هاي  فرصت

تاوردي بـراي انسـان   آنکـه دسـ   بـی  ؛رود می نشود، به سرعت از دست

  داشته باشد.

ــون آب روان در    ــت، همچ ــرمایه اوس ــا س ــه تنه ــان ک ــر انس عم

سـرمایه  بخشـی از   گذرد و با گذشت هـر روز،  می سراشیبی با تندي

باید نهایت توجـه و وسـواس    انسان شود. بنابراین می انسان مستهلک

 ، توشـه و دهـد  اي که از دسـت مـی   تا در قبال سرمایه ده باشرا داشت
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هـاي   . نیروها، نشـاط، سـالمتی و بـاالخره فرصـت    دمالی کسب کنک

 طـور  همیشـه همـین   مختلفی که اکنون براي هر کسی فراهم است،

شـود. انسـان عاقـل آن     مـی  روز به روز از مقدار آن کاسته و ماند نمی

 استفادهوجه بهترین  آنها بهاز ا ه ست که قبل از پایان یافتن فرصتا

  کمال مطلوب خود را تحصیل کند.بارش را ببندد و کند و 

  گیري شایسته از عمر اتی جهت بهرهنک

هـاي   براي استفاده شایسته از سـرمایه عمـر و جلـوگیري از حسـرت    

  آینده، توجه به چند نکته ضروري و کارساز است:

  سیر نزولی قوا .1

تواند در استفاده شایسته از سرمایه  می اي که توجه به آن لین نکتهاو

سـیر   ،باشـد  مـؤثر آینـده،  هـاي   سف و حسـرت أیري از تعمر و جلوگ

عمـر   .هاسـت  ها و نعمـت  واي انسان و روبه زوال بودن فرصتنزولی ق

انسان فرایند ویژه و خط سیر خاصـی دارد و در ایـن فراینـد و خـط     

ها رو به زوال، قوا رو به سست شـدن و اعضـا    ها و نعمت سیر، فرصت

الهی به تـدریج از  هاي  تو نعم ندستهبه سمت فرسودگی در حرکت 

د و وش میضعف و سستی بر انسان مسلط  شود و می انسان باز گرفته

 جهـت  ردبنابراین تمام تالش انسان باید  .رود می شور و نشاط از بین

  ها باشد.   ها و نعمت استفاده بهینه از فرصت

اسـتفاده از   نحو خداوند متعال به منظور ترغیب انسان به بهترین

 :وده اسـت فرمـ   ها این فرایند را توضـیح داده و  ا و نعمته این فرصت
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هـر کـس را طـول عمـر     1؛ومن نُعمرْه نُنَکِّسه فی الْخَلْقِ أَفَالَ یعقلُـونَ «

 کنـیم و بـه نـاتوانی کـودکی بـاز      مـی  دهیم، در آفـرینش واژگـونش  

    »ردانیم.گ می

  نامعلومی میزان سرمایه عمر .2

تواند در استفاده بهینـه از سـرمایه    می آنمسئله دیگري که توجه به 

ي  داشـته  مؤثرآینده، نقش هاي  سف و حسرتأعمر و پیشگیري از ت

در اختیـار  هـاي   باشد، نامعلومی میزان عمر و مشخص نبودن فرصت

کیفیت و زمان  انسان است. عمر در دست خداست و کسی از مدت و

گوش بـه زنـگ    باید پیوسته آماده و آدمی پس .آن آگاه نیست پایان

موجـود  هـاي   د و خود را براي استفاده بیشـتر و بهتـر از فرصـت   باش

وما کَـانَ لـنَفْسٍ أَن   « فرماید: میاین باره د. خداوند متعال در نآماده ک

 هـیچ کـس جـز بـه فرمـان خـدا       2؛تَموت إِالَّ بـإِذْنِ اللّـه کتَابـاً مـؤَجالً    

  ».سرنوشتی است تعین شده؛ میرد نمی

  بودن سرمایه عمرناپذیر  برانج .3

و ایـن سـرمایه بـزرگ      اسـت بدیهی است که عمر انسـان در حـال گـذر    

عمـر، آرزوي بازگشـت   هـاي   پذیر نیست. آنان که در واپسـین سـال   جبران

ولَـن  « فرمایـد:  مـی  رسند؛ خداوند متعال نمی دوباره آن را دارند، به جایی

أَج آءنَفْساً إِذَا ج ؤَخِّرَ اللَّهایخداوند هرگز مـرگ کسـی را هنگـامی    3؛لُه

    »اندازد. نمی به تأخیر ،رسد می که اجلش فرا

                                                             
 .68. یس، ١

 .145، عمران آل. ٢

  .11، منافقون. ٣
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  حسرت قیامت .4

سـوخته و عمـر   هاي  فرصت بردر روز قیامت هایی که  بسیارند انسان

ند خورد؛ حسرت اینکه سرمایه عمر را رخو می ترحستباه شده خود 

ندیدنـد. ایـن    و چیزي براي حیات ابدي خویش تدارك ندداداز کف 

حسرت، با آرزوي بازگشت دوباره به دنیا براي جبران قصور و سستی 

و  ناپـذیر  آرزویـی کـه تحقـق    ؛استهمراه سازي عمل صالح  و ذخیره

أَو نُـرَد فَنَعمـلَ غَیـرَ    « فرمایـد:  می خداوند متعال .دست نیافتنی است

مهرُوا أَنْفُسخَس لُ قَدمي کُنَّا نَعـ 1؛الَّذ ا بـه مـا اجـازه داده شـود بـه دنیـا       ی

بـه راسـتی    انجـام دهـیم.   ،دادیم می بازگردیم و اعمالی غیر از آنچه انجام

  »که [آنان] به خویشتن زیان زدند.

  نقش انسان در بارور ساختن عمر .5

دارد. کیفیـت سـپري    رانقـش اصـلی   ، انسان در بارور سـاختن عمـر  

ادت و شقاوت آدمی کردن این فرصت و خرج کردن این سرمایه، سع

بـرداري   و نقـش را در بهـره   تأثیربیشترین  ،زند و خود فرد می را رقم

صـحیح و   ریـزي  برنامـه بـا تـدبیر و    . ایشاناز سرمایه عمر دارد مؤثر

 ،رداداستفاده صحیح، منطقی و بهینه از عمر و زمانی کـه در اختیـار   

داف خـود  و به اهـ  دکاهب اش از میزان حسرت و ندامت آینده تواند می

د. هر کس مسئول سرنوشت خـویش اسـت   یابدر این دنیا نیز دست 

 فرمایـد:  می 7زند. امام علی می که با انتخاب و عمل خود آن را رقم

                                                             
 .53. اعراف، ١
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 فراموش مکن تندرستی و نیرو و فراغت و جوانی و شـادابی خـود را  «

    ١».کنی استفاده به دست آوردن آخرت و از آنها براي

  حسابگري عمر .6

 و حساب خاص خـود را دارد است، انسان نی که در اختیار زما و عمر

و از حسابرسـی عمـر و عملکـرد خـویش      ددچار غفلت شو انساناگر 

 واو اعمـال  عمر و ، حسابگرانی دقیق، مأمور ثبت و ضبط دغافل گرد

هسـتند.   شبر اسـاس عملکـرد   ويارزیابی شخصیت فکري و عملی 

ز چشـم بینـاي آنـان    شـوند و نـه چیـزي ا    مـی  نه غافل مورانأاین م

ـ نفَأَ ددع كمرَع نَّإِ« فرماید: می 7ماند. امام علی می پوشیده اسک و 

لَعیها رقیب یحصست و کسی ا توهاي  عمر تو، همان تعداد نفس 2؛ایه

  »شمارد. می مراقب آنهاست و آنها را

کـس داده   توجه به این نکته که عمر و زمانی که در اختیـار هـر  

د، شـو  محاسـبه مـی   ، حساب و کتاب خاصی دارد و دقیقـاً شده است

گیـري مناسـب و اسـتفاده     و مهمـی در بهـره   یتواند نقش اساسـ  می

  شود.این سرمایه عظیم  هدر رفتنن داشته باشد و مانع آصحیح از 

  فرصت، موهبتی الهی

شخصی را دیـدم   :چنین نقل کرده است یکی از بزرگاناز  فخر رازي

ارحمـوا مـن یـذوب رأس    «زد:  مـی  کرر فریـاد فروخت و م می که یخ

پس با خـود  ». شود، رحم کنید می اش ذوب ؛ به کسی که سرمایهماله

                                                             
  .211، ح90، ص1ج الشیعه، وسائل، حر عاملی. ١

  .222، صغررالحکم و دررالکلم. آمدي، ٢
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إِنَّ  والْعصـرِ «فرمایـد:   مـی  گفتم این است معناي سخن خداونـد کـه  

ن در خسـران و زیـان   عصـر کـه انسـا    سـوگند بـه  1؛اإلِنسانَ لَفی خُسرٍ

  »است.

 و زمان را از دست شود می کاسته انسانی که روز به روز از عمرش

کند، مانند یخی اسـت کـه    نمی و در برابر آن، فضایلی کسب دهد می

 نـی قـرض گرفت  و نـه نی خرید، نه گردد. وقت می شود و هیچ می آب

فرصتی که در اختیار مـا قـرار گرفتـه، مـوهبتی الهـی      زمان و . است

 و استفادهکند. با مواظبت  نمی هیچ چیز برابري آن باارزش که است 

مـادي و  هاي  توان بسیاري از خواسته می از این موهبت الهی صحیح

و زمان توان فرصت  نمی اي ؛ ولی با هیچ وسیلهرآورده کردمعنوي را ب

  از دست رفته را بازگرداند.

  ست که از نو آیدا روز بگذشت خیال

ست که از سر گرددا فرصت رفته محال       

قلب هاي  ضربان«گفت:  می خود بزرگی در مقام نصیحت به فرزند

شـود و نـه    مـی  نـه کـم   ؛دارد یو دقایق حیات، هر کدام شماره معین

رسد و همین که پیمانه عمـر لبریـز شـد، نـداي      می خود ،زیاد. مرگ

دهند. پس حسابگرانه زندگی کنیم که به هنگـام رفـتن،    میرحیل در

حسرت و تأسـفی نداشـته باشـیم. از روزهـاي کوتـاه عمـر بهتـرین        

  ٢.»استفاده را ببریم و کارهاي بزرگ انجام دهیم

  وان یافتـت می در سایه وقت     گر گوهري از کفت برون تافت

  رید نتوانـر، خـبا  هیچ گوه     ت  انسانـت رود  زدســگر وق
                                                             

 .2و  1. عصر، ١

 .400، ص1372ري، مختا. ٢
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  و به قول شیخ بهایی:

  عزیز است غنیمت شمار عمر     آنچه ندارد عوض اي هوشیار

فرصتی که در اختیار  و میت زماندر مورد اه 7علی منانؤمیرما

ـ  مـرّ تمرّ ۀالفرصـ « فرمایـد:  مـی  انسان قرار داده شده اسـت،  اب حالس

نیکـو  هاي  پس فرصت .گذرند می ها مانند ابر فرصت 1الخیر؛ صفانتهزوا فر

  »را از دست ندهید.

هر چیزي در دنیا قابل جبران اسـت، غیـر از وقـت کـه چـون از      

اهمیـت بـه    خیلی بی »یک روز«د گردد. شای نمیدیگر بر ،دست رفت

برابـر  » ابـدیت «بلکه با » یک سال«نظر برسد، اما از لحاظ کیفیت با 

یـک  «زیـرا  ؛ حیث کمیت ابداً قابل مقایسه نیسـت گو اینکه از  ؛است

» یـک سـاعت  «بلکـه بـر اسـاس    » یـک روز «بر اساس همین » سال

شود؛ همچنـان کـه ارقـام بـزرگ از اعـداد کوچـک سـر         می محاسبه

  گیرند. می چشمه

  دینیهاي  عمر در آموزهزمان و ارزش 

نکات بسـیار   :حضرات معصومینهاي  توصیهدینی و هاي  موزهآدر 

کـه بـه    اي و عمر گرانمایـه  زماناستفاده صحیح از  بارهسودمندي در

وجـود   عنوان یک فرصت طالیی در اختیار انسان قرار گرفتـه اسـت،  

  شود: می دارد که به چند نمونه آن اشاره

تـو  ؛ کننـد  مـی  شب و روز در تو عمل«فرماید:  می 7امام علی .1

    ٢».گیرند، تو نیز از آنها بگیر می هم در آن دو عمل کن. آنها از تو
                                                             

  .337، ص71ج، بحاراالنوار ،مجلسیعالمه . ١

  .133، ص1416محمدي ري شهري،  .٢
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اي ابوذر، نسـبت بـه عمـر خـود و     «فرماید:  می 9پیامبر اکرم .2

    ١».باش تا نسبت به درهم و دینارتتر  داري از آن، حریصنگه

پـس   ؛تـو، اجـزاي عمـر توسـت    هاي  فسن« فرماید: می 7امام علی .3

    ٢».ا به خدا نزدیک کند، صرف نکنآنها را جز در طاعت خدا که تو ر

که عمر من در راه  خداوندا، تا وقتی«فرماید:  می 7امام سجاد .4

پس آنگاه که عمرم چراگـاه   ،شود، به من عمر بده می طاعت تو صرف

    ٣».یطان شد، مرا به سوي خود ببرش

پـنج   ،اي ابـوذر «به ابوذر غفاري چنین توصیه فرمود:  9دا رسول خ .5

 ؛ات را قبـل از پیـري خـود    جـوانی  :چیز را قبل از پنج چیـز مغتـنم بشـمار   

 ؛ات دسـتی  ات را قبـل از تهـی   ثروتمنـدي  ؛ات ات را قبل از بیمـاري  تندرستی

 ٤».و زنده بودنت را قبل از مردنتات  ات را قبل از مشغولی آسودگی

  یت زمانضرورت مدیر

زمان، بهترین هدیه خالق جهان به اشرف مخلوقات (انسان) است که 

 در نهفتـه هـاي   در صورت شناخت و اسـتفاده صـحیح از آن توانـایی   

یابد. شناخت زمان، بصیرت الزم بـراي اسـتفاده    می درون انسان بروز

ترین منبعـی اسـت کـه     سازد. زمان باارزش می صحیح از آن را فراهم

را استفاده از منابع دیگر نیز وابسـته بـه   زیان قرار دارد؛ در اختیار انس

تـرین   اصـلی  ،تـوان گفـت زمـان    می داشتن زمان است. بر این اساس

                                                             
  .222، صهمان. ١

  .722، صهمان. ٢

  .20، دعاي 1386امام زین العابدین،. ٣

  .233، ص1404حرانی،. ٤
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سرمایه بشري است که نیاز به مـدیریت و اداره کـردن دارد تـا از آن    

  در راستاي تحقق اهداف فردي و جمعی استفاده شود.

و در ایـن مـدت بـه    هفتـاد سـال عمـر بدهـد      بـه بشـري   گر خداوندا

فقـط یـازده و نـیم تـا دوازده سـال آن مفیـد        ي مبتال نشود،بیماري حاد

هشـت   دن وخوابیـ   صرف زیرا از عمر هفتاد ساله، بیست و پنج سال است؛

شـود   مـی  نه سال براي دید و بازدید و تمهیدات کـار  صرف خوردن و سال

  یابد! اختصاص میکارهاي اجتماعی  به حدود شش و نیم سال و

در هر بیست و چهار ساعت، بین چهار تـا پـنج    انساننکته دیگر اینکه 

به صورت طبیعی، آن چهار، پـنج سـاعت    د وساعت حضور ذهنِ کامل دار

بـرداري   کنـد و از آن بهـره   را در طول بیست و چهار سـاعت، تقسـیم مـی   

  د.کن معلوم می را اهمیت برنامه و زمان مسئله کند. این می

توانـد آن را ذخیـره کنـد و نـه      می نه کسی زمان منبعی است که

در غیر ایـن   شود؛لحظه از آن استفاده  باید در بلکه ،قابل خرید است

قابـل   عالوه بر اینکـه  صورت، به هیچ قیمتی باز نخواهد گشت. زمان

 .اگر تلف شـود، قابـل جـایگزین کـردن هـم نیسـت       ،خریدن نیست

حضـرت   ود.شـ فاده اسـت  نحـو  بهتـرین  ن فرصت بهبنابراین باید از ای

 :وده اسـت فرمـ   کـرده و  له اشـاره ئخیلی دقیق بـه ایـن مسـ    7علی

غم و غصـه بـه دنبـال     ، از دست دادن فرصت 1ۀ؛صغُ ۀِرصالفُ ۀُاعضَإِ«

  »خواهد داشت.

تنها  و است یاما تمام شدن ،است يه ارزشمندیاگرچه زمان سرما

و کمـال   در راه سعادتعظیم ه ین سرمایکه از لحظه لحظه ا یکسان

عمـر   یانیـ پا يها نده و در بخشیرند، در آیش بهره گیخو يو بهروز
                                                             

 .489، صالبالغه نهج. سید رضی، ١
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ـ  کـه در   ین همـه منـابع  یگرفتار حسرت برگذشته نخواهند شد. در ب

 ت خـود یـ به اندازه اهم یول ،ن آنهاستیزمان با ارزشتر ،میار داریاخت

 شـتر یسـت. علـت ب  یگاه و منزلت برخـوردار ن یاز جا ها در میان انسان

، عـدم  یو اجتمـاع  ي، کـار يفـرد  یر زنـدگ یناپذ برانج يها شکست

تـر و   ز مهـم یـ چ چیه یانسان يایاستفاده مطلوب از زمان است. در دن

تـوان از   یاست کـه مـ   يا هیتنها سرمازمان ست. یتر از زمان ن باارزش

ـ   یق آن همه چیطر تـوان   یز نمـ یـ چ هـیچ بـا   یز بـه دسـت آورد، ول

ت یریت  مرهـون مـد  ین موفقاز آن را به دست آورد. بنابرای يا لحظه

    .نه زمان استیبه

نقـش   کـه  اسـت  هـایی  تـرین مهـارت   مدیریت زمان یکی از مهـم 

مهـم   ویژگـی یـک  نیز  کلیدي در موفقیت دارد و زندگی افراد موفق

امـروزه مـدیریت زمـان در     د و آن استفاده مناسب از وقت اسـت. دار

اسـتفاده از  زیـرا بـا    ؛اي برخـوردار اسـت   علم مدیریت از جایگاه ویژه

هـا را افـزایش داد و بـا     تـوان بـازدهی   مـی  راهکارهاي مدیریت زمان

سـنگین  هـاي   گیري مناسـب از زمـان از اتـالف وقـت و هزینـه      بهره

گیري کرد. از این رو مدیریت زمان، علم کنترل زمان و استفاده  پیش

 شود. می صحیح از آن نیز نامیده

از وقـت   توانند می افرادمدیریت زمان مهارتی است که توسط آن 

  د.نهاي خود استفاده کن خود به بهترین نحو در راه رسیدن به هدف

ناپـذیر بـراي    استفاده مؤثر و اثربخش از زمـان ضـرورتی اجتنـاب   

یت زمــان شــامل مــدیر و موفقیــت در عرصــه کــار و زنــدگی اســت

  ها براي کنترل و استفاده بهتر از زمان است.   اي از مهارت مجموعه

 ر افـراد موفــق و اثـربخش، اهمیـت زمـان را تأییــد    بررسـی رفتـا  

مدیران اثـربخش در شـروع کـار خـود     « :گوید می پیتردراکر .کند می
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وظـایف   دادن سپس بـه انجـام   ،گیرند می ابتدا عامل زمان را در نظر

همچنـین از نظـر وي مـدیران اثـربخش پـیش از      ». پردازند می خود

صـرف چـه    ان را واقعـاً در پی آن هستند که دریابند زمـ  ریزي برنامه

کنند. آنها با پی بردن به چگونگی گذراندن زمـان خـود،    می کارهایی

گیـر و   وقـت هـاي   کنند، زمانشان را مدیریت کنند و فعالیت می سعی

  ثمر را حذف کنند. بی

ها براي اداره صحیح  تکینک و اي از فنون مدیریت زمان، مجموعه

تـوان بـه نتـایج ذیـل      می ها زمان است که با به کارگیري این مهارت

  دست یافت:

  ؛هاآنبه مند  شناسایی اهداف و دستیابی منطقی و نظام .1

  ؛ها وردن دورنمایی بهتر از فعالیتها و فراهم آ تعیین اولویت .2

  ؛ها افزایش اثربخشی فعالیت .3

  ؛کننده وقت و تسلط بر عوامل ضایع شناسایی  .4

ــنش .5 ــاهش ت ــه  ک ــاد و ب ــار زی ــاي ناشــی از ک دســت آوردن  ه

  هاي بیشتر. هاي بیشتر براي فعالیت فرصت

 نت زمایریل عدم استفاده از مدیدال

اولـین عامـل   مدیریت زمان  بارهتصورات اشتباه در تصورات اشتباه: .1

تـرین   رایـج  و اسـت مؤثر در ایجاد اختالل در فرایند مـدیریت زمـان   

ده مفیـد  نوعی اسـتفا را پرمشغله بودن  فرد تصور اشتباه آن است که

گوینـد حتـی    می شنویم که مدیران با افتخار می . بسیاربداندوقت  از

هاي روزانه شما خیلـی  ربراي صرف ناهار فرصت ندارند. اگر لیست کا

بلکـه بدانیـد کـه بـه      ؛خوشحال نشوید ،بیشتر از زمان کاریتان است

  دارید.نیاز مطالعه در زمینه مدیریت زمان 
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ازدارنده دیگر، عدم تفـویض اختیـار   عامل بعدم تفویض اختیار:  .2

کس قادر نیسـت   کنند هیچ می تصور به دیگران است. مدیران معموالً

 ین سـعی ابنـابر  ؛کارها را با سرعت و کیفیـت خودشـان انجـام دهـد    

دست گیرنـد  ه کارها را ب دادن کنند تا آنجا که ممکن است انجام می

تفکـر   . این طرزسازند می موارد کم اهمیت رخود را درگی در نتیجه و

کاروان نیـز   ونرشد مجموعه خواهد شد. بعضی از روحانی باعث توقف

تواند کارهاي فرهنگی کـاروان را انجـام    نمی کس کنند هیچ می تصور

کـه   در حـالی  ،دنـ انجـام ده  باید همـه کارهـا را شخصـاً    آنهادهد و 

و مدیریت نماید و  ریزي برنامهروحانی باید مسائل فرهنگی کاروان را 

اجـراي   بایـد  بلکـه  .ها را خودش اجرا کنـد  ضرورت ندارد همه برنامه

  بعضی از آنها را به دیگران واگذار نماید.

یکـی دیگـر از عوامـل عـدم      تعلل و به تعویق انـداختن کارهـا:  . 3

وري از زمان، تعلل و بـه تعویـق    استفاده از مدیریت زمان و عدم بهره

ن و تـالش ایـن عـادت را از    . افراد موفق با تمـری است انداختن کارها

زیـرا   ؛کننـد  مـی  گرا بسیار سریع رشد اند. مدیران عمل خود دور کرده

مختلـف بـه تعویـق    هاي  کاري را به بهانه دادن کنند انجام نمی سعی

را بیابنـد تـا کـاري را    هـایی   کوشـند بهانـه   می بلکه همواره ؛بیندازند

  .عملی سازند

ه حتما باید مـورد توجـه   آخرین مشکل ک نداشتن برنامه کاري: .4

قرار گیرد، نداشتن برنامه کاري روزانـه و هفتگـی اسـت. بسـیاري از     

خواهنـد بـه سـر کـار      می شوند و می مردم وقتی صبح از خواب بیدار

دانند چه کاري باید انجام دهنـد و منتظرنـد تـا وقـایع و      نمی بروند،

  اتفاقات، روز کاري را شکل دهد و این یک فاجعه است.
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  مدیریت زماناصول 

  جامع ریزي برنامه. 1

ترین اصل بـراي اسـتفاده صـحیح از زمـان، داشـتن       نخستین و مهم

اي حساب شده و دقیق است. این برنامه محور اصلی مـدیریت   برنامه

ى زوایاي زندگی فـردي و   ى جامع که همها زمان است. داشتن برنامه

 واقـع، کاري را پوشـش دهـد، ماننـد در اختیـار داشـتن نقشـه و در       

اسـتراتژي (راهبـرد) فـرد بـراي دسـتیابی بـه اهـداف اسـت کـه در          

ترین مسیر براي رسـیدن بـه هـدف     ترین و کم هزینه برگیرنده کوتاه

است. برنامه مناسب، موجب جلوگیري از هدر رفتن وقت و انـرژي و  

باال بردن اعتماد به نفس، توان پیگیري و قدرت نظارت و کنتـرل بـر   

  ن از هوش و خالقیت فرد دارد.و نشا شود می اعمال

آشنا شـد تـا بتـوان برنامـه      ریزي برنامهالبته باید نخست با اصول 

درست و منطقی تدوین کرد. دوم اینکه برنامه باید مکتوب باشـد تـا   

رنامه مکتـوب، افـزودن   بانتظاري را که از آن هست را برآورده نماید. 

گـذارد،   مـی  شـان بر اینکه همیشه تجارب مکتوب افـراد را در اختیار 

قدرت تمرکز، اعتماد به نفس، تسلّط بر کار، پشتکار، نظم، پیگیري و 

  آورد. می کنترل را نیز به ارمغان

  روزانه ریزي برنامه .2

کند تـا در طـول روز کارهـاي بیشـتري      می روزانه به افراد کمک ریزي برنامه

نهاسـت،  کـه در اختیـار آ   یبـر زمـان  را به پایان برسانند و کنتـرل بیشـتري   

 ،که باید انجـام دهنـد   را داشته باشند. بدین منظور باید فهرستی از کارهایی

بعـد زمـان   اولویـت اول قـرار دهنـد و    تـرین کارهـا را در    مهم ؛را تهیه کنند
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مشخصی را به هر کدام اختصاص دهند. بـه ایـن ترتیـب زمـان بـراي آنهـا       

  .فتدا نمی کند و کارهایشان به تأخیر می ارزش بیشتري پیدا

اي از کارهـایی اسـت کـه     روزانه، فهرست واقع بینانـه  يریز برنامه

افراد باید در طول روز انجام دهند و الزم است آنها را در جدولی کـه  

که باید  یهای براي درج ساعات روز، فعالیتهایی  حداقل شامل ستون

انجام گیرد، زمان هر فعالیت، نوع اولویـت، ثبـت عملکـرد و ارزیـابی     

  ، تنظیم کنند.  ستها فعالیت

  اولویت بندي کارها. 3

 روزانـه  ن کـارایی برنامـه  کـه موجـب بـاال رفـت    هـایی   یکی از مهارت

  است که در برنامه مشخص شدههایی  شود، تعیین اولویت فعالیت می

شود. در واقع، تصمیم فـرد بـراي دادن حـقّ     می یا در بین روز ایجاد

. اگـر فـرد ارزش کارهـا را    گوینـد  مـی  بنـدي  تقدم به کارها را اولویت

تر  بسنجد و اولویت آنها را تعیین کند، توان خود را روي کارهاي مهم

کند و در صورت مواجهه با مشکل در برنامـه، بـر اسـاس     می متمرکز

  کند.   می اولویت تعیین شده حرکت

هاي  شود که افراد ارزش فعالیت می بندي موجب همچنین اولویت

ا آنها برخورد کننـد. بـراي   ه طور مؤثرتري بخود را بهتر بشناسند و ب

  ها را به سه دسته تقسیم کرد: توان فعالیت می بندي اولویت

بسـیار  دسته نخست، کارهـایی هسـتند کـه هـم داراي اهمیـت      

انـد و بـراي    اصـلی آمـده  هـاي   هستند و هم در فهرست برنامهزیادي 

و وري در ایـن مقطـع، فـ    هاتر، انجام دادن آن دستیابی به هدف بزرگ

ل قرار گیرنـد و مقـدم   این نوع کارها باید در اولویت اواست. ضروري 

  .  بر کارهاي دیگر شوند
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برخوردارنـد  کمتري از اهمیت   دسته دوم، کارهایی هستند که

کمتري دارند. این کارها در اولویت دوم هستند و باید و یا فوریت 

  .وقت مناسبی براي آنها در نظر گرفته شود

ارهایی هستند که نه از اهمیت برخوردارند و نـه  سوم، ک دسته

گیرند، مانند روابـط   می از فوریت؛ اما معموالً بیشترین وقت روز را

اجتماعی و کارهاي روزمره. این امـور، بیشـتر بـر حسـب عـادت      

گیرند و نقشی در ارتقاي فرد و رسیدن به هدف ندارنـد.   می انجام

زمان خود را صـرف ایـن    متأسفانه اغلب افراد، ناخواسته بیشترین

بسیاري از این نوع کارهـا،   دادن ؛ در حالی که انجامکنند می امور

آنهـا، فـرد از    دادن وقت براي انجـام  فولی با صر ؛ضرورتی ندارد

  ماند. می تر باز انجام کارهاي مهم

بنـدي   در مـورد ضـرورت اولویـت    7منان حضرت علیؤامیرم

اره کـرده و اهمیـت   کارها به محدودیت وقت و تـوان انسـان اشـ   

 نَّإِ« :وده اسـت فرمـ  بندي کارها را مورد توجه قـرار داده و  اولویت

أریک تَّال یسع شَ لِّکُلرِّفَفَ یءغه لهِلمهمان فکر و توان تو همه  1؛م

پس آن را بـراي انجـام دادن کارهـاي     ؛دهد نمی کارها را پوشش

  »زاد کن.مهم آ

  افزایش تمرکز .4

زیادي در استفاده بهتـر و   تأثیرکه  ل مهم مدیریت زمانیکی از اصو

افـزایش   اسـت، دارد،  در اختیـار انسـان  که  یبیشتر از زمان و فرصت

                                                             
 .243، صغررالحکم و دررالکلم. آمدي، ١
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 تمرکز بر فعالیت یعنـی فـرد، هنگـام انجـام     .هاست تمرکز بر فعالیت

یک کـار، از فکـر کـردن و مشـغول شـدن بـه کارهـاي دیگـر          دادن

کنـد، بلکـه    نمـی  راد را بیشـتر وقـت افـ   ها فعالیت برتمرکز  بپرهیزد.

هـاي   دهد. افراد در ابتدا بهتر است میـزان زمـان   می ها را تغییر عادت

سپس تمرکزشـان را بـاال ببرنـد.     ،تلف شده خودشان را کاهش دهند

فالن کـار   دادن به طور مثال به خودشان بگویند وقتی مشغول انجام

روم تا کـارم   نمی مهم هستم، سراغ تلفن، اینترنت یا کارهاي دیگري

  .تمام شود

 روحی و جسمیتوجه به شرایط . 5

شـرایط روحـی و   برنامه مناسـب، تناسـب آن بـا    هاي  یکی از ویژگی

فرد است. توان روحی و جسمی افراد براي انجام دادن کارها  جسمی

مانـد و سـطح فعالیـت و برانگیختگـی در      نمـی  همیشه یکسان باقی

تغییـرات، بسـته بـه عـادات      کند. ایـن  می ساعات متفاوت روز تغییر

بـه   .فراد متفاوت استاتغذیه، خواب، حاالت روحی و شرایط جسمی 

  توان قانون معینی براي آن تعریف نمود.   نمی همین دلیل

الزم است فـرد از سـاعات بیولوژیـک (زیسـتی)      ریزي برنامهبراي 

خـود   ریزي برنامهخود، اطالعات کافی به دست آورد و نتایج آن را در 

دهد. براي به دست آوردن این اطالعات، فرد باید چنـد روز بـه    یرتأث

دقّت، وضعیت برانگیختگی و افسردگی خـود را در سـاعات مختلـف    

اصـلی و مهـم   هـاي   ثبت کند و بعد از به دست آمدن نتایج، فعالیـت 

خود را که احتیاج به توان باالتر و انرژي بیشتري دارند، براي ساعات 

و امور روزانـه و غیـر مهـم را کـه احتیـاج بـه        دبرانگیختگی قرار ده

تمرکز ندارند، به ساعاتی موکول کند که از انرژي کمتـري برخـوردار   

 ،دهنـد  مـی  است. در صورتی که بیشتر مردم، خالف این کار را انجام
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یعنی بین صبح و ظهر را (که معموالً بیشـترین برانگیختگـی وجـود    

و کارهاي اصلی خود را بعد از د پردازن می اهمیت دارد) به کارهاي بی

  دهند.   می ناهار یا شب انجام

بایـد بـراي بـه دسـت آوردن تـوازن جسـمی و روحـی در        انسان 

د و عـالوه بـر عمـل کـردن بـه      اشـ خوابیدن و غذا خوردن متعـادل ب 

پزشکی و بهداشتی در ایـن مـوارد، از یـک نظـم دائمـی      هاي  توصیه

مطمئن از توانایی خـود در   برآوردي دتوان می با این کار، ؛دنپیروي ک

پیش بینـی مناسـبی    دتوان نمی روز به دست آورد. در غیر این صورت

  .  ه باشدان عملکرد خود در روز داشتمیزاز 

  مشارکت با دیگران. 6

اصل دیگري که نقش مهمی در مدیریت بهتر زمان و استفاده بهینـه  

ــت ــران در     از فرص ــارکت دادن دیگ ــئله مش ــان دارد، مس ــا و زم ه

براي اینکه بتوان زمان را به طـور مـؤثري مـدیریت کـرد،     رهاست. کا

امــور شـرکت داد و بعضــی از   دادن بایـد اطرافیـان را هــم در انجـام   

ها را برعهده دیگران گذاشت. فرد نباید یک تنه بـه میـدان    ولیتئمس

نگـاهی   ،بلکه باید به فهرسـت کارهـایی کـه بایـد انجـام دهـد       ،برود

کمـک   هایشـان  استعداد و توانمندير بر اساس افراد دیگ بیندازد و از

در میـان کارهـاي فرهنگـی کـاروان کارهـاي       به عنوان مثال. بگیرد

آنها را به افـراد   دادن تواند انجام می زیادي هست که روحانی کاروان

مثـل برگـزاري مسـابقات مختلـف، برنامـه خـتم       ، دیگر واگذار کنـد 

البتـه بـر انجـام     پـردازد؛ تر ب و خود به کارهاي مهم .گروهی قرآن و..

  کارهاي واگذار شده به دیگران هم باید نظارت نماید.دادن 
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  یزندگی سالم و استراحت کاف .7

تر و  گیري مناسب در بهره داشتن یک زندگی سالم و استراحت کافی،

یکی از اصـول مـدیریت    مؤثر است وهاي آن  بهتر از زندگی و فرصت

د شو میتمرکز افراد زایش همچنین موجب اف شود محسوب می زمان

کند. وقتـی فـرد    می آنها هموار براي و مسیرهاي موفقیت بیشتري را

شود و در نتیجـه طـی یـک زمـان      می یی وي زیادتراکار ،سالم باشد

بایـد بـه    انسـان  نابراین. برساند می کوتاه کارهاي بیشتري را به پایان

مرتـب ورزش  و  باشـد  خوابد، رژیم غذایی سالمی داشتهباندازه کافی 

 د؛ زیرا مشغله زیاد و کار بـیش از حـد، فـرد را خسـته و فرسـوده     نک

مانـد. پـس هـر     مـی  بندي ناکام کند و سعی و تالش او براي زمان می

  باید از کار دست کشید و استراحت کرد.    ،وقت الزم بود

  یک روزهاي  ثبت فعالیت .8

دداشـت  اصل دیگر در مدیریت زمـان و اسـتفاده بهینـه از زمـان، یا    

افـراد  باشـد.   مـی  انجام شده در طـول روز هاي  کردن کارها و فعالیت

باید یک دفترچه شبیه دفترچه خاطرات روزانه داشته باشند و بـراي  

یادداشت کنند تا ببینند وقـت   ،دهند می کاري که انجام چند روز هر

کند افراد دربـاره خودشـان    می گذرد. این کار کمک می آنها چه طور

ضاوت کنند، اشکاالت و نواقص خود را درك کنند، عوامـل  صادقانه ق

 باشـند کـه  هـایی   اتالف وقـت خـود را بشناسـند و بـه دنبـال زمـان      

  .تر استفاده کنند توانند از آنها معقوالنه می

  تعیین مهلت پایانی .9

  یکی از مواردي که در نوشـتن برنامـه  یکی از اصول مدیریت زمان و 

نه باید به آن توجه داشت، تعیـین مهلـت   روزا بلند مدت و نیز برنامه
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کنـد تـا ظـرف     می انجام دادن هر فعالیت است. این کار، فرد را مقید

زمان تعیین شده، کار را انجام دهد. اگر براي یک فعالیـت، محـدوده   

 زمانی تعریف نشود، احتمال طوالنی شدن و انجـام نشـدن کـار، بـاال    

دادن کار را در مدت زمانی رود. از نظر روانی، ذهن، مراحل انجام  می

کند و اگر مـدت زمـان، بیشـتر از حـد      می اختیار دارد، تنظیم که در

اما اگر زمان کم باشد، کـار،   ؛برد می معمول باشد، کار، زمان بیشتري

  رسد.   می زودتر به پایان

نخسـت، اینکـه حتمـاً مهلـت      :براي این منظور باید دو نکته رعایت شود

بینانـه و   ایـن مهلـت، واقـع    االمکـان  حتـی م اینکـه  پایانی تعیـین شـود و دو  

حقیقی باشد. البته تخمین زدن درست زمان، خود، یـک مهـارت اسـت کـه     

ى هـر روز را   مـداومت داشـته باشـد و نتـایج برنامـه      ریزي برنامهاگر فرد در 

  بررسی و از آن استفاده کند، آن را به دست خواهد آورد.

  مهتعیین زمان مورد نیاز هر برنا .10

انجـام دادن هـر فعالیـت و تعریـف     پایـانی  تعیـین مهلـت    عالوه بـر 

زمـان مـورد نیـاز بـراي      مقدار زمانی اجراي هر برنامه، باید  محدوده

بـراي اجـراي   روشن شود که  مثالً ؛ها نیز مشخص شود اجراي برنامه

روز آینـده  45 یک کار که بایـد حـداکثر تـا    انجام دادن یک برنامه یا

  اعت  یا چند روز زمان الزم است.چند ستمام شود، 

  پذیري انعطاف .11

و نقـش   اسـت پذیر بودن، یکی دیگر از اصول مدیریت زمـان   انعطاف

ـ  مهمی در موفقیت فرد در استفاده بهینـه از زمـان و بهـره    اري از ردب

و در برنامـه مـنعکس    استهمیشه آنچه در ذهن فرد  دارد. ها فرصت

هترین حالت، ممکن اسـت حـدود   افتد. در ب نمی شده، در عمل اتفاق
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، جلو برود. بسیاري از حـوادث  فردبینی  پیشدرصد برنامه مطابق  70

ناخواسـته، مشـکالت غیـر منتظـره و     هاي  بینی نشده، مزاحمت پیش

را بـرهم    حاالت روحی نامطلوب در کمـین هسـتند تـا نظـام برنامـه     

شـود فـرد از مسـیر برنامـه منحـرف نشـود،        مـی  بزنند. آنچه موجب

در مقابل این گونه حـوادث   فردپذیري برنامه و روش اتخاذي  نعطافا

  .شود محسوب میاست که شاخص هوش و خالقیت او نیز 

نخستین راه براي مبارزه بـا از هـم پاشـیدگی برنامـه براثـر ایـن       

موارد، تعیین وقتی آزاد در برنامه است که از آن براي جبـران وقـت   

 ،ی خود فرد در مدیریت وقـت اسـت  شود. راه دیگر، توانای می استفاده

مثالً اگر براي یک ساعت مشـخص، برنامـه مطالعـه در نظـر گرفتـه      

تواند تمرکز کند، بهتر است به جاي مطالعه،  نمی اما به دالیلی ،است

انجـام دهـد و مطالعـه را بـه      ،ندارد نیاز فعالیت دیگري که به تمرکز

نتقل کند و یا بـا  م ،ساعت دیگري که براي آن کار در نظر گرفته بود

تمرینات ورزشی ساده سعی کند تعادل خود را به دست آورد. به هـر  

حال باید مرز بین نظم داشتن و خشـک بـودن در اجـراي برنامـه را     

بلکه به درسـت انجـام    ؛انجام دادن کار نبود درك کرد و فقط به فکر

  دادن نیز فکر کرد.

  مدیریت فردي .12

 است که یک انسانهایی  ترین توانایی اداره کردن، خود یکی از بزرگ

توان برنامـه را بـه اجـرا     می تواند به دست آورد و فقط با این نیرو می

اي کسب صفاتی از قبیل اعتماد به نفـس،   رساند. الزمه چنین توانایی

شـود تـا فـرد     می اراده، پشتکار و نظم در زندگی است و آنچه موجب

ن واقعیت است که مسئولیت بتواند به این صفات دست یابد، قبول ای

توانـد او را اداره کنـد.    نمـی  هر کس با خود اوست و شخص دیگـري 
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توانـد در ایجـاد انگیـزه بسـیار      می البته اجراي درست اصول گذشته

مؤثر باشد و تحریکی جهت حرکت به سوي هـدف مـورد نظـر فـرد     

 ف کوتاه مـدت و موفقیـت در برنامـه   باشد و شیرینی رسیدن به اهدا

  .آورد می ، انرژي الزم براي ادامه مسیر را فراهمروزانه

    زمان راهزنانشناسایی  .13

مدیریت زمان، این اسـت کـه هـر کسـی دزد     هاي  شرط یکی از پیش

فرد بایـد دقـت   یعنی  ،زمان خودش را بشناسد و آن را مدیریت کند

کنـد. دزد   مـی  کند و ببیند بیش از همه، چه چیزي وقـتش را تلـف  

برنامگی  لفن باشد، یا نشستن پاي تلویزیون، یا بیزمان ممکن است ت

کارهاي روزانه، یا استراحت بـیش از حـد یـا     دادن مفرط براي انجام

این قبیل. برخی از این عوامل و راهزنـان وقـت    هر چیزي دیگري از

  عبارتند از:

  ؛تیاهم کم يها صحبت. 1

 ؛يرضروریغ و تیاهم کم مطالب مطالعه. 2

 ؛يرضرو ریغ يها تلفن. 3

 ؛يکار انضباط نداشتن. 4

 ؛يریگ میتصم در یارادگ یب و یسست. 5

 ؛نابجاهاي  خواسته به گفتن »نه« در یناتوان. 6

 ؛حواس تمرکز نداشتن. 7

 ؛کردن فردا و امروز عادت. 8

 ؛کار و تیمسئول حد از شیب لیتحم ای و قبول. 9

 ؛مناسب ریزي برنامه عدم. 10

 .زیونیخاب تلوبدون انت رویه و ماشاي بی. ت11
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 اجراي برنامه .14

توان امیـدوار بـود    می اجراي برنامه ةبا رعایت چند نکته در مورد نحو

تا در مدیریت زمان به موفقیت خوبی دست یافـت. نخسـتین نکتـه،    

درست شروع کردن روز است. بسیاري در شروع کار با مشکل مواجه 

د را با خستگی، کنند. اگر فرد روز خو نمی هستند و روز را خوب آغاز

آلودگی و عجله شروع کند، نباید توقّع داشته باشد که در طول  خواب

سـالی کـه   «زیـرا   ؛روز، بدون فشار و با آرامش به کارهاي خود برسد

  ».نکوست، از بهارش پیداست

براي اینکه فرد بتواند روز خوبی را آغاز کند، باید شـب بـه موقـع    

د شود و پس از وضـو و نمـاز و   بخوابد تا صبح به راحتی از خواب بلن

ى خـود را (کـه شـب قبـل      مناجات، کمی ورزش کند و برنامه روزانه

آماده کرده است) مرور کند و وظـایف خـود را بـه خـاطر بسـپارد و      

کـاملی میـل کنـد و      سـپس صـبحانه   ؛اولویت کارها را در نظر بگیرد

هـاي   شـود راه  می سراغ کارها برود. مرور کارها در ابتداي روز موجب

انجام دادن آن در ضمیر و ذهن فـرد مهیـا گـردد و در طـول روز در     

  مواجهه با کارها با سردرگمی مواجه نشود و کاري از قلم نیفتد.

فرد باید سعی کند از زندگی و کار خود لذّت ببرد؛ زیـرا  همچنین 

گذارد. براي ایـن   می تأثیراین احساس لذّت مستقیماً در عملکرد فرد 

بـرد   مـی  کارها را که به نوعی از آن لذت از ر روز برخیمنظور باید ه

زیرا  اگر کاري را به خوبی و کامل انجام دهد،  ؛را در برنامه قرار دهد

احساس رضایت و موفقیـت ناشـی از آن، کمـک بزرگـی بـراي فـرد       

خواهد بود؛ اما انجام دادن کارها به صورت نیمـه تمـام، نیـروي او را    

  دهد.   می هدر

الش کند تا همیشه از برنامه خود جلو باشـد تـا افـزون    فرد باید ت

در  ؛نشـود فکـري  بر به دست آوردن اعتماد به نفس، دچـار تشـویق   
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اجراي برنامه و صرف کردن وقت خود، بسیار جدي، مصمم و مـنظّم  

کنـد، در صـرف    مـی  باشد و همان گونه که در پول خرج کردن دقت

 رحمانـه  ا انسـان بـی  و همان طور که زمان ب وقت خود خسیس باشد

کنـد و نگـذارد سسـتی و     رفتاررحمانه  نیز با آن بی ، اوکند می رفتار

  پیشرفتش شود.از تنبلی، وقت او را ضایع کند و مانع 

  ارزیابی و کنترل برنامه .15

ى از  مـدترین قسـمت در اسـتفاده   انظـارت، ارزیـابی و کنتـرل برنامـه، کار    

ایت همراه بـا جـدیت و پشـتکار    زمان است که احتیاج به وقت، تأمل و در

فهمـد   نمـی  نقص کار خـود را  مسئله، فرد از این؛ اما در نتیجه غفلت دارد

حتماً در حین انجـام دادن   پس الزم است د.بیا نمی و راه پیشرفت خود را

 ها و مشکالتی کـه در برنامـه پـیش    ود و تمام وقفهشبرنامه، بر کار نظارت 

د. ایـن کـار را بایـد در    شـو ر برنامه ثبـت  در ستون مربوط به آن د ،آید می

توان بـه درسـتی    نمی روز انجام داد. در غیر این صورت، در پایان روز طول

  ها را شناسایی کرد.   این وقفه

ـ   باید هر شب قبل از نوشتن برنامه بررسـی و   هروز بعد، وقتـی را ب

ارزیابی برنامه همان روز اختصاص داد و با شناسـایی نقـاط ضـعف و    

براي برطرف کردن نقاط ضعف، تدبیري اندیشـید و راهـی نـو    قوت، 

  ».قبل ان تحاسبواحاسبوا «در حدیثی آمده است: اتخاذ کرد. 

هـا،   زم است که شـناخت اشـتباهات و ضـعف   توجه به این نکته ال

به شرطی که منجر به اصالح شود؛ در غیر ایـن   ؛خود یک قوت است

اهـد انجامیـد. اگـر    صورت، ارتکاب اشتباهی است که به شکسـت خو 

ــا    ــد خوشــحال شــود و ب انســان معایــب کــار خــود را شــناخت، بای

جدي در صدد رفع آن برآید؛ نـه اینکـه امیـد خـود را از      ریزي برنامه

  کار را رها سازد. د ودهبدست 
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باید روحیه انتقادپذیري را در خود بـاال بـرد تـا    فرد بدین منظور 

 ؛ندکتقادهاي دیگران استفاده ناد و هم از ناز خود انتقاد ک دهم بتوان

چنانکـه   ؛اي بـراي فـرد اسـت    انتقادهاي دیگران به منزله هدیه ونچ

ـ إِي هدأَن م إِلَی یانخوإِ بحأَ« فرماید: می 7صادق امام ـ ع یلَ 1ی؛وبِی 

    »مرا به من هدیه کند.هاي  بهترین برادران من کسی است که عیب

ه روزانه اشـاره شـد، برنامـه    نوشتن برنام قسمت همان طور که در

درج سـاعات روز، نـوع   هاي  باید داراي چندین ستون باشد که ستون

مهلت انجام دادن آنها و نوع اولویتشـان در هنگـام تنظـیم     ها فعالیت

شـود کـه    می شود ستون عملکرد روزانه در میان روز پر می برنامه پر

 خـوبی  أثیرتـ در ارزیـابی برنامـه    ،اگر به دقت و درستی انجـام شـود  

در پایـان روز   ،گذارد. ستون آخر که ارزیابی عملکرد روزانه اسـت  می

و یا ضعف در کارهـا   نشدن شود علت انجام می شود و مشخص می پر

  چه بوده است و چه درصدي از برنامه تحقق یافته است.  

صرف چه کارهـایی   ،که زمان باارزش مشخص شودباید همچنین 

و نیـز  اند یا نه؟  ا ارزش صرف وقت داشتهه آیا آن فعالیت و شده است

وقت، صرف کارهاي اصلی و مهـم شـده و    از باید دید که چند درصد

اگـر کمتـر    و چند درصد صرف کارهاي روزمره و غیر مهم شده است

درصد وقت صرف کارهاي مهم شده، باید در صـدد بـود تـا بـا      60از 

  ود.  باال بررا بهتر، راندمان و بازده کار  ریزي برنامه

پیشرفت در برنامه و زندگی، امري تدریجی است و آنچـه موجـب   

گـذرد، بـه    مـی  شود، این است که فرد بداند هر روزي کـه  می آرامش
                                                             

 .639، ص2، جالکافی. کلینی، ١
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مـن سـاوي   «فرماید:  می 7نوعی پیشرفت کرده است. امیرالمؤمنین

، مغبـون  دو روز او مسـاوي باشـد  عمل آن کس که  ؛مغبونیوماه فهو 

  »است.

 بایـد ولی کـار   ،ف بزرگ را در نظر داشتاست که باید هد درست

شرایط روحی و روانی و ظرفیت خود فرد ود و شاز جاي کوچک آغاز 

  د.  کنرعایت  ریزي برنامهرا در 

د و عـواملی  نبرطرف کردن عیوب خود، جدولی تنظیم ک و جهت

شود، در آن ثبت و مشخص کند هر  می را که موجب هدر رفتن وقت

قدر وقت را تلف کرده اسـت. بـا ایـن کـار،     روز، هر کدام از عوامل، چ

رود،  مـی  فرد براي برطرف کـردن عیـوب  بـاال     عالوه بر اینکه انگیزه

و جدیت، آن را  ریزي برنامهتواند راه حل مناسب را بیابد و با  می بهتر

بـه زودي زمـان از   در کار و برنامه  مداومت و پشتکاربا پیگیري کند. 

 کند. می که بخواهد، از آن استفاده طور خواهد شد و هر نسانآن ا

 مردههاي  زنده کردن وقت. 16

مـرده و  هـاي   مرده، یعنی استفاده مفید از وقتهاي  زنده کردن وقت

 استفاده مفیدي از آنها که اغلب افراد معموالًهایی  بهره بردن از زمان

  کنند. نمی

کـه  هـایی   مـرده و زمـان  هـاي   در زندگی روزمره اکثر افراد، وقت

شود، وجود دارد که با زنده کـردن   نمی لب، استفاده مفیدي از آنهااغ

 ؛توانند کارهاي بسیاري را انجام دهنـد  می آنها و استفاده مفید از آنها

تواننـد کارهـاي    مـی  مانـده  برخی از کارهاي عقبدادن با انجام  مثالً

بینـی   پـیش هاي  خود را به روز و مطابق برنامه کنند یا حتی از برنامه
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مرده مصادیق متعددي دارد کـه برخـی   هاي  ه جلوتر باشند. وقتشد

  از این مصادیق عبارتند از:

 زمانی که افراد در اتوبوس یا تاکسی نشسته و دنبال کارهاي خود

مثـل مطـب   (هـاي انتظـار هسـتند     روند؛ زمـانی کـه در در صـف    می

ـ ؛ زمانی که افراد از سر کـار برمـی  )پزشکان یا صف نانوایی تـا   دگردن

نـیم سـاعتی    ولی غذا آماده نیست و بایـد مـثالً   ،ام یا ناهار بخورندش

از آنهـا اسـتفاده    هاي بسیار دیگري که معمـوالً  منتظر باشند و زمان

  روند. می شود و از بین نمی مفید



 

  

  

  کتابنامه

مجموعـه مـن   ، غررالحکم و دررالکمآمدي، عبدالواحد التمیمی،  .1

 ق. 1426االسالمی،  تاب، قم، دارالک7کلمات و حکم االمام علی

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبۀ اهللا، شرح نهج البالغه، بیروت،  .2

 ق.1387دراحیاء التراث العربی، 

، قـم،  معـانی االخبـار  ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صـدوق)،   .3

 .1361جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی، 

ول عن آل الرسول صلی اهللا تحف العقابن شعبه، حسن بن علی،  .4

 .1369، تهران، کتابفروشی اسالمیه، علیهم

زادالعمـاد فـی هـدي خیـر     وزیه، محمد بن ابی بکـر،  قیم جابن  .5

 ق.1415، بیروت، دارالکفر، العباد

؛ هاي عقالیی، طبیعـی، و بـاز    سازمانها، سیستماسکات، ریچارد،  .6

ورا هاي سازمانی، ترجمـه حسـن میرزایـی اهرنجـانی، فلـ      تئوري

 .1374سطانی تیرانی، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، 

نژاد پاریزي، مهدي و پرویز ساسان گهر، سازمان و مـدیریت   ایران .7

 .1371از تئوري تا عمل، تهران، مؤسسه بانکداري ایران، 

مـدیریت ارتباطـات   برکو، روي، آندرو دي ولوین و دارلـین آر،   .8
ــردي ــی، داو ف ــد اعراب ــه محم ــر  ، ترجم ــران، دفت ــزدي، ته د ی
 .1378هاي فرهنگی،  پژوهش

ــب خــدمتی،  .9 ــا، ابوطال ــی آق ــروز عل ــود   پی ــاس شــفیعی، محم عب
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