
 
 

 





 

 
 

 

 نقشه جامع مدرییت اسالمی 
 نجما (   )

 حوزه ژپوهش 
 ژپوهش: کارگروه بنیادین مدرییت اسالمی 

   نظارت علمی: دکتر علی رضائیان 
 پورفر الّله نقی دکتر ولیاالسالم مسئول کارگروه: حجت





 

 
 

 شورای عالی انقالب فرهنگی 
 شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی

 کارگروه رشته مدرییت
 کارگروه بنیادین مدرییت اسالمی 

 نجما (   )   نقشه جامع مدرییت اسالمی

 و علوم انسانیمدرییت     ستادان هب همراه نقد ا
 حوزه ژپوهش

 اول: طراحی و تدوین )مرحله انجام شده( گام 
 گام دوم: ربرسی و تصویب: 

گان )محقق شده(    اجماع نسبی نخب
 تصویب نهایی )مرحله جاری(  

 م سوم: تولید محتوا )مرحله آینده( گا 
  )وریایش ششم( 



 

 
 

 

 

 

 
 انتشارات دانشگاه قم 

 استادان مدیریت و علوم انسانی   »نقشه جامع مدیریت اسالمی« )نجما( همراه با نقد     عنوان: 

رشته  :  پژوهش  کارگروه  اسالمی،  مدیریت  بنیادین  انسانی  کارگروه  علوم  ارتقای  و  تحول  تخصصی  شورای  مدیریت، 

 عالی انقالب فرهنگی شورای 

 نظارت علمی: علی رضائیان 

 مسئول کارگروه: ولی اهلل نقی پور فر 

 پورفر نقی-ویرایش: رضائی
 یئرضا رضاسیدعلی :  آراییصفحهو   فنیظارت ن

   1398 زمستان: ویرایش ششم دوم چاپ

 نسخه  500 شمارگان:

 ریال  950،000بها: 

 978-600-8436- 39-3شابک: 

 محفوظ است.   کارگروه بنیادین مدیریت اسالمیکلیه حقوق مادی و معنوی برای 

 قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، اداره چاپ و انتشارات دانشگاه
02532103345نمابر:  02532103344 تلفن:

پژوهش کارگروه  «  جما»ن  نقشه جامع مدیریت اسالمی،  : عنوان و نام پديدآور  پژوهش/  بنیادین مدیریت اسالمی، کارگروه  حوزه 
شورای عالی انقالب فرهنگی؛ نظارت علمی    ،انسانیرشته مدیریت، شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم 

پورفر؛ ]برای[ پژوهشکده مدیریت  ویرایش رضائی، نقی مسئول کارگروه: ولی هللا نقی پور فر؛  علی رضائیان؛  
 اسالمی. 

 .۶ویراست    : وضعیت ويراست 
 ، ۱۳۹۷.قم: دانشگاه قم، انتشارات  : مشخصات نشر 

 : جدول )رنگی(، نمودار )رنگی(. 6۹4ص    : مشخصات ظاهری 
 ۹۷8-600-84۳6-۳۹-۳  : شابک 

 کتابنامه   : یادداشت 
 انسانی. همراه با نقد استادان مدیریت و علوم حوزه پژوهش، )نجما(   « نقشه جامع مدیریت اسالمی»  : دیگر عنوان 
 نگری آینده  --مدیریت   -- ایران   --تحقیق   : موضوع 
 Research -- Iran -- Management -- Forecasting  : موضوع 
 نگری آینده -- ایران   --مدیریت   : موضوع 
 Management -- Iran – Forecasting  : موضوع 
 مدیریت )اسالم(    : موضوع 
 Management -- Religious aspects -- Islam  : موضوع 

 ۱۳۲۳ ، ی ل، عان یائ رض   : شناسه افزوده 
 شناسه افزوده 

 افزوده شناسه 
 شناسه افزوده 

:  Rezaian, Ali    
 ولی هللا نقی پور فر 

Vli Allah  , Naghipour far                                                                                                      
 علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی. شورای تحول و ارتقاء   : شناسه افزوده 
 دانشگاه قم. پژوهشکده مدیریت اسالمی   : شناسه افزوده 
 دانشگاه قم. انتشارات  : شناسه افزوده 
   Q۱80  /الف  ۹ ن ۷ ۱۳۹۷   : رده بندی کنگره 
 ۴0۹۵۵/00۱   : رده بندی دیویی 

 ۵۵۹۶۷۶۲   : شماره کتابشناسی ملی 



 

 
 

 

 
گاه   كه   است   رتبيش  يا   سال   هفتاد   ما    مدرس   حاال   ت   اميركبير  زمان   از   داريم؛   دانش

گاه   داشتيم،  گاه   و   اهمدرس   كه   نگذاشتند  داريم   دانش  فرهنگ  بخوانند  ردس   ردست  اه دانش
  مملكت   آن   فرهنگ   مملكت،  يك  اصالح   راه   است،   استعمار   فرهنگ  هنوز   ما 

 .  بشود شروع   فرهنگ  از   بايد   اصالح   است

 390ص   ،1ج  خمینی،   امام   صحيفه





 

 
 

 
 

گاه   رد  انسانی  علوم   ردباره  بنده  كه این    ام داده   هشدار   مسموم  ذاتا   اهیدانش  خطر  و   اه دانش
  ماهیتاا   كه   دارد  محتوااهیی  است   رايج   امروز   كه   انسانی  علوم   این.  است  همين  خاطر  هب

  ديگری   بینیجهان   رب   متكی  است،  اسالمی   نظام   و   اسالمی  حركت   با  مخالف   و   معارض 
  رب  مدریان  شد، رايج  اهاین   وقتی دارد، ديگری هدف دارد،  ديگری حرف است،

گاه،   رأس   رد   آیند می  مدریان   همين  شوند، می   رتبیت  اه این   اساس    سیاست   مسائل  رأس   رد   كشور،   اقتصاد   رأس   رد  دانش
     . گيرندمی  قرار   آن   مانند  و  امنیت  و  خارجی داخلی، 

 (  1389/ 7/ 28)   رهبری معظم  مقام 





 

 
 

 
 اعوذ بالّله من الشیطان الرجيم 

 بسم الّله الرحمن الرحيم 
شاءالّله  مدرییت اسالمی و کوشش چندین ساله شما ان   این تدوین  رد   شما بليغ   سعی... 

  این  و   بود  خواهد  آخرت   و   باشد، اخالص عمل شما سرماهی دنیا»عج«    عصرمشکور ولی 
مضجع   همایش  كنار  رد  هم  اثمن  وزین  مستقر    »ع« الرضا  موسیبنعلی  الحجج ملکوتی 

مضجع  آن  ربکات  از  كه    ارائ   يا  مقال  اریاد   با  كه   كسانی  همه  شاءالّلهان  است 
 بپذرید.   وجه  افزایند، ذات اقدس الهی هب احسنافزودند و می  همایش   این مقالت، رب وزن علمی

گان  اساتید زبرگوار   از همه شما  و  ... گان؛ حوزوی  و  و نخب گاهی  و  فرهیخت این    رد تدوین  و    فرموديد،  تحمل  را  بليغی  رنج   كه  دانش
   كنيم.شناسی میكنید حق و می  اعمال کرديد   را   ای سازنده  سعی  نقشه جامع ،

1395/ 11/ 6هب سومين نشست ملی نقشه جامع مدرییت اسالمی؛   آملیالّله جوادی بخشی از پیام آیت





 

 
 

 »بسم اهلل الرحمن الرحیم« 

 نشر کتاب »نجما« ويرايش ششم  مقدمه 

بنیادین مدیریت اسالمی«،  به حمد و شکر الهی، حاصل تالش علمی مستمر هفت ساله »کارگروه  

در تعامل با جامعه علمی نخبگان علم مدیریت و علوم انسانی در حوزه و دانشگاه، ابتدا در قالب کتاب  

نقشه جامع مدیریت اسالمی«، حوزه پژوهش، ویرایش چهارم، به همراه مصاحبه با جامعه    نویسپیش » 

ا برگزاری نشست ملی سوم، ویرایش  منتشر گردید؛ سپس ب1395علمی حوزوی و دانشگاهی، در سال  

 ، به دست آمد. 1396پنجم »نجما« در سال  

( و سوم  1393(، دوم ) 1392های ملی اول ) ( و نشست1394ها )در ادامه، با بررسی نهایی مصاحبه

همراه  1395) به  ششم(،  )ویرایش  پژوهش  حوزه  اسالمی«  مدیریت  جامع  »نقشه  نهایی  متن   ،)

 ، در قالب کتاب حاضر، به ثمر نشست. ها و نشست های ملیمصاحبه 

این تالش علمی، به اعتراف برخی از صاحب نظران در شورای تحول و جامعه علمی، اولین تالش 

علمی معتبر، در تدوین نقشه جامع یک علم، در عرصه علوم انسانی است و خود می تواند الگویی  

 ردد. های دیگر علوم انسانی تلقی گبرای تدوین نقشه جامع رشته 

»نجما« )ویرایش ششم(، به عنوان ویرایش نهایی، ترکیبی از ویرایش پنجم »نجما« به   ،متن حاضر

 باشد.اضافه شرح ویرایش پنجم، در قالب نکاتِ ذیل آن می

این متن بدون شرح، موضوع بررسی شورای تحول به عنوان »نقشه جامع مدیریت اسالمی«، حوزه  

 باشد. های مدیریت اسالمی« میژوهش پژوهش، به عنوان »سند راهنمای پ

نشر »نجما«، مصاحبه از  نسخه  این  با بخشدر  اساس هماهنگی  بر  و فصلها  و گفتارهای  ها  ها 

بنیادین، توضیحات آن به جامعه  »نجما« تنظیم گشته، براساس دستاوردهای هفت ساله کارگروه 

 علمی، تکمیل گردیده است. 

های ملی اول تا سوم، در ادامه کتاب،  امعه علمی، در نشستبر همین سیاست، خالصه مذاکرات با ج

 ها، تنظیم گردید. با حفظ فضای نسبی نشست

به جهت انتقال آخرین نظرات جامعه علمی، و هماهنگی بیشتر محتویات، مصلحت دیده شد، در  

ها، از نشست سوم تا نشست  وگوی علمی نشستنظم ملحقات کتاب »نجما«، ترتیب گزارش گفت

باشد؛ خصوصاً که بنای در نشست ملی اول »نجما«، استماع دیدگاه جامعه علمی بود تا پاسخ و    اول

ها و ابهامات جامعه  رو، در این نشست، غلبه بر طرح نقدها، پرسشتوضیحات کارگروه بنیادین؛ از این

  باشد.علمی، و استماع کارگروه بنیادین جهت بررسی بیشتر می

در »نجما« آمده است،   2گونه که در نمودار  معتبر مدیریت اسالمی، همانهای  برای تحقق پژوهش 

های چهارگانه »تدوین نقشه جامع مدیریت اسالمی«، »تصویب نقشه«، »تدوین سند راهبری  از گام 



 

 
 

ها«،  های مدیریت اسالمی«، »جریان هماهنگ و مکمل انجام پژوهشو تمهید الزامات اجرایی پژوهش 

ها  اش ادا شود؛ تا این پژوهش های دوم و سوم، حقضرورت دارد، گام  نشسته است؛ حالگام اول به ثمر  

های دکتری، و به های ارشد و رساله نامهبر اساس رهنمودهای »نجما« به وسعت، ابتدا در قالب پایان

 های گسترده جامعه علمی مشتاق و توانمند، انجام پذیرد.موازات آن، در قالب پژوهش 

 

  التوفیق و علیه التکالن« »و من اهلل

 پورفر، مسئول پژوهشکده مدیریت اسالمیاهلل نقیولی

    1397اسفند 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 ناظر علمی نقشه جامع مديريت اسالمی   مقدمه 

 دکتر علی رضائيان 

نظام   تشکیل  اقتضائات خاص  و  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  اسالمی، پس  جمهوری 

 های مدیریت اسالمی شدند. تشنه بحث ،فضایی در کشور به وجود آمد که بسیاری از مدیران

های اقتصاد و مدیریت اسالمی، مطالبی را  برخی از اهل قلم با احساس نیاز شدید به بحث

نوشتند زمینه  این  در  کتاب  و  مقاله  صورت  پژوهش   ؛به  قالب بعدها  در  متعددی  های 

ارشد و دکتری در دانشگاه نامهنپایا انجام ها، پژوهشگاه های کارشناسی  و مراکز حوزوی  ها 

 کار منظم و منسجمی صورت نپذیرفته بود.    هنوز، ولی ؛شد

های گوناگونی بنابه ذوق و سلیقه نویسنده به کار کرد روی   ،در تبیین نظام مدیریت اسالمی

 شد.گرفته می 

بایستی   ،تأسیسی بر این باورند که برای تدوین نظام مدیریت اسالمی  کردروی   طرفداران

 تمامی مبانی و اصول مدیریت را از منابع اسالمی استخراج کرد.

ویژگی  پژوهش از  انجام  »نجما«،  اسالمی  مدیریت  جامع  نقشه  اساسی  بر  های  مبتنی  ها، 

ول، است، که بر اساس قب»اجتهاد جامع در مدیریت اسالمی«، در دو سطح مطلوب و قابل

شهودی« روش  و  تجربی  عقلی،  وحیانی،  »نقلی  جامع  چهارگانه  توانمندی   ،های  های  همه 

ها، به تناسب، ها، از تمام آننهد و در انجام پژوهش تخصصی حوزوی و دانشگاهی را ارج می 

 گیرد.بهره می

مهم دارد  که  جامعیتی  با  کریم  قرآن  است  مدیرطبیعی  منبع  به شمار ترین  اسالمی  یت 

 آید. می

منبع عقل، تجربه و شهود    بیت »ع« را نام برد؛توان روایات و سیره اهل می  ،از دیگر منابع

های معتبر  نیز، از منابع معتبر اسالمی است که نسبت دستاوردهای این منابع، مبتنی بر روش

شه جامع مدیریت اسالمی  چهارگانه نقلی وحیانی، عقلی، تجربی و شهودی، به تفصیل در نق

 .ه استآمد»نجما«، 

، دیدگاه نخبگان حوزوی و  بالدستینقشه جامع مدیریت اسالمی »نجما« مبتنی بر اسناد  

دانشگاهی مدیریت اسالمی و دیدگاه نخبگان مسلمان در زمینه مبانی و مسائل علوم انسانی 

 و دانش مدیریت است.
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و   ،ال قم و تهران در زمینه مدیریت اسالمیان فعگرپژوهش به همت مراکز و    ،این نقشه

در سه حوزه پژوهش، آموزش    ،های ملی با اساتید مدیریت و علوم انسانیها و نشستمصاحبه 

اجرا سیاست  و همو  پژوهش«، گذاری شده  در حوزه  اسالمی  مدیریت  جامع  »نقشه  اینک، 

های پژوهشی یافته و هماهنگ طرحنظامتدوین گشته و بستر خوبی را برای تعریف منطقی،  

 مدیریت اسالمی فراهم آورده است.

توان جایی که در یک چارچوب ارزشی که برمبنای فرهنگ هر ملتی استوار است میاز آن 

ها، ادراکات، عواطف و رفتار را در هر فرهنگ مورد مداقه قرار داد و با فرض رابطه میان پیش 

دست   به  که  مدلی  موقعیت می تعمیم  آن آید  متقابل  روابط  و  گوناگون  فرهنگی  را های  ها 

 شناخت.  

هایی بنا نهاده شده است که بدون فرض نقشه جامع مدیریت اسالمی »نجما« نیز بر پیش 

توان توان رسید و نه میها نه به نقشه جامع مدیریت اسالمی میفرض در نظر گرفتن این پیش 

 توان اجماع نخبگانی به وجود آورد. می تولید محتوا کرد و نه 

اندیشهفرض پیش  مشاهدات،  همه  زیربنای  میها،  شمار  به  تجربیات  یا  در  ها  و  آیند 

فوق اهمیت  از  روزانه  برخوردارندالعاده کارکردهای  آدمی پیش   ؛ ای  های فرض در صورتی که 

بسیار او در پیمایش محیط و به   های داشت با توجه به نیازمندی شماری درباره جهان نمی بی

 شد. آید از کارافتاده و ناتوان میچه که در مسیر تعالی به کار می دست آوردن هر آن

 ها نهفته است.ها در صحت آن فرض رمز استفاده بهینه از پیش  ،به هر حال

واقع  در  که  است  این  در  پیش کدام   ،ولی سخن  این  از  و  فرض یک  موفقیت  به  تعالی ها 

 انجامد؟ می

 هاست.  عام بودن آن  ،ها در روابط اثربخشفرض یک عامل اساسی در رابطه با نقش مؤثر پیش 

  ،که تبادل مؤثرتری صورت پذیرد احتمال این   ،تری موجود باشدهرچه اشتراک نظرهای بیش 

ها به جای تسهیل کردن روابط، فرض رو گاهی ممکن است پیش از این  ؛تر خواهد بودبیش 

 مانع برقراری روابط مؤثر باشد.

روان واقعیت  آن این  »آدمی  که  که میشناختی  را  می می  ،خواهدچه  یا  تنها  بیند  شنود« 

اثر می آدمی  ادراک  بر  نیاز  نیست که  این موضوع  نکبیانگر  این  نمایانگر  بلکه  نیز گذارد  ته 

 گذارد.  های آدمی بر ادراکات او نیز اثر میفرض تواند باشد که پیش می

تری خواهیم داشت  مشکالت کم   ،هایمان سازگار باشدفرض در صورتی که ادراکات ما با پیش 

این  غیر  در  و و  عواطف  در  معمول  طور  به  که  آمد  خواهد  پدید  بسیاری  مشکالت  صورت 

 یابد. ه و نمود میرفتارهایمان تجلی کرد



 مقدمه ناظر علمی 

 

3 

پیش  اساسی »نجما« که همان  نماند چارچوب  آن  فرض ناگفته  پارادایم   است های  های  با 

جمله که این  اشتراکات و اختالفاتی دارد از آن  ،گرا، تفسیری نمادین، انتقادی و مانند آناثبات 

 گیرند.  ادیده می ها به قلمرو عالم مادی محدود شده و قلمرو عالم معنوی را نپارادایم

پژوهش  انجام  با  است  در  امید  نخبگانی  اجماع  »نجما«،  بر  مبتنی  اسالمی  مدیریت  های 

 ها نیز حاصل شود تا تبادل مؤثرتری بتواند صورت پذیرد. فرض پیش 

 

 دکترعلی رضائیان

21 /06/1395 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

   ت اسالمی يري ن مدياديکارگروه بن مقدمه 
نقشه جامع علمی کشور در راستای تحول و ارتقای علوم انسانی، تحول رشته مدیریت را  

 است. برشمرده 1های با اولویت الفپژوهش  ازجمله

 مأموریت: 

ی بنا به اقتضای  علوم انسانکارگروه رشته مدیریت ذیل شورای تخصصی تحول و ارتقای  

جهت تسریع در انجام مأموریت، این   ؛شکل گرفت  1390تحول کاربردی و بنیادین در سال  

کارگروه با دعوت اعضایی از مراکز حوزوی و دانشگاهی، به دو کارگروه کاربردی )تهران( و  

بر   اسالمی«  اجرای »نقشه جامع مدیریت  و  تدوین  و طراحی،  تقسیم گردید  )قم(  بنیادین 

 عهده کارگروه بنیادین مدیریت اسالمی قم گذاشته شد.

های کلی  أموریت تبیین مبانی تحول اداری از منظر اسالم، مبتنی بر سیاستم  عالوه بر این،

(، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  1389نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری )سال  

 . جمهور به این کارگروه بنیادین محول گردیدانسانی رئیس 

مستقر در دانشگاه قم،   در راستای تحقق این دو مأموریت »پژوهشکده مدیریت اسالمی«،

جمهور، در  نامه دانشگاه قم با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس بر اساس تفاهم 

 تشکیل گردید.    1390سال 

و   2، به پایان رسید 1392جمهور با این پژوهشکده، در آبان  مشارکت معاونت توسعه رئیس 

تخصصی   شورای  دبیرخانه  مشارکت  با  پژوهشکده  و فعالیت  انسانی  علوم  ارتقای  و  تحول 

 دانشگاه قم، ادامه یافت. 

 
 فناوری کشور: های علم و ولویتا -1 

ها نیازمند توجه و هدایت و پشتیبانی در سطوح کالن مدیریتی جا که حصول اطمینان از رشد و شکوفایی در برخی از اولویتاز آن
ها های میانی و تخصیص غیرمتمرکز منابع حاصل خواهد شد؛ اولویترشد و توسعه با پشتیبانی مدیریت  ،کشور است؛ و در برخی دیگر

اعم از مالی و انسانی و توجه    ،بندی ناظر بر نحوه و میزان تخصیص منابعاند؛ این دستهب و ج تنظیم شده  ،در سه سطح الف  به ترتیب
 مدیران و مسئولین است:

 های الف:اولویت
 در فناوری  •

            ... 
 در علوم انسانی:  •

فناوری و    ،گذاری و مدیریت علمسیاست-یای اسالمکاربردی و حرفهاخالق    - ...-...علوم تربیتی و مدیریت مبتنی بر مبانی اسالمی
 عالی انقالب فرهنگی(  شورای 14/10/1389... )نقشه جامع علمی کشور مصوب -فرهنگ

اداری کشور، در سال  برنامه  -2 اداری، در نظام  اداری کشور، توسط سازمان   مطرح شد و  1389های تحول  نقشه راه اصالح نظام 
های تحول تلفیق شده  سری برنامههای کلی ابالغی، با یک در نقشه راه اصالح نظام اداری، سیاست  ریزی تهیه گردید؛برنامهمدیریت و  

 است. 
بنا بود دستاوردهای نقشه راه اصالح نظام اداری، در کمیته مبانی اسالمی)توسط اعضا کارگروه بنیادین مدیریت اسالمی ( بررسی  

ارزی  شود؛ این  ارتباط، لیکن،  این  ادامه کار،  امید است در  انسانی،ادامه نیافت.  با تغییر ساختار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  ابی 
 مجددا بر قرار گردد.
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 :عملکرد

نشست تشکیل داده   514(  7139  تا اسفند  1390ماه کاری )از دی   86کارگروه بنیادین در  

 است:

   نشست هفتگی، 226 ✓

 ( 1393و تابستان 1392نشست اردویی )در تابستان  36 ✓

 (،  1395و بهمن  1393( و مشهد )خرداد 1392 نشست در تهران )دی  25 ✓

 .های تخصصینشست کمیته 227 ✓

 ها و موضوعات به این شرح است:روند نشست 

، در در عرصه مدیریت اسالمی، و بعضاً  عمدتاً  الگوی تحول،  18در مرحله اول،   •

مبانی محتوایی، مسائل، های » در یک و یا تمام زمینه   عرصه علوم انسانی اسالمی،

منظم، طی   طوربهها  یک از آن هر  « ارائه شد و  اجرایی« و »الزامات  مبانی روشی

»ارائه   گام  »پاسخ  گرپژوهش چهار  اعضا«،  »پرسش  »مباحثه  گرپژوهش «،  و   »

  43ی  و اعضا«، مورد بررسی و نقد قرار گرفت؛ این مرحله ط   گرپژوهش   دوطرفه

 به پایان رسید.  1391نشست در نهم اسفند 

های  نویس »نجما« در حوزه پژوهش، برگرفته از بحث در مرحله دوم، با تهیه پیش  •

مورد بررسی، نقد، اصالح و تکمیل اعضای کارگروه    قدمبهقدم علمی، تمام مفاد آن  

 شد. بنیادین قرار گرفت و با اجماع نسبی تصویب 

 8تا  1391اسفند  15از  86تا  44نشست )نشست  44نقشه، با ویرایش اول این  •

  شمسی( با اجماع اکثریت نسبی   1392)هشتم مهر    86(، در نشست  1392مهر  

آذر    25به تصویب رسید؛ و ضمن اصالحاتی در هفته پژوهش،    کارگروه بنیادین

 جهت ارسال به نخبگان عرصه مدیریت، آماده گردید.  1392

ین نشست ملی بررسی نقشه جامع با حضور نخبگان حوزه  ، اول1392  دی   25در   •

مدیریت، در دانشگاه شهید بهشتی و با نظارت علمی استاد دکتر علی رضائیان، 

 چهره ماندگار کشور در علم مدیریت، تشکیل شد. 

)فروردین    110پس از بررسی نظرات نخبگان، ویرایش دوم نقشه جامع از نشست   •

، کلیات نقشه طی دو نشست با مراجع حوزوی  1393در خرداد   ؛( آغاز شد1393

شیرازی(   مکارم اهلل  خرداد با آیت   21ی و  آمل  ی جواداهلل  خرداد با آیت   13در قم )

 
  های مرتبط با تحول نظام اداری کشور، نیز، قرار گیرد.نقشه جامع مدیریت اسالمی، می تواند، سند راهنمای پژوهش
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و تفصیل نقشه طی یک نشست ملی با نخبگان عرصه مدیریت، در مشهد مقدس 

 خرداد(، مورد بررسی و نقد قرار گرفت.  30و  29)

نخبگان، اعمال موارد اصالحی و تکمیل نقشه جامع مدیریت  های  بررسی دیدگاه  •

به طول انجامید و ویرایش    1394تا تیر    1393اسالمی در حوزه پژوهش، از تیر  

 سوم »نجما« حاصل گشت. 

تن    30مصاحبه علمی مبتنی بر »نجما« با حدود    1394  آبانتا    1394از مرداد   •

انس علوم  و  مدیریت  دانشگاهی  و  حوزوی  نخبگان  این از  در  و  گرفت  انجام  انی 

مورد نقد، پیشنهاد، ابهام و تأیید محتوای »نجما« به   800فعالیت علمی بیش از  

 دست آمد. 

نشست توسط کمیته    110طی    1395تا خرداد    1394بررسی این موارد از مهر   •

نفره )اعضای منتخب توسط کارگروه بنیادین( انجام پذیرفت و ویرایش    8تخصصی  

 دست آمد.  چهارم »نجما« به

نویس نقشه جامع مدیریت اسالمی به همراه  کتاب »پیش  ،با تدوین ویرایش چهارم •

علمی استادان مدیریت و علوم انسانی« به کارگروه مدیریت، شورای   نقدوبررسی

دو نشست مقدماتی  ،تحول علوم انسانی و جامعه علمی عرضه گردید و در پی آن

امام حسین»ع« )تاریخ   نشست ملی ( و  1395دی    27و    13در دانشگاه جامع 

نویس »نجما« به پیش  و   شد( تشکیل  1395  بهمن  8تا    6سوم در مشهد مقدس )

 (.4)پیوست  گردیداجماع نسبی نخبگان رسید و منجر به صدور بیانیه پایانی 

جلسات فشرده پیگیری اصالحات و تذکرات نهایی   سوم،  نشست  ، بعد از در ادامه •

  11از تاریخ    طی دو مرحله، و دو بار بازبینی کلی نقشه،،  نخبگان در نقشه جامع

کمیته    8نشست عمومی و    14طی    1396اردیبهشت    31تا تاریخ    1395بهمن  

نشست   14طی    1396تا اول مهرماه    1396، و از تاریخ اول خردادماه  تخصصی

و   تخصصی  12عمومی  پیش  ،کمیته  و  پذیرفت  جامع  انجام  نقشه  نهایی  نویس 

 می )ویرایش پنجم( فراهم گردید.مدیریت اسال

با  بازخورددر راستای تکمیل   • از نظرات دو نشست  اهلل جناب آیت   استادانگیری 

)تاریخ  حائری  حجت1396اردیبهشت    25شیرازی  جناب  و  دکتر  (  السالم 

)تاریخ ارائه1396اردیبهشت    30  خسروپناه  یک  و  گردید  برگزار  باب   (  در 

به نحو گزارش تحلیلی در نشست منتخبی از نخبگان علوم   »نجما«   نقدوبررسی
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با حضور ناظر علمی محترم »نجما«    ،1396در مشهد مقدس، در تیرماه    انسانی

 برگزار گردید.

سازی ویرایش پنجم، و انعکاس مباحث ، سیاست غنی97تا بهمن    96از مهرماه   •

در دستور کار  ها، درقالب ویرایش ششم  های ملی و نظم موضوعی مصاحبهنشست

جلسه کمیته    80نشست کارگروه و حدود    37  رگروه قرار گرفت؛ این مرحله باکا

تخصصی، به کار خود پایان داد؛ تا ویرایش نهایی ششم به کارگروه تهران، شورای  

 تحول و جامعه علمی عرضه شود.

کارگروه تهران و سپس بررسی و تصویب آن   به»نجما«    ارسال  حاضر،  در مرحله •

 ی در حال پیگیری است.علوم انسانرای تخصصی تحول و ارتقای در شو

فرهنگ  • راستای  نشستدر  برگزاری  علمی،  گفتمان  و  دانشگاهی،   های سازی 

 ریزی و پیگیری است. نیز در حال برنامه  بعدی ملی ای و منطقه

اعضا، در • کل   دوسوم،  عمومی و ملی  نشست  287  گفتنی است میانگین حضور 

 اعضا کارگروه بنیادین بوده است.

یک از اعضا و  هر    شده  ارائه، دیگر مباحث  یاد شده و متن حاضرعالوه بر کتاب    :1نکته  

علما و مراجع معظم، به عنوان اسناد پشتیبان نقشه، به تدریج منتشر    مدعو،  نظرانصاحب 

   خواهد شد.

رضا احمدی، ایان: دکتر علیبررسی نهایی متن حاضر )ویرایش ششم(، توسط آق  :2نکته  

السالم  تقای رضا بغدادی، حجآاکبر بخشی،  السالم دکتر علی تنقی امیری، حجدکتر علی

پیروز، دکتر محمداسماعیل رستمیدکتر علی آقای سیدمحمد رضایی، دکتر آقا   مهدی  نیا، 

حجمحمدی  دکتر تنسب،  منطقی،  محسن  دکتر  و اصفهانیبخشنجات  علی  السالم   ،

 پورفر، صورت گرفته است. نقی اهللولی السالم دکترت حج

های ملی،  ها، نشستکنترل و بازبینی نهایی اعمال نظرات کارگروه در متن »نجما«، مصاحبه 

 پورفر انجام پذیرفته است.نسب، و نقیقایان، بغدادی، محمدی آتوسط 

اساسی )مبانی محتوایی، مسائل، پژوهش حاضر از حیث چارچوب کلی و محورهای    :3نکته  

 های علوم انسانی قرار گیرد. تواند مورد استفاده سایر رشتهمبانی روشی و الزامات اجرایی( می

 : همکاران

 به این شرح است:  (1)جدول حقیقی و حقوقی کارگروه بنیادینویژگی اعضای  

های مورد  از لحاظ آگاهی نسبی به مدیریت اسالمی، واجد تخصص   همگن و  اعضا  •

 اند؛نیاز جهت بررسی موضوع بوده
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 .باشندان دانشگاهی و حوزوی عرصه مدیریت اسالمی میگرپژوهش از  •

گران کارگروه بنیادین مدیریت اسالمی به ترتیب  : اسامی و سوابق کاری پژوهش1جدول 

 حروف الفبا 

 ردیف 
نام و نام  

 خانوادگی
 سوابق کاری

تعداد 

 هانشست

28
7

  
می 

مو
ع

 

22
7

  
صی 

ص
تخ

 

 محمدرضا احمدی 1

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم اسالمی امام 

صادق»ع« و نماینده پژوهشکده تحقیقات اسالمی 

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

187 51 

 74 220 عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران نقی امیری علی 2

 54 165 نماینده انجمن مدیریت اسالمی حوزه علمیه قم اکبر بخشی علی 3

 171 244 عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه امام حسین »ع«  رضا بغدادی 4

 آقا پیروز علی 5
عضو هیأت علمی و مدیر گروه مدیریت اسالمی و 

 نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
155 8 

 عبداهلل توکلی  6

عضو هیأت علمی، معاون و نماینده پژوهشگاه 

حوزه و دانشگاه و عضو کارگروه رشته مدیریت 

 شورای تحول و ارتقای علوم انسانی 

61 -- 

 -- 29 عضو مرکز مدیریت آموزش مدیریت دولتی هادی توکلی  7

 محمدحسن جعفری 8
ی عمومی مؤسسه  گذاراستی سدکتری مدیریت 

 پژوهشی امام خمینی»ره«،آموزشی و 
28 -- 

 آذرمرتضی جوانعلی  9
دکتری مدیریت و نماینده دانشکده مدیریت و 

 معارف اسالمی دانشگاه امام صادق »ع«
33 22 

 عباس چاردولی 10
تحول در علوم انسانی   قاتیمرکز تحقرئیس 

 دانشگاه عالی دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران 
52 -- 

 -- 33 عضو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه زادهامیر حسین 11

 سلیمان خاکبان  12
عضو هیأت علمی دانشگاه قم، عضو شورای علمی 

قطب فلسفه دین، عضو کمیسیون حوزوی تحول  
142 8 
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بنیادی آموزش و پرورش، عضو شورای 

 سیاستگذاری علم در وزارت علوم، و ...

13 
-سیدعلی خردمندان 

 سعدی 

نماینده مرکز تحقیقات تحول در علوم انسانی 

 دانشگاه عالی دفاع ملی 
16 -- 

14 
 محمداسمعیل 

 نیا رستمی 

عضو هیأت علمی و نماینده و مدیرگروه مدیریت  
 اسالمی پژوهشگاه امام صادق»ع« 

118 22 

 سیدمحمد رضایی  15
عضو هیأت علمی، نماینده و رئیس مرکز رشد دانشگاه  

ی و  فناور ی واحدهای  ساز ی تجار قم وکارشناس  
 نماینده پارک علم و فناوری قم 

194 92 

16 
-عاشقی هوشنگ  

 اسکویی 
عضو هیأت علمی و مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی  

 دانشگاه قم 
112 8 

 الهدی حمیدرضا علم  17
نماینده مرکز آموزش مدیریت دولتی و عضو هیأت  

 مدیریت دولتی   آموختگان دانش مدیره انجمن  
77  -- 

 سیدمهدی محدث  18
استانداری  سرپرست و نماینده دفتر آموزش و پژوهش  

 قم 
160 4 

 نسب مهدی محمدی  19
عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه قم و عضو  

گروه مدیریت و مدیر مطالعات راهبردی جامعه  
 المصطفی العالمیه 

142 80 

 محسن منطقی  20
عضو هیأت علمی و نماینده مؤسسه آموزشی و  

پژوهشی امام خمینی»ره« و مدیر گروه مدیریت مؤسسه  
 )جامعه المصطفی العالمیه( آموزش عالی علوم انسانی  

126 8 

21 
-بخش علی نجات 

 اصفهانی 
عضو هیأت علمی، مدیرگروه مدیریت اسالمی و  

 نماینده دانشگاه پیام نور 
159 18 

 رضا نجاری  22
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و مشاور معاون توسعه  

و عضو کارگروه رشته    جمهور س ی رئ مدیریت و سرمایه انسانی  
 مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی 

98  -- 

 پورفر اهلل نقی ولی  23
عضو هیأت علمی دانشگاه قم و رئیس پژوهشکده  

مدیریت و  مدیریت اسالمی و عضو کارگروه رشته  
 مسئول کارگروه بنیادین مدیریت اسالمی 

285 227 

24 
-محمدتقی نوروزی 

 فرانی 
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  

 خمینی»ره« 
88  -- 
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به جهت محدودیت امکانات، توانمندی پژوهشی افراد و مراکز حوزوی و دانشگاهی  نکته:  

اولیه   تشکیل هسته  مبنای  قم،  و  استتهران  گرفته  قرار  بنیادین  توانمندی  ؛  کارگروه  از  و 

 بردای شده است.های ملی، بهرهها و نشستاساتید در سطح ملی از طریق مصاحبه 

 

  اولیه جهت تدوین »نجما«: دهندگان طرحارائه
کارگروه و صاحب اعضای  از  داده بعضی  ارائه  تدوین »نجما«  اولیه جهت   ؛ اندنظران، طرح 

اند از: آقایان: دکتر محمدرضا احمدی، دکتر عبارت   ،دهندگان به ترتیب حروف الفبااسامی ارائه

عباس  دکتر  زاده،  دکتر امیر حسین دکتر عبداهلل توکلی،  نقی امیری،  محمد ازگلی، دکتر علی 

جعفری، نیا، دکتر حسن عابدی چاردولی، دکتر سلیمان خاکبان، دکتر محمداسماعیل رستمی

و  احمدی، دکتر علی نجات رضا علیدکتر علی  : دکتر  اسالم  حججبخش، دکتر رضا نجاری، 

علی علی دکتر  بخشی،  دکتر  اکبر  پیروز،  دکترالدین  شمسپیروزمند،  علیرضا  آقا   حسینی، 

پورفر، اهلل نقیمنطقی، دکتر ولیعبدالحسین خسروپناه، سیدمهدی میرباقری، دکتر محسن  

 آورده شده است.  2که به ترتیب ارائه در جدول  

های ملی  (، از نظرات نخبگان کشوری، از طریق نشست1  عالوه بر اعضای کارگروه )جدول

اول، دوم و سوم و همچنین مصاحبه، استفاده شده است و این روند همچنان ادامه دارد و  

صاحب شدبعضی  دعوت  کارگروه  به  نیز  آننظران  با  کارگروه  یا  و  است. ه  داشته  دیدار  ها 

 ( 3)جدول 

 به ترتیب تاریخ ارائه طرح دهندگان طرح اولیه جهت تدوین »نجما«: اسامی ارائه2 جدول

 ردیف
نام و نام  

 خانوادگی
 موضوع طرح  تاریخ ارائه

 نقشه جامع مدیریت اسالمی  1390بهمن 17 سلیمان خاکبان  1

 1390بهمن 24 محمدرضا احمدی 2
مند )نقشه جامع( و الگوی نظام

 نامه اجرا ره

 موضوعات و مسائل  -نقشه جامع 1390اسفند15و  1 اکبر بخشی علی 3

 1390اسفند22و8 عباس چاردولی 4
تدوین محتوای  -نقشه جامع

 مدیریت اسالمی 

5 
 عبداهلل توکلی 

 زادهامیر حسین

فروردین و  28

 1391اردیبهشت4
 اسالمینقشه مدیریت 
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 1391اردیبهشت 25و   11 عباس چاردولی 6
تفسیر و تبیین مدل بنیادین جامع  

 مدیریت اسالمی 

7 

 بخش علی نجات

محمداسماعیل 

 نیا رستمی

 نقشه مدیریت اسالمی 1391خرداد1

 1391مهر24و  3خرداد،  22و 8 سلیمان خاکبان  8
درآمدی بر مبانی مدیریت 

 اسالمی 

 تدوین نقشه مدیریت اسالمی  1391تیر12و  5 آقا پیروز علی 9

 1391مرداد2تیر،   26و  19 جعفریحسن عابدی 10
 های دانش مدیریت وفرضپیش

 اسالمی آن کردروی

 الگوی طراحی مدیریت اسالمی  1391شهریور27و20 نقی امیری علی 11

12 

-رضا علیعلی

 احمدی 

 محمد ازگلی 

 1391مهر17و   10
بنیادین در  طرح جامع تحول 

 اسالمی  کردروی علوم انسانی با

 1391آبان8و1 سیدمهدی میرباقری 13
مبانی مدیریت اسالمی، نقشه راه 

 و الزامات 

 نقشه مدیریت اسالمی 1391آبان29و  22، 15 علیرضا پیروزمند  14

 1391آبان20و   13 محسن منطقی  15
طرح پیشنهادی نقشه راه مدیریت 

 اسالمی 

 نقشه راه مدیریت اسالمی  1391دی4آذر و 27 نجاری رضا  16

 پورفر اهلل نقیولی 17
  2و   1391دی 25و  18، 11

 1391بهمن9و

نقشه جامع مدیریت اسالمی و 

 الزامات تدوین و اجرای آن

18 
عبدالحسین  

 خسروپناه 
 نقشه مدیریت اسالمی 1391بهمن 15

 کارگروه بنیادین مدیریت اسالمی شدگاندعوت : اسامی و سوابق کاری 3جدول 

 سوابق کاری نام و نام خانوادگی ردیف

 عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین»ع«  محمد ازگلی  1
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 فرهنگستان علوم اسالمی  مقامقائم علیرضا پیروزمند  2

 رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قمعضو مجلس خبرگان  شیرازیالدین حائریمحی 3

 عضو فرهنگستان علوم انسانی  الدین حسینی شمس 4

و رئیس مؤسسه  عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی عبدالحسین خسروپناه 5

 پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 

 محمود رجبی  6
مقام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی»ره« و عضو قائم

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

 عضو هیأت علمی بازنشسته دانشکده مدیریت دانشگاه تهران جعفریحسن عابدی 6

انجمن علمی  رهیمدئت یهعضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس   احمدیعلیرضا علی 7

 مدیریت رفتار سازمانی 

 دهکردیاهلل فروزندهلطف 8
و رئیس کارگروه رشته مدیریت  جمهورسیرئمعاونت مجلس  

شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و عضو هیأت علمی  

 دانشگاه تربیت مدرس

 رئیس فرهنگستان علوم اسالمی  سیدمحمدمهدی میرباقری 9

 : هاهزینه

سازی عملکردها  سازی و رفع ابهام از بعضی از اذهان و ارائه سنت حسنه در شفافبرای شفاف

 شود: المال و اعالن عمومی آن، یادآوری میکرد بیتهزینهنسبت به نحوه  

-ماه، اعم از کارکنان، سرویس رفت  86های جاری پژوهشکده در طول  یک( مجموع هزینه

و  و کارگروه  اعضای  خرید شدگاندعوت آمد  و  فشرده،  کاری  اردوهای  و  هفتگی  پذیرایی   ،

 :آورده شده است  4یزات و مانند آن، در جدول تجه

 های پژوهشکده هزینهگزارش : 4جدول 

 مالحظات  مبلغ )تومان( شرح  ردیف

1 

های جاری ینههزمجموع 

ماه:   86پژوهشکده به مدت 

وآمد  ، سرویس رفتکارکنان

اعضای کارگروه و 

 شدگان، پذیرایی هفتگی دعوت

142،000،000 

: به  1397 اسفند  31تا  1390از آذر 

طور متوسط، هزینه کرد ماهیانه: 

 تومان  000/650/1

 در آغاز تشکیل پژوهشکده  25.000.000 هزینه تجهیز پژوهشکده  2
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 13.000،000 اردوی دو روزه وسف  5هزینه  3
و    1392اردو در تابستان  3برگزاری 

 1393اردو در تابستان  2

4 
 هاالزحمه نشستحق

 اعضای کارگروه بنیادین مدیریت
99،000،000 

ساعت پرداخت شده و -نفر 7،900

ساعت باقی مانده  -نفر  3،000حدود 

 است 

 تومان  279.000،000 جمع کل

ها، فقط حقوق عضویت هیأت علمی دانشگاه قم  دو( دریافتی رئیس پژوهشکده در این سال 

 بوده است.

توسط دانشکده مدیریت دانشگاه    1392سه( هزینه نشست ملی یک روزه تهران در دی  

 بهشتی پرداخت شده است.شهید 

توسط مؤسسه تدبیر و اندیشه    1393چهار( هزینه نشست ملی سه روزه مشهد در خرداد  

 انقالب اسالمی پرداخت شده است.

روز  سه  ملی  نشست  هزینه  بهمن    هپنج(  در  امام    1395مشهد  جامع  دانشگاه  توسط 

 حسین»ع« پرداخت شده است. 

 :تقدیر

 »من لم یشکر المنعم من المخلوقین، لم یشکر اهلل   رضا )ع(امام    حدیثدر پایان با توجه به  

 شود: های حقیقی و حقوقی، به این شرح، تقدیر و تشکر می ، متواضعانه از شخصیت1« عزّ و جل

السالم محمود  و حجت  شیرازی حائری   اهلل، آیتیآملی جواد  ،یرازی شمکارم   ،عظام  یاتآ.  1

  یتو حما  یعلم  یکل  ی ارائه رهنمودها، به خاطر  یزدی اهلل مصباح  رجبی به نمایندگی از آیت 

 ،کارگروه یتاز استمرار فعال ی معنو

  ید حمید دکتر س، و  یعلوم انسان  ی تحول و ارتقا  ی شورا  یسرئ  :حدادعادل  یدکتر غالمعل .  2

جمهور و   رئیس  وقت  معاون  :دهکردی فروزنده  اهلللطف   دکتر  ،تحول  ی شورا  یر دب  زاده:طالب 

به خاطر  کارگروه مد  سابق  یس رئ و پشت  گذاری یه پایریت،    یت و حما  یمال  یبانیپژوهشکده 

معنو   ییاجرا آن  ی و  از  خدادادحسینی  مستمر  سیدحمید  دکتر  کارگروه   :و  فعلی  رئیس 

 ،مدیریت

بهشت  اهللیت آ.  3 احمد  دانشگاه قم و    ی ساؤر   دیرباز:  عسکر  دکتر  السالمو حجت   ی دکتر 

دانشگاه   یپژوهش  نمعاونا  فرد:یری وز  یدمحمدجوادمؤدب و دکتر س  یدرضادکتر س  حجج اسالم

 
 .17، ص 2اخبار الرضا، ج. شیخ صدوق، عیون  1
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 یو معنو  ییاجرا  یت و حما  یزاتتجه  ی،سازمان  یبانی پژوهشکده و پشت  ی گذاریهپا، به خاطر  قم

 و نیز، دکتر فراهانی معاون پژوهشی فعلی دانشگاه قم. ،مستمر از آن

، »نجما«   یو ناظر علم  یبهشت  یددانشگاه شه  یریت دانشکده مد  یسرئ  :یانرضائ  یدکتر عل.  4

 ،مستمر از آن ی و معنو ییاجرا یبانیکارگروه و پشت  یتمستمر بر فعال ینظارت علمبه خاطر 

 یگر،و موارد د تا سوم، اول یمل ی هانشست ی و از پژوهشکده در برگزار

مشاور    یعی:رف آقای  و    یدولت  یریتوقت مرکز آموزش مد  ئیس ر  :ی مهدو  یدکتر موس.  5

 ،از پژوهشکده  ی معنو  یتو حما  یمال یبانیپشت، به خاطر  مرکز

و دانشکده   یبهشت  یدآن، دانشگاه شه  یریت)ع( و دانشکده مدینامام حسجامع  دانشگاه  .  6

 یمال  یبانی پشت ، به خاطر  آن  یقاتو مرکز مطالعات و تحق  یدفاع مل  ی آن، دانشگاه عال  یریتمد

 ،از پژوهشکده ی معنو-ی علم یتو حما

 یه،حوزه علم  یاسالم   یریتانجمن مد  جامعه المصطفی العالمیه،  :ی، از جملهمراکز حوزو .  7

پژوهشگاه حوزه  یشه،، پژوهشگاه فرهنگ و اند« ره »  ینیامام خم ی و پژوهش یمؤسسه آموزش 

 ی،فرهنگستان علوم اسالمو و دانشگاه، 

: دانشگاه امام صادق »ع«، پژوهشگاه امام صادق  ی، از جملهدانشگاهپژوهشی و    . مراکز8

طباطبایی    نور مرکز، دانشگاه عالمه  یاممدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه پ  یت»ع«، دانشگاه ترب

 و ... .  یراز،دانشگاه ش صفهان،مشهد، دانشگاه ا  ی، دانشگاه فردوس»ره« 

انجمن  و  قم و تهران،    یدولت  یریت قم، مرکز آموزش مد  ی : استانداری، از جملهمراکز ادار.  9

 ،از پژوهشکده  ی معنو یعلم یبانیپشتی، به خاطر دولت یریتمد

  ی در برگزار  ییو اجرا  یمال  یبانیپشت ی، به خاطر  انقالب اسالم  یشهو اند  یرسسه تدب ؤم.  10

 ،وسف  ی اردو ینهاز هز یبخشپرداخت دوم در مشهد و   ینشست مل

تهران و مشهد  در    یمل  ، همایش پژوهشکدههای  کننده در نشست . تمامی استادان شرکت11

 ،ارزشمند  پیشنهادهای   و  نظرات  ها به خاطر ارائهمصاحبه   در  کنندهشرکت   تاداناس  همچنین  و

اعضای 12 بن  .  اسالمی    یادینکارگروه  )مدیریت  آنان  به  منسوب  مراکز  به 2جدول  و   ،)

و    کنندیمکرده و    آفرینیثابت کارگروه نقش   ی که تاکنون به عنوان اعضا  خصوص استادانی

کارگروه    یتهکم  ی اعضا  یزن نفره  مثال هشت  حوصله  با  نظرات   یدگاهد   ی،زدنکه  و 

 ی و معنو  یعلم  یاری و هم  یهمراه؛ به خاطر  قرار دادند  یعلم  بررسی  مورد  را  شوندگانمصاحبه 

 یعلم  افزاییبه هم  یو استمرار بخش  یادینو خالصانه با پژوهشکده و در کارگروه بن  دریغیب

 ،است نظیر در نوع خود کم یفیتو ک یت کم یثکارگروه که از ح
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نویس نقشه جامع مدیریت  »پیش  هزینه انتشار کتاب  که  یادیناز کارگروه بن  . استادانی13

چهار،  اسالمی ویرایش  » و    «م ویرایش  اسالمی،  مدیریت  جامع  همراه  »   ،« ششمنقشه  به 

 ،اندرا تأمین کرده علمی استادان مدیریت و علوم انسانی«  نقدوبررسی

تمامی14 علم  یاسالم  مدیریت   پژوهشکده  همکاران   و   اندرکاراندست  .  همکاران  و    ی و 

در    دریغی ب  یاری هم با    چاپ، نشر و خدمات، که   ،اطالعات  فناوری دانشگاه قم از جمله    ییاجرا

 کردند. کار کمک  پیشرفتاقتضائات آن به  یلو تسه  یاسالم یریتپژوهشکده مد های یت فعال

 تذکر نهایی: 

بایستی   « نقشه جامع مدیریت اسالمی» در باب  اعضای کارگروه و نخبگان  از تعامل علمی  

 .با خدای تعالی است این عزیزان اجر ؛به درگاه خدای منان شکرگزاری نمود

های جهادی علمی در تدوین این نقشه به تالشانصافاً با عنایت خدا و همت این عزیزان،  

 عمل آمده است.

را برای جامعه علمی مدیریت  یک دانش عمیق ضمنی و پنهان    و افزایی  یک هم  ،این حرکت

   .که نباید از آن غافل شد استه و عمالً به تربیت اساتید نخبه کمک نمود پدید آورده است

توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تقویت شود؛ که هنوز این    ،ضرورت دارد این حرکت

 مهم به طور کامل برآورده نشده است.

 دو نکته اساسی در این نقشه مورد تأکید است:

 نقشه با اجماع نسبی به ثمر رسیده است؛ ( 1

  ت.هر پنج سال یک بار قابل بازبینی اس (2

 ها آمده است. های دیگری نیز موجود است که در بخش ضمیمه و مصاحبه دیدگاه

در عین  همه موارد »نجما« قابلیت بازنگری دارد؛ از تعریف مدیریت اسالمی تا موارد دیگر؛  

 مباحثه کرده است. ،ها ساعت درباره این مواردصد ،کارگروهحال که 

های رقیب و  در ضمیمه »نجما« به دیدگاه  ؛ی رشد علمی، تعینی است نه تعیینی و دستور

است؛ رشد همه عرصه  اشاره شده  دارند  قدرتمندی هم  ادله  نقشه که  های علمی متعارض 

اند که  های جدیدی پیدا کردهنیز بعضاً دیدگاه   بنیادینگونه است؛ حتی اعضای کارگروه  همین

 شود. ، اعمالهای بعدی نقشهتواند در ویرایش ها میاین

 من اهلل التوفیق و علیه التکالنو 

 پورفر اهلل نقیولی

 1397بهمن  21

 1440جمادی الثانی   4  مصادف با
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 مقدمه 
 شود. « خوانده می1»نجما  »نقشه جامع مدیریت اسالمی« به اختصار

 مقدمه دربرگیرنده پنج قسمت است: این 

 ،»نجما« تعریف .  1

 ،تشریعی و تکوینی مبنای »نجما«  منابع . 2

 ، »نجما«  کلی  الگوی. 3

 ،»نجما«  سند راهبری. 4

 . در حوزه پژوهش  « نجما» مراحل تحقق .  5

 . تعریف »نجما«  1
مجموعه2»نجما و  ،  پویا  هماهنگ،  جامع،  است  محتوایی،آینده ای  مبانی  شامل    نگر، 

مبانی روشی و الزامات اجرایی، در سه حوزه پژوهش، آموزش و    ،مسائل مدیریت اسالمی

انداز  چشمنظام اسالمی از جمله،  های اسالمی، در راستای اهداف  اجرا، مبتنی بر ارزش 

مند در همه  یابی به مدیریت مطلوب فراگیر، متوازن و نظام ساله کشور، برای دست بیست

   سطوح و همه ارکان نظام اسالمی«.

گیری به معنای مصطلح آن نیست که بعد از شکل   )گنج واژه(  »نجما«، یک تزاروس   :1نکته  

مدیریت اسالمی است و در واقع،   و مسائل  مبانیبلکه، نظام جامع  ؛  گرددیک علم تدوین می

پژوهشگران را به صورت مبنایی، مشخص علمی  های کلی حرکت  ها و چارچوب گیری جهت

 سازد.  می

بسط   باشد؛ ومی  علم  موضوع ساختار کلی  ناظر به  نسبی است و  ،  نجما  جامعیت  :2نکته  

استقراییزیرموضوع  به صورت  از  های آن،  مانع  پویایی آن   ؛یستن  جامعیت،  بحث،  و مبین 

  است.

 منابع تشریعی و تکوینی مبنای »نجما«. 2

 . قرآن و سنت معصومین )ع( و محکمات عقلی و تجربی2-1

اندیشه مبنای  و  مسلمان  نظران  صاحب  دیدگاه  بر  حاکم  منابع،  آنان این  ورزی 

 باشد:می

 . قرآن و سنت2-2-1

 
( نشان اختصاری »نقشه جامع مدیریت اسالمی« است ؛ از  16»نجما« از باب تفأل و تبرک به کریمه »و بالنجم هم یهتدون« )نحل/ -1

 ان حوزه مدیریت اسالمی قرار گیرد. گرپژوهششاءاهلل راهنمای »نجم ویژه« است که ان ،معانی »نجما« در عربی )در قالب تنوین(
 ، ارائه شده است.«کشوربا الهام از »نقشه جامع علمی این تعریف  -2
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 . محکمات عقلی و تجربی 2-2-2

 و دستاوردهای علمی و پژوهشی  باالدستی. اسناد 2-2

 باشد.و دستاوردهای علمی و پژوهشی می بالدستیها در قالب اسناد این دیدگاه 

  باالدستی. اسناد  2-2-1

جا و در بخش  مواد و بندهای قانونی مرتبط با »نجما« به تناسب و ضرورت در این

 مندرج است. 1ها در پیوست پنجم، آمده و تفصیل آن 

 . قانون اساسیالف

طرح تدوین  و  »نجما«  طراحی  اساسی در  قانون  از  اصولی  به  پژوهشی،  های 

نظام اسالمی و جایگاه رهبری ولیی 1368)مصوب سال   بر  هـ.ش( که مشتمل 

صد و هفت، ای شده است، مانند اصول دوم تا پنجم و نیز اصل یکاست، توجه ویژه

 فتادوهفت و مانند آن. صد و هصد و نه، یکیک

در همه اصول قانون اساسی، رهنمودهای بنیادی در موضوعات مدیریت اسالمی 

های برداری شده است و بایستی در پژوهش ها بهره مطرح است که در »نجما«، از آن

بهره مورد  نیز  اسالمی،  مدیریت  مسائل  از  یک  قرار  هر  مناسب،  تفصیلی  برداری 

 گیرد. 

 1404از جمهوری اسالمی ایران در افق اندسند چشم  ب.

هجری   1404ساله جمهوری اسالمی ایران در افق  انداز بیست سند چشمتحقق  

تاریخ  که  شمسی   قوای   1382آبان    13در  به سران  انقالب  معظم  رهبر  توسط 

های کالن اسالمی در مدیریت  کردروی  ، نیازمند اهتمام جدی بهگانه ابالغ شدسه

  مبانی، اهداف و)  های اسالمیارزش   و خرد اجتماعی است و بدون در نظر گرفتن 

 یابی نخواهد بود.ها و اجرا، قابل دست ها، آموزش در پژوهش  ...(

 های کلی خانواده . سیاست پ

های کلی خانواده، نقش بی بدیل محوری در حل و فصل مسائل مدیریت  سیاست

ها، در  ها و نظام اسالمی دارد؛ این سیاستسالمی در سطح خرد و کالن سازمانا

 ، توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردید:1395شهریور  13تاریخ 

بنای جامعه اسالمی و کانون رشد و تعالی انسان خانواده واحد بنیادی و سنگ» 

ن  و  کشور  معنوی  اعتالی  و  اقتدار  و  بالندگی  و  سالمت  پشتوانه  و  و  است  ظام 

 :وسوی حرکت نظام باید معطوف باشد بهسمت
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محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی ای خانوادهایجاد جامعه .  1

عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسالمی فرزند  آن بر پایه الگوی اسالمی خانواده به 

 .بخشو کانون آرامش 

های اجرایی ها، سیاستمقررات، برنامه محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و  .  2

به اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  آموزشی،  نظامات  تمام  و و  مسکن  نظام  ویژه 

 .شهرسازی 

 ... 

- ارائه و ترسیم الگوی اسالمی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسالمی.  6

 ا:یرانی با

»... 

 . نقشه جامع علمی کشور  ت

عالی انقالب فرهنگی، نقشه جامع علمی شورای   1389/ 10/ 14در سند مصوب  

 کشور چنین تعریف شده است:

نگر، شامل ای است جامع و هماهنگ و پویا و آینده »نقشه جامع علمی، مجموعه

ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و  مبانی، اهداف، سیاست

ارزش  بر  مبتنی  برفناوری،  اسالمی،  دستهای  چشم ای  اهداف  به  انداز  یابی 

 ساله کشور«.بیست

بر نقشه جامع اولویت  مبتنی  الزامات اجرایی »نجما« عمدتاً  ها و پیشنهادهای 

  علمی کشور است.

 . دستاوردهای علمی پژوهشی2-2-2

نظران بشری با نظران مسلمان و صاحبهای صاحباین دستاوردها، شامل پژوهش 

شناسی؛ فصل مبانی  باشد که در بخش چهارم: روشاعتبار دستاوردها میحفظ مراتب  

 .روشی، آمده است

می تالش  نقشه،  این  تحقق  کشور، در  بومی  اقتضائات  و  ارزشی  مبانی  از  شود 

های علمی و تجارب عملی ملی و فراملی استفاده  ها و نمونهتجربیات گذشته و نظریه 

 گردد. 

 . الگوی کلی »نجما«  3
نشان داده شده    1توجه به منابع تشریعی و تکوینی، الگوی کلی »نجما« در نمودار  با  

  است:



 مدیریت اسالمی »نجما«  عنقشه جام  

 
 

20 

 

 : الگوی کلی »نجما« 1نمودار 

»نجما« در حوزه آموزش، مترتب بر تولید نسبی محتوا در حوزه پژوهش است و    :1نکته   

  است. ،مترتب بر تحقق نسبی »نجما« در حوزه آموزش ،نیز »نجما« در حوزه اجرا

  زمان با پیشرفت تولید محتوای حوزه پژوهش، بر طراحی و تدوین حوزه آموزش و اجرا، هم 

 گیرد.و منطق نیاز، مورد توجه قرار می  علمهای مبتنی بر منطق س اولویت اسا
گرا  و اجرا ، به دلیل کاربردی و نتیجه   ، آموزش،پژوهش  در علم مدیریت، عرصه  :2نکته  

و آموزش داده    گرفتههایی که انجام  به همین جهت، پژوهش   ؛بودن، از هم قابل تفکیک نیست
دستاوردی  ممکن است  اشته باشد،  مثبتی در سازمان و جامعه مربوطه ندنتایج  شود، اگر  می
 . دستاوردی ناقص و یا معیوب است، تلقی گردد؛ و لیکن یعلم

ــوعات و   بر  یهایحوزه اجرا، تدوین طرح  »نجما« در  از  منظور :3نکته   ــاس نظام موض اس
مبتنی بر دـستاوردهای حوزه پژوهش و آموزش اـست تا مبنای عمل   مدیریت اـسالمی،مـسائل  

 واقع شود. 
پس به صــورت منطقی، حوزه اجرا در ســطح کالن، جزئی از نقشــه جامع خواهد بود که 
فعالً مأموریت این کارگروه در این عرصه نیست و تذکر به آن، به این خاطر است که پژوهش  

 ز اجرا، دیده نشود.ای و فارغ او آموزش به صورت جزیره

 قرآن و سنت معصومین )ع(، و محکمات عقلی و تجربی

 دستاوردهای علمی پژوهشی    باالدستیاسناد 

 »نجما« حوزه پژوهش

 مبانی محتوایی•
 مسائل•
 مبانی روشی•
  الزامات اجرایی•

 آموزش»نجما« حوزه 

 مبانی محتوایی•
 مسائل•
 مبانی روشی•
 الزامات اجرایی•

 اجرا»نجما« حوزه 

 مبانی محتوایی•
 مسائل•
 مبانی روشی•
 الزامات اجرایی•
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»نجما« زیر نظر شورای تحول و ارتقای   ،سالهلزم به ذکر است که در هر دوره پنج   :4نکته  

 علوم انسانی قابل اصالح و تکمیل است.

هنوز تدوین نشده است؛ ولی با تکمیل و ابالغ   « ایرانی پیشرفت-الگوی اسالمی»   :5نکته  

 خواهد یافت. در »نجما«   شدن آن، امکان استناد

 »نجما« .سند راهبری 4
  ،دهد؛ در عین حالرا نشان می  « هاپژوهش انداز  چشم» ،  « نقشه جامع مدیریت اسالمی» 

 کند. ، آموزش و اجرا را نیز معرفی میمورد نیاز عرصه پژوهش   « مسائلموضوعات و  نظام  » 

توان سند  نمی   ،گانه فوق، تدوین و تصویب نشودهای سهحوزه هر یک از  تا »نجما« در  

مقدم و    « نقشه جامع مدیریت اسالمی»رو، تصور  را تدوین کرد؛ از اینحوزه  راهبری آن  

 است. « تدوین سند راهبری » مبنای 

است که   1« سند راهبری » ، نیازمند یک  « نقشه جامع مدیریت اسالمیاجرایی کردن  » 

 بایستی پس از تصویب »نجما« به صورت مستقل، تدوین شود. 

،  « موزش و اجراآپژوهش،  » در هر یک از سه عرصه    « الزامات اجرایی»   ی هامؤلفه   :1نکته  

؛ که تدوین تفصیلی آنها  باشدبحث از سند راهبری آن حوزه میتذکر مقدماتی به  دار  عهده

 .ت پذیردبایستی از پی تصویب نجمای آن عرصه، صور 

سند  » مذکور در نجمای پژوهش، اجمالی از    « الزامات اجرایی» نکته فوق،  به  با توجه  

 این حوزه است. « راهبری 

 « سند حاضر، ناظر به »مبانی محتوایی، مسائل، مبانی روشی و الزامات اجرایی  :2نکته   

 . باشدمیمبنای تولید محتوای آن  نقشه جامع مدیریت اسالمی در حوزه پژوهش است و

  است. « حوزه آموزش و اجرا» مبنای طراحی و تدوین  ،این دستاورد پژوهشی

راهبری آن   :3نکته   تولید علوم طبیعی که سند  با  انسانی اسالمی  تولید علوم  ها تفاوت 

 توسط شورای عالی انقالب فرهنگی، تنظیم و ابالغ گردیده، در نوپایی آن است. 

اجماع نظر   سپس،تدوین گردد    « نقشه جامع علوم انسانی اسالمی» ابتدا باید،  رو،    از این

بتوان سند راهبری تا    و به تصویب نهایی شورای تحول نائل گردد؛پیرامون آن صورت گیرد  

، حوزه حوزوی و دانشگاهی  مشترک )نخبگان علمی  ها در ستادهای فرابخشیهر یک از آن 

 شده، اجرا گردد. تبدیل و بودجه  برنامه به قانون گشته،، تنظیم (و اجرا تقنین

 
 « الزامات اجرایی »  ،ششم  در بخشاجماالً    «تنظیم و تدوین سند راهبری علم مدیریت اسالمی»و    «ستاد راهبری» ضرورت تشکیل    -1

 آمده است. ،3پیوست  در ونقشه،  باالدستیتحت عنوان الزامات اجرایی پیشنهادی مبتنی بر اسناد 
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ی علوم انسانی و هاکارگروه امری ضروری و از وظائف    تنظیم و ابالغ این سندهای راهبری، 

 است. شورای تحول و ارتقای علوم انسانی

 »نجما« در حوزه پژوهش مراحل تحقق. 5
طراحی، تدوین و اجرای »نقشه جامع مدیریت اسالمی« در »حوزه پژوهش«، ناظر به 

 (: 2گام است )نمودار  چهار

مبانی محتوایی، مسائل مدیریت اسالمی، مبانی روشی و  » طراحی و تدوین    گام اول:

 ،« الزامات اجرایی 

 ،نجما بررسی و تصویب گام دوم:

  ،سازوکار اجرایی   تمهید و تدوین سند راهبری نجما، گام سوم:

 . 1تولید محتوای مدیریت اسالمی مبتنی بر »نجما«ی حوزه پژوهش  :چهارمگام  

 

 : مراحل تحقق »نجما« در حوزه پژوهش2نمودار 
تدوین  :1نکته   ابتدا  بنیادین،  کارگروه  کاری  اسالمی»  روند  مدیریت  جامع  حوزه   نقشه 

 . می باشدآن    «تمهید سازوکارهای اجرایی »  و،  «راهبری تدوین سند  »   و در ادامه،  ،«پژوهش 

 
 . آمده است، « الزامات اجرایی»توضیح این گام در بخش  -1
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مدیریت    نقشه جامع» و سپس، تدوین  می باشد    « نجما»   مبتنی بر  ی اتولید محتو  قدم بعدی،

ها  است که بایستی از تجربیات نخبگان در آن عرصه   « آموزش و اجرا  ی هااسالمی در حوزه

 .نیز، حد اکثر استفاده را نمود

»نجما«  پژوهش ریل  ،سیاست  برای  اسالمیگذاری  مدیریت    حداقلی   بخشی  قوام  و  ،های 

با گسترش پژوهش   آنهاست اولویت و طبعاً،  بر  نیاز، و   های منطق علم و منطقهای مبتنی 

 برداشت.  به سوی آینده مطلوب، های مطمئنی توان گاممی تدریج در آموزش و اجرا،

تر، با نخبگان  زبانی بیش »نجما«، تالش برای همکارگروه بنیادین در تدوین  بنای    :2نکته  

های مکرر، از  مصاحبه انجام سه نشست ملی و برگزاری است و   حوزوی و دانشگاهی مدیریتی

 مصادیق این تالش است. 

های ناگزیر را با استمرار گفتمان علمی با نخبگان، حساسیت   یستی،با،  ارتقا هم زبانی  برای 

 .  کاهش داد

قرآن»  انس هرچه بیش « زبان  زبان مشترک جامعه دینی است؛  از جانب  ،  زبان  این  با  تر 

 ای ایجاد خواهد کرد. رشته تحقیقات میان  حوزویان و دانشگاهیان، همگرایی مطلوب را در 

های نسخه   تهیهاساس این زبان مشترک قرآنی، تدوین گشته است و    ادبیات »نجما« بر

بنیادین   جهت سطوح مختلف کاربران،  ،اجمالی و تفصیلی »نجما«  جزء دستورکار کارگروه 

 است.

 

 تذکرات نهایی:

بایستی  های مرتبط با مدیریت اسالمی،  دهی و ارتقای پژوهش ضمن تاکید بر سامان •

های ضروری )پژوهش معیار( با توجه نسبت به انجام آزمایشی موارد حاصل از پژوهش

به سند راهبری نقشه جامع، اقدامات لزم صورت پذیرد؛ تربیت استادان واجد شرایط،  

  حیطه ماموریت نیز، از اقدامات اساسی در این راستا می باشد، که در الزامات اجرایی در  

 اسالمی پیشنهاد شده است. پژوهشگاه تحول و ارتقای مدیریت
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ارائه تولید محتوی استسطح ادبیات نق • ارائه  گری بیش ؛ ولی، جهت روشنشه،  تر و 
 است.   شدههم، اشاره   ییتوامح موارد نمونه، در مواقع ضروری، به صورت اختصار به  

های نقشه، مبتنی بر روش اجتهاد جامع است که به تناسب، به لحاظ معرفتی، گزاره  •
  استفاده شده است.و تجربی های عقلی، نقلی از انواع منابع و روش 

دست  اهداف    رسیدن به  است؛ و در پیگرا  گرا و هم مأموریتهم آرمان  ،« نجما»   •

  الزامات از  ؛ و تدوین و تحقق آن،  است  های روشنبندی مشخص و هزینه با زمانیافتنی  

  علمی کشور مطرح شده است. نقشه جامع  در سند    است که  رسیدن به مرجعیت علمی

معلوم شد که • مقدمه  مباحث  یکی    از  داریم،  دو سند  و مسایل» ما   سند موضوعات 

که   « سند راهبری مدیریت اسالمی» که همین »نجما«ست و یکی    « مدیریت اسالمی

الزامات  »   و در بخش  آمده است»نجما«    3کلی آن در پیوست    ی هامولفه  نویسپیش

 ،آن بعد از تصویب »نجما«   تفصیلی  تدوینو    است  ختصار، پیشنهاد شدها  ، به« اجرایی

گذار های قانوندستگاهکارگروه مدیریت و شورای تحول با    و رایزنی  نیازمند هماهنگی

 .1و اجرایی است 

 
 سند راهبری مدون در حوزه های علوم پایه و مهندسی، توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شده است.  9تا کنون حدود    -  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول

 اساسی  مکليات و مفاهي

 کلیاتفصل اول: 

 اساسی مفاهیمفصل دوم: 
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 مقدمه: 
  .ای جامع برای ورود به مباحث مدیریت اسالمی استکلیات، مقدمهعنوان 

 باشد.های بنیادین »نجما« میناظر به کلیدواژه ،عنوان مفاهیم اساسی

 فصل اول: کلیات 
 است: 3شامل موارد نشان داده شده در نمودار   ،کلیات

 
 : کلیات »نجما« 3نمودار
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 مسألهبیان گفتار اول: 
و  های عرصه مدیریت اسالمی  چالش یک سری  بیان  است:    قسمتبیان مسأله، دارای دو  

 ها.سپس بیان مسائل مبتنی بر آن 

مبتنی بر اقتضائات بومی و مطالعات مدیریت در کشورهای مختلف،    حوزهدر  تا کنون،   

ای از اطالعات و دانش در این  گستره   ؛ وهایی صورت گرفته استتالشفرهنگ آن جوامع،  

های فراوانی  در جوامع اسالمی با چالش   دستاوردهاکارگیری این  حوزه تولید شده است؛ اما به

 همراه است.

مدیریت   مبانی  پذیرفته رایج  ناسازگاری  مبانی  مهمبا  از  اسالمی  جوامع  در  ترین  شده 

 رو است.  های پیش چالش 

، خألهای  1مثبت در جامعه علمی و اجرایی کشور به مدیریت اسالمی   کردروی   با وجود

 خورد:های مدیریت اسالمی به چشم میدر پژوهش  زیر

 پراکندگی و عدم انسجام،   •

 ها،فقدان استاندارد واحد در پژوهش  •

های و فقدان پژوهش   وازی کاری، تکراری بودن، اشتباهات محتوایی و روشی،م •

 ضروری؛ 

 پژوهشی با توجه به ساختار معرفتی محتوای مدیریت اسالمی، ی هاوجود خأل  •

 ها و مفاهیم مدیریتی موجود،از نظریه  برخی  برای   به نام اسالم،  مبنابی   اتتوجیه •

های مدیریت مبتنی متکفل پژوهش   نبود هماهنگی میان مراکز متعدد پژوهشی •

 های اسالمی،بر ارزش 

•  . ... 

توان خألها و مشکالت  ای که با آن مواجه هستیم این است که با چه سازوکاری میمسأله

   بیان شده را برطرف کرد؟

نقشه جامعی که ابعاد مختلف محتوای مدیریت اسالمی و راه تولید، آموزش و اجرای آن 

   رفت از این مشکالت است.برای برون اول در تعریف سازوکار مناسب، مرحلهرا نشان دهد، 

 
های مدیریت  اعتقاد بر این است که در پژوهش  ،متفاوت است؛ در مدیریت مسلمانان «مدیریت مسلمانان»با    «مدیریت اسالمی»  -  1

ها از این رفتارهای مدیریتی نشأت گیرد؛ در حالی که مدیریت سازی شود و نظریهاسالمی بایستی صرفاً رفتار مدیران مسلمان مفهوم
در شخصیت الگویی معصومین )ع( و پیروان   است که  مدیریت اسالمی«  مسائل علم»  «، درمبانی محتوایی و روشی »اسالمی ناظر به نقش  

(؛ »قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه ...«  21صادق آنان، متبلور است: »لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه« )احزاب/
 شکل گرفته است.  ،هاساس این دیدگا بر ،»نجما«(؛ 4)ممتحنه/
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  «پژوهش، آموزش و اجرا» شامل سه حوزه    « نقشه جامع مدیریت اسالمی» جا که  از آن 

بنابراین    ،و اجرا، پژوهش و تولید محتوای مدیریت اسالمی استنیاز آموزش  است، و پیش 

 است: « حوزه پژوهش» گام اول، پرداختن به 

»نقشه جامع مدیریت   چیستی، چگونگی و چرایی،  گام اول  اصلی  مسأله  ،بر این اساس

 اسالمی در حوزه پژوهش« است.

نی روشی و الزامات  محتوایی، مسائل، مبا  ناظر به »نظام جامع مبانی  ،« نقشه جامع» این  

  است. در مدیریت اسالمی « اجرایی

 
 ضرورت و اهمیتگفتار دوم: 

 میزان مدیریت اسالمی است و در ادامه،    1، از باب مقدمه، ناظر به تاریخچه ی این گفتارابتدا
 شده است.تبیین ، های مدیریت اسالمیضرورت و اهمیت پژوهش

مدیریت و رهبری الهی جامعه بشری، شأن اساسی انبیا و رسولن الهی است که از ابتدای 

 خلقت با ظهور خانواده انسانی و رهبری حضرت آدم»ع« آغاز گشت. 

گسترش و پیچیدگی روابط و نیازهای اجتماعی، رهنمودهای الهی در    ،متناسب با توسعه

العزم )صاحب شریعت(، گسترش و  ا  نبیای اولوباب اداره و تدبیر امور اجتماعی، در ادیان ا

 توسعه یافت.

با رهبری سیاسی اجتماعی حضرت یوسف»ع«، در نظام غیراسالمی، و تشکیل حکومت 

خصوصا، و اداره آن در سیره مدیریت و رهبری حضرت موسی»ع«، یوشع»ع«، طالوت»ع« و  

القرنین، رهنمودهای رهبری الهی حضرت داوود»ع« و سلیمان»ع« و اولیای الهی همچون ذو

، گسترش منصوب و مورد تایید الهیالهی در قالب کتاب الهی و سیره قولی و فعلی رهبران  

 و جامعیت متناسب یافت.

های مدیریت و رهبری الهی، به تعلیم الهی، در نظر و عمل،  و بالطبع نظام مسائل و گزاره 

 ارائه شد. 

ه جهت تمرد جامعه بشری امم قبل از اسالم  به تدریج با غربت و مظلومیت انبیای الهی، ب

های الهی  )امت اولین، به تعبیر قرآن کریم(، کتاب الهی و سیره انبیا، تحریف گشته، آموزه 

های حیات انسانی، ازجمله مدیریت و رهبری الهی، به بوته فراموشی سپرده  در تمام عرصه 

 شد. 

 آخرین )به تعبیر قرآن کریم(، آغاز گشت.  با ظهور خاتم پیامبران، دوره آخرالزمان و امت  

 
 بحث پیشینه از »نجما« به جهت فقدان پیشینه در باب نقشه جامع، حذف گردید.  -1
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قرآن کریم، کتاب جامع و کامل الهی، متناسب با دوره آخرالزمان نازل گشته، در سیره  

 ، شرح و بسط یافت.عملی، پیامبر خدا»ص«، و اهل بیت»ع« قولی و 

الشأن، در سوره مزمل، با خطاب »یا أیها در اولین خطاب رسمی قرآنی به پیامبر عظیم

ای(، بر ماهیت مدیریتی  زمل« )ای کسی که مسؤولیت سنگین مدیریت الهی را پذیرفته الم

 .1نبوت و رسالت پیامبر آخرالزمان، تأکید شد

،  « منبع ویژه تربیت مدیر اسالمی» ، به عنوان  « قصص انبیا و رسل الهی» در سوره هود،  

ما   الرسل  انباء  علیک من  نقص  قرار گرفت: »و کال  ویژه  تأکید  فؤادک...« مورد  به  نثبت 

 (.  120)هود/

سیره پیامبر  » و    « منبع اساسی و جامع مدیریت اسالمی»به عنوان    «،قرآن کریم» پس  

به  دو منبع اولیه مدیریت اسالمی است که  «،  یسیره مدیریت اله» به عنوان    « »ص« خدا

مندرج است  ها  های مدیریت اسالمی، در آن مسائل و گزاره موضوعات و  ، نظام  طور طبیعی

 و نیازمند پژوهش و استخراج است.

»ع«، مباحث مدیریت اسالمی، در سیره  «  سیره ائمه اطهار» در ادامه رسالت الهی، در  

قولی و عملی معصومین»ع«، به عنوان تفسیر قرآن و سنت پیامبر»ص«، تنوع و گسترش  

 وسیعی یافت.

ویژه  جلوه  امیرمؤمنان»ع«،  سیره  در  اسالمی،  مدیریت  خطبه مباحث  یافت؛  و  ای  ها 

 است.  اسالم هایی از مسائل مدیریتی، نامه مالک اشتر، نمونهبه خصوصهای حضرت، نامه

حکومتی   -های علمیه، مباحث اجتماعی  به تدریج، با غربت و مظلومیت شیعه و حوزه

 ها گشت. فردمحوری در تکالیف دینی، عمده وجهه همت حوزه  ،شیعه، به حاشیه رانده شده

که با ظهور حضرت امام خمینی»ره« و با تأکید بر منظر ولیت مطلقه فقیه )یعنی  تا این 

با    ؛ وفقیه بر تمام شؤونات اجتماعی و حکومتی(، انقالب اسالمی ایران پیروز گشتولیت 

های اسالمی، دغدغه متفکران  تأسیس جمهوری اسالمی ایران، اداره نظام، بر اساس ارزش 

 انشگاهی قرار گرفت. متعهد حوزوی و د

در جوامع    نظامات اسالمی» (  1گیری  با گسترش اسالم در جهان و ضرورت شکلحال،  

بشری » (  2،  « مسلمان جهان  به  الگو  آموزه سازمانستی  بای،  « ارائه  با  متناسب  های های 

 اسالمی را طراحی و عملیاتی کرد.

 
   استفاده مدیریتی از آیه »یا ایها المزمل«، صرفاً، به جهت اشاره به پیشینه تاریخی مدیریت در قرآن است و نه مطالب دیگر. -1
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ها و دیگر مطالعات  وهش رغم تالش افراد حقیقی و حقوقی در تألیف کتب، مقالت، پژعلی

محتوایی، مسائل مدیریت    انجام شده در زمینه مدیریت اسالمی، خأل »نقشه جامع مبانی

 . 1شود«، در این متون، به روشنی، دیده می اسالمی، مبانی روشی و الزامات اجرایی

ایران از پیروزی انقالب اسالمی  بلکه رسیدن به  )  حال بعد از گذشت بیش از سه دهه 

در کشور رخ داده است،  های علمی فراوانی که در این مدت  و پیشرفت  (،سالگی انقالبچهل  

اندیشمندان اسالمی به طراحی و تدوین علم مدیریت اسالمی اهتمام بورزند؛    ضرورت دارد

تواند زمینه مناسبی برای تقویت کارآمدی شریعت مقدس طراحی و تدوین چنین دانشی می

 . باشد و نظام اسالمی اسالم

های چندجانبه، الحمدهلل، با تشکیل کارگروه بنیادین  رغم محدودیتبرای اولین بار، علی

فعال قم و   انگرپژوهش مدیریت اسالمی، در پژوهشکده مدیریت اسالمی، با حضور مراکز و  

و مشارکت ملی نخبگان مدیریت و علوم انسانی از طریق    مدیریت اسالمی،  زمینه تهران در 

پژوهش »نجما«، انجام پذیرفت؛ که با نهایی شدن بررسی و   ها،های ملی و مصاحبهنشست

شاءاهلل، قدم اساسی در  ای توسط نخبگان حوزوی، دانشگاهی و اجرایی، اننقد چندمرحله 

های مدیریت اسالمی، خواهد  پژوهش   نهزمیها در  یافته و هماهنگ طرح تعریف منطقی، نظام 

 بود. 

 با این وجودگیری علم مدیریت نیست؛  ، مخالف روند طبیعی شکلتدوین »نجما«   نکته:

، نظران مدیریت اسالمیهای مختلف محققین و صاحب فعالیت   :معتقد استکارگروه بنیادین  

تواند ، می هدفمندمنسجم، منطقی و به صورت هوشمندانه و    قبلی  طرح  یکدر چهار چوب  

الزامات در چارچوب    که  حال  افزا کند؛ در عینها را هماهنگ و هم ها و تالش همه فعالیت 

 .باشدمی  گیری و تحقیقهای متفاوت نیز، قابل پینظریه می، مدیریت اسالاساسی 

قلمروهای پژوهش در مدیریت اسالمی را نشان می دهد؛ ضمن    « نجما»   مطلب دیگر آنکه،

 .کندمی مدیریت اسالمی، پیشنهاد  های ی جدیدی نیز، برای پژوهش هااینکه زمینه 

 
  هدف پژوهشگفتار سوم: 

 قرار است:این هدف اصلی و اهداف فرعی به  

 هدف اصلی:.1
 

شناسی ها و مراکزی اقدام به کتاب گروه  ، اشخاص  ،ها و نهادهای اجتماعی از منظر اسالمسازماندر باب علم اداره جامعه و مدیریت    -1
انتشارات دانشگاه افسری و تربیت   1392چاپ    ،)بنابر کتاب مأخذشناسی رهبری و مدیریت در اسالم   1390اند که آمار آن تا سال  کرده

 نامه و پژوهش است. پایان ،مقاله ،عنوان کتاب 1500بیش از  ،پاسداری امام حسین»ع«( 
نیازمند    ها، پژوهش تنظیم شده است. بررسی این    ، بر اساس دو بخش مفاهیم نظری و مصادیق عملی   ، منابع   ، شناسی مذکور در ابتدای کتاب 
 مدیریت اسالمی است.   های پژوهش شناسی  ی در باب آسیب اجرای طرح مستقل 
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یابی به علم  مبنایی برای دست طراحی »نجما« در حوزه پژوهش به عنوان  هدف اصلی،   

 است. مدیریت اسالمی

 اهداف فرعی:.2
مبانی محتوایی، مسائل، مبانی روشی و الزامات اجرایی طراحی و تدوین  اهداف فرعی،  

 است. در مدیریت اسالمی

پژوهش  نکته: حوزه  در  نقشه  مدیریت   ،این  محتوای  تولید  مبنای  و  است  طراحی شده 

ی تربیتی، برای مراکز آموزش عالی و مراکز تربیت مدیران، در  اسالمی، تدوین متون آموزش

 سطوح مختلف خواهد بود.

ها در حوزه اجرایی  این پژوهش، تحقق بخشیدن به این آموزه   درازمدت نتایج    به طور طبیعی

 برداران است.در تمامی سطوح مدیران و بهره

 نفعان(برداران )ذیبهرهگفتار چهارم: 
 کالن اجتماعی،گذاران . سیاست 1

 . مراکز پژوهشی و علمی،  2

 . مراکز اجرایی،3

 . بخش خصوصی.4

 نتایج و کاربردها گفتار پنجم: 
  های پژوهشی مدیریت اسالمی،سند راهنمای طرح  ارائه. 1

 مدیریت اسالمی،   موضوعات مبانی و مسائل. تبیین نظام  2

 های ارشد و دکتری،  نامهها و پایان. ارائه موضوعات رساله 3

 سازی جهت تهیه متن درسی دانشگاهی و تربیت مدیران اجرایی کشور،. زمینه 4

 . ایجاد زمینه حل مسائل مدیریتی،5

آن6 با  متناسب  پیشنهادهای  ارائه  و  اجرایی  الزامات  شناسایی  پژوهش .  های  ها، جهت 

 دیریت اسالمی،اساسی و درازمدت م

زمینه 7 آموزه .  مبنای  بر  کشور  مدیریت  نظام  ارتقای  و  تحول  ایجاد  جهت  های  سازی 

 اسالمی.

 های دینی است. راهبرد اساسی اسالم، عملیاتی کردن ارزش نکته: 

اند که در قرآن و سنت، به صورت انبوه مطرح شده  ،کیفی دینیارزشهای  های کمیِ  شاخص 

اقامه   مالزم  ؛ مثال، در فرهنگ اسالمی، دادن زکات، شاخص کمیگردد  ینتدوباید استنباط و  

؛ در سوره ماعون نیز،  (4)لقمان/  « یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه»  صلوه، تعریف شده است:
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شاخص کمی باور به قیامت، اهتمام به امر یتیمان، و مساکین معرفی شده است و بالعکس، 

  .1کندمی معرفی  انکار عملی قیامت، و ریاکاری در نمازفقدان این اهتمام را نشانه 

های  در آغاز راه دریافت و استخراج جلوه  های مدیریت اسالمی،پژوهشدر حال حاضر،  البته،  

 .از متون دینی، می باشداین مفاهیم،  تجربی

 

  2های اساسی فرضپیش گفتار ششم: 
  ؛نقش اساسی داردآن،    ی هم در طراحی نقشه و هم در تولید محتوا   ها،فرض این پیش 

توان  می  « نقشه مدیریت اسالمی» نه به    3« هافرض پیش » بنابراین بدون در نظر گرفتن این  

 توان تولید محتوا کرد: رسید و نه می

 ها قابل شناخت یقینی است.وجود دارد؛ این واقعیت  ،. واقعیتی ورای وجود انسان1

. خدا وجود مطلق، خالق موجودات، و پروردگار عالم وجود است؛ عالم وجود، شامل عالم  2

 مشهود و عالم غیب است.  

مالزم با صداقت، عدالت،    ،الهی حق  کردروی   ساز اسالم،اساسی و سرنوشت  کردروی   .3

  باطل است.  کردروی  و مقابله با وفای به عهد و مانند آن امانت، 

ملی، گروهی و مانند آن تعیین  دنیوی  براساس منافع  صرفاً  ها  ارزش   ،سکولرفرهنگ  در  

الهی    کردروی   ولیکن در فرهنگ الهی منافع ملی و گروهی و مانند آن در چارچوب  شودمی

 . شودتعریف می

. نظام عالم وجود )جهان، انسان و مانند آن( و همه تغییرات و تحولت آن، مبتنی بر  4

های قبل از عملکرد  های الهی( است؛ این قوانین، برخی مطلق )سنت لهی )سنتقوانین ثابت ا

های مشروط به عملکرد  انسان مانند سنت هدایت و سنت وسوسه( و برخی مشروط )سنت

 باشند. انسان مانند سنت استدراج و سنت ازدیاد ایمان( می

انسان و مانند آن( و  خلقت  )جهان  « کتاب تکوین» .  5 )کتاب خدا و    « شریعتاب تک» ، 

های پژوهش روش» است و    « منابع شناخت مدیریت اسالمی »  ،و معصومین»ع«(  سنت انبیا 

 است.  « های نقلی وحیانی، عقلی، تجربی و شهودی روش »  ،« اجتهاد جامع

 
الذین هم عن صلوتهم    -  1 للمصلین  المسکین؛ فویل  الیتیم؛ و ال یحض علی طعام  الذی یدع  بالدین؟ فذلک  الذی یکذب  »أرأیت 

                                            (                                                         6 -1ساهون؛ الذین هم یراؤون ...« )ماعون/ 

 های تحقیق است.فرضتحقیقات »نجما« عمدتاً اکتشافی است و فرضیه اولیه ندارد؛ ولی تکیه اساسی آن بر پیش - 2

به معنی رایج تاریخی تحلیلی، یک دانش  فرضپیش  -3 بایستی توجه داشت که فلسفه علم  از سنخ فلسفه علم است ولیکن  ها 
سینی است که پس از تولید یک دانش در طول زمان، نگاه درجه دو و از باال به چگونگی تولید آن علم، روش، هدف، تحوالت، تاریخچه پ

گیرد. در حالی که فلسفه علم پیشینی بر این نقشه حاکم است نه پسینی و  شود و این دانش درجه دو شکل میو مانند آن انداخته می 
 ریزی شده(. اساس اسالم تولید نمود )یک فلسفه پیشینی دقیق و برنامه  توان یک علم جدید مدیریتی برست که میمدعای »نجما« این ا
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، تنها کتاب الهی است که از تبدیل و تحریف لفظی، مصون مانده است؛  « قرآن کریم » .  6

نادرستی  از این رو، تنها   الهی معصوم در جهان است که محور سنجش درستی و  کتاب 

 ها، نهادها و نظام اسالمی است.ها و عملکرد فرد، خانواده، سازمان ها، گرایش بینش 

رو هم صالحیت استنباط حقایق کتاب تکوین    این  هم ابزار است و هم منبع؛ از  «،عقل» .  7

تشریع   کتاب  حقایق  استنباط  و  خلقت(  مبنای  )نظام  هم  و  دارد؛  را  سنت(  و  )کتاب 

 گیرد.  پردازی قرار می نظریه 

، از فرهنگ جامع و کامل الهی قدرتمند و مخصوص به خود، برخوردار  « دین اسالم » .  8

اخروی(  -ی معنوی و دنیو-ی اجتماعی، ماد-ی های زندگی انسان )فرد است و در تمام ساحت

 رهنمود دارد. 

انسانی» .  9 ا   «،علوم  از  روح  رزش متأثر  و  ذهن  بر  حاکم  فرهنگی  و  گرپژوهش های  ان 

 متخصصان و متأثر از محیط حاکم است.

مدیریت» .  10 )عقاید،  « علم  فرهنگ  از  متأثر  علمی  دیگر،  انسانی  علوم  همچون   ،

 علم مدیریت، مدیر و مانند آن است.   گرپژوهش بایدونبایدها و...( حاکم بر 

دارا است؛ و این نگرش در حوزه توصیفات و    ، نظام مدیریتی خاص خود را« اسالم» .  11

 حاکم است. ،تجویزات مدیریتی

پژوهش 12 در  مدیریت  علم  رایج  دستاوردهای  از  برخی  مورد  .  اسالمی  مدیریت  های 

 گیرد. استفاده قرار می

)به عنوان مصداقی از علم دینی(، از    « مدیریت اسالمی» به    جامع«،  نقشه»   کردروی   .13

تمام نقش  خانواده، حیث  )فرد،  اسالمی  مدیریت  مسائل  در  اسالمی،  مدیریت  مبانی  عیار 

 ی حداکثری است. کردروی  ،گروه، سازمان، جامعه، نظام حاکم و مانند آن(

 به دستاوردهای رایج  ،نسبت دستاوردهای تأسیسی اسالم زمینهلیکن قضاوت نهایی در  

انجامحوزه  به  منوط  مدیریت،  علم  مختلف  گوناگون طرح   های  مسائل  در  پژوهشی  های 

 مدیریت است.  

ها )همچون مدیریت ژاپنی و مدیریت آمریکایی و  . نسبت دستاوردهای سایر مدیریت 14

مانند آن( به دستاوردهای مدیریت اسالمی، نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ که یک  

 ه متمایز دارند. حوزه مشترک و دو حوز

واقعیت  ،. علم مدیریت15 به  ناظر  و عینیت صرفاً  )ابژه ها  نظری ها  و مسائل  نیست  ها( 

 رابطه رفت و برگشتی دارند.   ،یکدیگرتجویزی هم دارد که با -توصیفی

 شود.  گر می عینی که همان مقام عصمت است جلوه به صورت  ابتدا همیشه  « دین خدا» 
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به    « یتقول، فعل و تقریر این عین »   »کتاب خدا« و  ین از طریقتوصیفات و تجویزات د

ند  یکدیگرشود. لذا بشر با دو جلوه نظری و عملی دین که مالزم  جامعه بشری عرضه می 

 امام زمان »عج«(.  ،شود )از حضرت آدم »ع« تا آخرین خلیفه خدامواجه می

ها و  محک و معیار اندیشه  اسالم،  دینو این الگوهایی عملی    ،تجویزی -مباحث توصیفی 

 عملکردها است. 

16 . ... . 

)پیش   نکته: »نجما«  اساسی  بال(  فرض چارچوب  پارادایم  اجمال،های  اثباتی،  با  های 

این  که  آن  ازجمله  است؛  اختالفاتی  و  اشتراکات  دارای  آن  مانند  و  انتقادی  تفسیری، 

و عالم مادی )طبیعت: عالم مشهود( محدود شده و قلمرو عالم معنوی  ها به قلمرپارادایم

 گیرد. عالم غیب( را نادیده می )ملکوت:

 پژوهش های سؤال گفتار هفتم:
»مبانی محتوایی، مسائل، مبانی ناظر به    ،در حوزه پژوهش  « نقشه جامع مدیریت اسالمی» 

  :استمطرح  ،به شرح زیر پژوهشسؤالت  ،بنابراین؛ است روشی و الزامات اجرایی« 

  . سؤال اصلی:1
 چیست؛ چگونه است و چرا؟   ،نقشه جامع مدیریت اسالمی در حوزه پژوهش

 . سؤاالت فرعی:2
چیست؛ چگونه است و   ،در حوزه پژوهشنقشه مبانی محتوایی مدیریت اسالمی  .  2-1

 چرا؟ 

 چگونه است و چرا؟  چیست؛ ،. نقشه مسائل مدیریت اسالمی در حوزه پژوهش2-2

چیست؛ چگونه است و   ،. نقشه مبانی روشی مدیریت اسالمی در حوزه پژوهش2-3

 چرا؟ 

 چیست؛ چگونه است و چرا؟  ،»نجما« در حوزه پژوهش اجراییالزامات نقشه . 2-4

 منابع  گفتار هشتم:
 منابع پژوهش در طراحی نقشه جامع و نیز، تدوین محتوا، به قرار ذیل است: 

، اجماع و مانند 1، و ملحقات سنت )سیره متشرعه « ع » سنت معصومینقرآن و   •

 آن(،

 محکمات عقلی و تجربی •

 
در یک روند معکوس به زمان  ثانیاً    ،که اوالً عمومیت داشته باشد  ،رفتار خاصی از مسلمانان است  «،سیره متشرعه»مقصود از    -1

   نداشته باشد. جانب معصوم »ع«انکاری از متصل باشد و  «ع معصوم »
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 بالدستی اسناد  •

دستاوردهای علمی پژوهشی صاحب نظران مسلمان و صاحب نظران بشری در   •

 . 1عرصه مبانی و مسائل علوم انسانی و مدیریت 

 
 و فرایند طراحی »نجما«روش  گفتار نهم:
به   وجود    ،ها و مالحظات خاصی که در طراحی نقشه جامعابعاد کار، محدودیتبا توجه 

وجود نداشت؛ از این رو، به فراخور    پژوهشداشت امکان استفاده از روشی واحد برای انجام  

استفاده شده و اعتبارسنجی آن بر اساس نظر خبرگان و   پژوهشهای مختلف  حال، از روش 

تجربه،  متخصصان   و  و عقل  و سنت،  قرآن  بر محکمات  فرایند  صورت گرفته استمبتنی  ؛ 

 :فعالیتها به قرار ذیل است

 مراحل مقدماتی: ( 1

تشکیل    مرحله مقدماتی اول: و  و شناسایی  بنیادین،  کارگروه  اولیه  تشکیل هسته 

 ی: های تخصصکارگروه 

 های خاص زیر: افراد حقیقی و حقوقی با ویژگی  شناسایی ✓

 تحصیالت و تخصص دانشگاهی در رشته مدیریت،  •

 تحصیالت حوزوی و مطالعات در رشته مدیریت اسالمی،  •

 سوابق تجربی مدیریتی. •

 تخصصی، شامل: های کارگروهتشکیل  ✓

 افراد حقیقی و حقوقی، •

 . 3و چند کارگروه فرعی  2یک کارگروه اصلی •

نقشه جامع مدیریت اسالمی چگونه به : » طرح پرسش اصلی  مرحله مقدماتی دوم:

   پاسخ آن از طریق:بررسی  و  « آید؟دست می

های  نظران حوزوی و دانشگاهی برای ارائه نظرات و طرحارتباط با صاحب ✓

  پیشنهادی.

 
  .بخش چهارم؛ فصل اول؛ مبانی روشی،آمده استدر  ،روش هماهنگی و اعتبار دستاورد این منابع -1
  منظور از آن »کارگروه بنیادین« است. ،گروه بدون پسوند به کار رودکار ،در این پژوهش  هرگاه  -2

تشکیل و گزارش الزم را ارائه    ،جهت بررسی موضوع  ،خیص کارگروه اصلیبا تش  ،های فرعی حسب مورد و به فراخور نیازگروه  -3
 اند. داده
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بررسی متون و منابع از حیث وجود و یا عدم وجود نقشه جامع مدیریت   ✓

 اسالمی،

 تعیین قواعد و چارچوب حاکم بر فعالیت گروه؛ مرحله مقدماتی سوم:

مبتنی بر چارچوب    ،های پیشنهادی اعضا« کارگروه، در بررسی و تجزیه و تحلیل»نقشه

 زیر عمل کرده است: 

تدوین نظر هر یک از اعضای گروه در قالب »نقشه جامع مدیریت اسالمی   ✓

 پیشنهادی«،

 صورت: اعضا و بررسی آن در کارگروه به دوارائه نظر هر یک از   ✓

 ارائه مکتوب:   •

 گروه،کارالف. ارسال نظر پیشنهادی عضو به سایر اعضای 

 مکتوب اعضا، بازخوردب. اخذ  

   ارائه شفاهی: •

 الف. تشکیل نشست کارگروه، به منظور بررسی نظرات،  

از   با استفاده  ب. مطرح شدن نقشه پیشنهادی به صورت شفاهی و 

  ای،ابزارهای چندرسانه

پ. نقد و بررسی )جزئی و کلی( نقشه پیشنهادی عضو در قالب»طرح 

 سؤالت«،

 گویی به سؤالت مطرح شده توسط مسؤول طرح. ت. پاسخ

   ،نسبت به نقشه مطرح شده ،هگروکاربندی نظرات جمع ✓

 مراحل تدوین نجما: ( 2

   :در کارگروه ی پیشنهادی هاارائه نقشه :اولمرحله 

آن، با رعایت چارچوب تعیین    نقدوبررسیارائه نقشه پیشنهادی هر یک از اعضا و  

  شده،

 تدوین ابتدایی نقشه جامع:مرحله دوم: 

های ارائه شده، و طراحی »نقشه جامع پیشنهادی اولیه«  بندی مجموعه نقشهجمع

 توسط مسئول کارگروه،

 :« نجما»  تدوین ویرایش اول مرحله سوم:

گروه، طی فرایند  کار اولیه«، و نهایی کردن آن در    ی ررسی »نقشه جامع پیشنهاد ب

 زیر: 
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 «، برای اعضای گروه،1ارسال »نقشه جامع پیشنهادی اولیه  ✓

 دریافت نظر کارشناسی اعضا به صورت مکتوب، ✓

 گروه، جهت بررسی و نقد نظرات و پیشنهادات،کارتشکیل نشست   ✓

 ت افراد،انتقادات و نقطه نظراتجزیه تحلیل و بررسی  ✓

 بندی و اعمال اصالحات نسبت به »نقشه جامع پیشنهادی اولیه«،  جمع ✓

 مسائل نظر تا رسیدن به اقناع و اشباع نظری نسبت به  بررسی و تبادل  ✓

 )جزئی و کلی(،  

« نظر اعضا در مورد کل نقشه و اجزای آن،  1اخذ توافق حداقل »نصف+ ✓

 ،  وهشپژدر راستای افزایش اعتبار 

   ، انجامید.« نجما»  ، به تدوین ویرایش اول1392تا آبان   1390از آذر سال ، مرحلهاین 

   :« نجما»  ویرایش اولبررسی  : مچهار   مرحله

درنشست ملی اول در تهران، به میزبانی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید  ،  1391دی ماه 

  شد؛ خالصه جریان نشست اول در نائلجامعه علمی  نقدوبررسیبه ویرایش اول، بهشتی، 

 است. شده ، ارائهکتاب ادامه

 : « نجما»  تدوین ویرایش دوم  :پنجممرحله 

بررسی با  اول،  ملی  به  هانقدهای نشست  ویرایش دومی مجدد،  در  « نجما»  تدوین   ،

 ، انجامید. 1393اردیبهشت 

 : « نجما»  بررسی ویرایش دوم :ششممرحله  

، در معرض  1393در نشست ملی دوم در مشهد مقدس، در تاریخ خرداد    ،ویرایش دوم

با جامعه    نقدوبررسی و مباحثات  قرار گرفت؛ خالصه جریان نشست دوم  جامعه علمی 

 ها، ارائه شده است.علمی، در قسمت نشست

 :« نجما»  تدوین ویرایش سوم  :هفتم  مرحله

  1394، و مباحثات مجدد کارگروه بنیادین، در اردیبهشت سال  هانقدوبررسی با توجه به  

 انجامید.به تدوین سومین ویرایش نقشه 

 :« نجما»  بررسی ویرایش سوم :شتمهمرحله  

 
»نقشه مدیریت اسالمی پیشنهادی اولیه« توسط اعضای کارگروه، بررسی و مورد نقد و ارزیابی قرار   18در این پژوهش تعداد    -1

نقشه در    18اختصاص داده است )گزارش تفصیلی این    گرفته که هر کدام حداقل دو و در مواردی تا چهار نشست کارگروه را به خود 
 اسناد پشتیبان به نحو نشر مستقل، ان شاء اهلل، خواهد آمد(. 
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همراه با پرسش نامه،  جهت مصاحبه،  ،  « نجما »  ویرایش سوم  1394از ابتدای تابستان  

ماه، از مرداد  3و طی    در اختیار تعدادی از استادان مدیریت و علوم انسانی قرار گرفت؛

 انجام پذیرفت. ها، این مصاحبه 1394تا مهر  1394

 آورده شده است.   هامصاحبه ها، در قسمتگزارش این مصاحبه 

 : « نجما»  تدوین ویرایش چهارم :نهممرحله 

نقشه جامع    نویسپیش »   ، در قالب کتاب« نجما»   ، ویرایش چهارم هامبتنی بر مصاحبه

ان ، از آب« علمی استادان مدیریت و علوم انسانی  نقدوبررسیمدیریت اسالمی، به همراه  

 ، تدوین گردید. 1395، تا آبان 1394

 :« نجما»  بررسی ویرایش چهارم :دهممرحله 

ماه  بهمن  در  مقدس،  مشهد  در  انسانی،  علوم  و  مدیریت  استادان  ملی سوم  نشست 

نهایی  ،1395 بررسی  همراه    « نجما»  در  به  را  نخبگان  نسبی  اجماع  که  گردید  برگزار 

 داشت.

 :»نجما«  تدوین ویرایش پنجم :دهم یاز مرحله  

بر مبنای نشست ملی سوم، و مباحث مجدد کارگروه، ویرایش پنجم نجما، در مهرماه  

 ، انجام پذیرفت.ها، به سر انجام رسید؛ در ادامه اصالحات و تنظیم موضوعی مصاحبه 1396

 :« نجما»  تدوین ویرایش ششم :دوازدهممرحله 

کارگروه، منجر به تکمیل مباحث نشست، و تدوین  بررسی مباحث نشست ملی سوم، در  

آن، به عنوان گزارش علمی نشست ملی سوم، انجام پذیرفت؛ در ادامه، مباحثی شرح گونه  

، به عنوان نکات ذیل مباحث، غنی سازی شد که ویرایش  « نجما»   برای متن ویرایش پنجم 

های ملی، در تو گزارش علمی نشس هابه همراه تنظیم موضوعی مصاحبه « نجما»  ششم

کتاب   ششم» قالب  ویرایش  اسالمی،  مدیریت  جامع  استادان  » ،  « نقشه  نقد  همراه  به 

 و نشستها( حاصل گشت. ها)مصاحبه  « مدیریت و علوم انسانی

 به کارگروه تهران و شورای تحول:  « نجما»  نهایی: ارائهمرحله ( 3
کتابا تحول، جهت طی « نجما»   رائه  و شورای  مدیریت  کارگروه  به  ویرایش ششم   ،

برای   نیاز  مورد  پنجم « نجما» متن    بررسی مراحل  ویرایش  راهنمای  ،  سند  عنوان  به   ،

 های مدیریت اسالمی.پژوهش 

از کار جهادی در یک عرصه علمی با مشارکت جامعه  مبارک  نمونه ای    ،این مجموعه

  .لطف الهی سامان یافته است ؛ که بهعلمی حوزه و دانشگاه می باشد 

 نشان داده شده است: 4در نمودار  ،روش، فرایند و مراحل طراحی نقشه



 مدیریت اسالمی »نجما«  عنقشه جام  
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فرایند طراحی نقشه جامع مدیریت اسالمی »نجما«روش و : 4نمودار   



 بخش اول: کلیات و مفاهیم اساسی 
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متیقن   تمامیدر    :1نکته   قدر  با حفظ  بنیادین،  های اجماع   علمی،  های جلسات کارگروه 

مبتنی بر روش اجتهاد جامع در مدیریت اسالمی   ،تولید محتوانسبی در طراحی »نجما« و  

 صورت گرفته و صورت خواهد گرفت.

 توان استفاده کرد:، از دو راهبرد کلی می« علم اسالمی نقشه» در تدوین  :2نکته 

بر اساس    هاآن  و تبیین  بندی ، استقرای مفاهیم موجود در یک علم و دسته « راهبرد اول» 

 است.  نظام ارزشهای اسالمی

دوم»  دسته« راهبرد  و  مطالعه  مورد  موضوع  منطقی  تحلیل  حوزه،  که بندی  است  هایی 

 پژوهش کرد. های اسالمی، مبتنی بر نظام ارزش ها توان در آن می

گیری و استقرار علم از  ای با راهبرد اول تهیه شده باشد، طبعاً شکلدر صورتی که نقشه

هنوز، تفصیال، علم مدیریت اسالمی شکل نگرفته و مستقر  مات آن خواهد بود؛ حال آن که  مقد

اساس راهبرد دوم، تدوین گردیده است که به طبیعت موضوع   »نجما«، برنمی باشد؛ از این رو،  

های آن در هر زمان با اقتضائات پرداخته است و بسط زیرمجموعه   از منظر اسالم،  مدیریت،

 های تفصیلی است.که عرصه پژوهش   تواند همراه باشدآن زمان، می 

های نقشه به صورت منطقی و اجمالی، همه عناوین حال و آینده مدیریت  بنابراین، سرعنوان

 گیرد. را دربرمی 

های قطعی قرآن و سنت چهارده معصوم»ع«، عقل و نقشه جامع براساس دیدگاه  :3نکته  

نظران جا که دیدگاه مشترکی در میان صاحبی، آنو در موارد ظن  ؛تجربه پیش رفته است

غلبه دارد و در منطق »نجما« با مباحث مدیریت اسالمی هماهنگ است، آن دیدگاه، مبنا 

تفاوت دیدگاه صاحب موارد  در  ولی  است  با واقع شده  انتخاب  نسبی صورت    نظران،  اجماع 

 . 1گرفته است 

همگرایی نسبی در جامعه علمی، نیازمند زمان و سازوکار مدیریتی مناسب است؛    :4نکته   

هنوز ابزارهای حداقلی هم حال آنکه،  قابل انجام نیست؛    ،چرا که طرح تحول، بدون سازوکار

انسانی فراهم نشده است؛ تحول علوم  انسانی  باب علوم  ابتداء، برای یک حرکت علمی در   ،

های کارامد و مدیریتگزینش   سپس با  و  است  مرتبط با تحولی  ساختارهانیازمند تحول در  

 . 2است  پذیرهای متعدد و فراوان، امکانمشغله  فارغ از نخبگان

 
های شاأاهلل جلدهای مجزایی، به عنوان اسناد پشتیبان منتشر خواهد شد؛ چرا که دیدگاهانبرای انعکاس دیدگاه های دیگر،    -  1

های دیگر، ضمن مباحثه علمی کارگروه بنیادین، با جامعه علمی  ؛ با این وجود، عمده دیدگاهواحد آوردتوان در یک نقشه  متفاوت را نمی

های ملی اول تا  های پنجم و ششم، مباحث نشستدر قالب مصاحبه ها، به ضمیه نقشه جامع در ویرایش چهارم عرضه شد و در ویرایش

  سوم، نیز، اضافه شده است.
 

 ها، شکل گیری »نجما« نمونه ای از کار جهادی است.تعلیرغم این محدودی - 2


