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 دستاوردهای مدیریتی حکومت امام مهدی
 1رضا قزی

 2الدین قوامی سید صمصام
 چکیده

بالالالالالالین  روایالالالالالالات معتبالالالالالالری دال بالالالالالالر وجالالالالالالود سالالالالالالیره و روش واحالالالالالالد مالالالالالالدیریتی
کرم  ،های صوریر مشابهتوجود دارد، عالوه ب و امام مهدی ،پیامبرا

مدیریت هر دو بزرگوار در روش، اهداف و ابزار، همگی نشان از  محتوایتشابه 
کالالرموجالالود دسالالت  و امالالام مهالالدی ،اوردهای واحالالدی از حضالالرت رسالالول ا

که برنامهدارند. بر این اساس، می گفت  بالر  امالام زمالان های عملیالاتی توان 
کالالریم و سالالّنت یاسالالاس تعالالال کالالرمم قالالرآن  گردینظالالت ،پیالالامبر ا ده اسالالت. یالالم 

ر و شالایان یالگار چشالمیم، بسالین انقالالف عظالیالا مدیریتی ن دستاوردهاییبنابرا
دسالالتاوردهای و تحلیلالالی توجاله اسالالت. مقالالاله حاضالالر تالالالش دارد بالاله شالالیوه نقلالالی 

توصی  و تحلی  نماید. بر این اساس را  مدیریتی حکومت حضرت مهدی
 عبارتنالالد از مقالالالهتالالرین دسالالتاوردهای مالالدیریتی حکومالالت ایشالالان در ایالالن مهالالم

 انگی تگی و معنویت. نظم، رشد،
کلیدی  واژگان 

، مالالدیریت، وظالالای  مالالدیر، منالالابع مالالدیریت، رفتالالار سالالازمانی و امالالام مهالالدی
 فرهنگ سازمانی.

                                                        
 مالدرس بنیالاد فقهالی مالدیریت اسالالمی قالم و آموزشالی و پژوهشالی امالام خمینالی مؤسسالهدکتری ادیان و عرفالان  دانشجوی. 1

 (.rghaz@ymail.com)نویسنده مس ول( )
ج . استاد2  .قم مدیریت اسالمی یع بنیاد فقهیرئحوزه علمیه و  درس خار
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 قدمهم
 امام مهالدیالزمان، انقالف و حکومت جهانی در آخر یکی از رخدادهای مهم تاریخ جهان

گیالر  ،هالای اسالالمی نیسالتکشالورها و امالتگسالتر  مالدیریت ایشالان محالدود باله امالا . اسالت بلکاله فرا
عظیمالالی از جهالالات اقتصالالادی، فرهنگالالی، سیاسالالی، اجتمالالاعی و  باشالالد. بنالالابراین دسالالتاوردهایمالالی

، نتالالایج و امالالام مهالالدیمالالدیریتی بالاله همالالراه خواهالالد داشالالت. دسالالتاوردهای مالالدیریتی حکومالالت 
 شان است. ت اهداف الهیالعاده در جه حمرات مهم حاص  از مدیریت منابع با ایجاد انگیزه فوق
که  امام دستاوردهای مدیریتی حکومت »این مقاله در پی پاسخ به این پرسش اساسی است 

پرسشهای فرعی دیگری نیز قاب  طالرح اسالت: یکالم. دسالتاوردهای ایشالان « چیست؟ مهدی
در محالالور وظالالای  مالالدیر و رهبالالر چیسالالت؟ دوم. دسالالتاوردهای حضالالرت در محالالور منالالابع سالالازمانی 

وم. دسالالتاوردهای ایشالالان در محالالور رفتالالار سالالازمانی چیسالالت؟ چهالالارم. دسالالتاوردهای کدامنالالد؟ سالال
کدام است؟   ایشان در فرهنگ سازمانی 

کاله  دسالتاورد مالدیریت ایشالان »تالش نگارنده در این مقاله به ایالن پاسالخ رهنمالون شالده اسالت 
 یطالالیمح یزه فعالالال و دارایالالافالالرادی بالالا انگ یابنالالده از تمالالام جهالالات، دارایسالالازمانی مالالنظم، رشالالد 

مقالالاله حاضالالالر، بالالاعنوان دسالالالتاوردهای مالالدیریتی حکومالالالت « و عرفالالانی اسالالالت. یو روحالالالان یمعنالالو
ابی تصالویری از یالامکالان رد 1(2+4در صدد است تالا بالر اسالاس قاعالده ) جهانی حضرت مهدی

بالاله  امالالام مهالالدید. دسالالتاوردهای مالالدیریتی یالالنتالالایج مالالدیریتی حکومالالت حضالالرت را بررسالالی نما
کامالال یتالالر عنالالوان نالالاف در بیالالان شالالود.  اد مییالالسالال ۀ مالالدیریتی عالالالم در لسالالان روایالالات تالالرین ن ن و 

که با الگوگیری از سالیره ایشالان و نزدیالک شالدن  کافی است  اهمیت و ضرورت بحه همین اندازه 
رهبران اسالمی باله سالیره مالدیریتی ایشالان، مقالدمات ظهالور ایشالان فالراهم شالده و امیالد امیالدواران 

گالردد کاله دارای ابعالاد م تلال ، سیاسالی،  دیامالام مهالگرچاله دسالتاوردهای حکومالت  .افزوده 
اقتصالادی، نظالامی، اجتمالاعی، دینالالی، تربیتالی، اجتمالاعی، علمالی و مالالدیریتی اسالت؛ امالا پالالژوهش 

کنالد. دسالتاوردهای مالدیریتی گیالری مالی را پالی امام مهالدیحاضر، تنها ُبعد مدیریتی حکومت 
مدیریت، رفتار سازمانی،  توان مورد مالحظه قرار داد. مانند مبانیایشان را از زوایای م تل  می

سالالالازمانی، دولتالالالی، بازرگالالالانی، مالالالالی، صالالالنعتی، دانالالالش، شناسالالالی سالالالازمانی، مالالالدیریت منالالالابعروان
استراتژیک و... اما در این نوشتار تنها به دستاوردهای مدیریتی حضرت در محورهای چهارگانه 

                                                        
که هر «4»منظور از عدد  .1 ، چهار محور اصلی مدیریت )وظای  مدیر، منابع انسانی، رفتار سازمانی و فرهنگ سازمانی( است 

کمالی )مالدیریت صالنعتی، اقتصالادی، سیاسالی، آموزشالی و نظالامی( و عرصالهعرصاله« 2»یک از این چهار محور در  های  هالای 
کیفیت، بهرهکیفی مانند: )مد  باشند. وری، استراتژیک، توسعه، آینده، تحول و بحران( مطرح مییریت فرهنگی، 
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ن نتایج و ، به هماامام مهدیپردازیم. بحه از دستاوردهای مدیریتی حکومت مدیریت می
رسالالد. امالالا بالاله خالالاطر موانالالع مالالی و امیرالمالالومنین ،اسالالالم مقاصالالد مالالدیریتی حکومالالت پیالالامبر

های در زمینه حکومت نبوی و پیش رو میسر نشد آنها را تام و تمام تحقه ب شند. نوق پژوهش
ا تالداوم یالبه نالوعی تکالرار « المهدیحکومة»علوی از پیشینۀ عام بحه مطرح است. بدون شک 

گذشته و آ« النبیحکومة» گالاهی یاست. پع حکومت فاضله عادله مصداقی در  نده دارد. بالرای آ
تالوان نگرشالی باله سالیره و سالالنت  می امالام مهالدیهالا و دسالتاوردهای حکومالت از اهالداف، روش

کرم پیامبر اند، هر دو مهندس و طراح حکومت که ایندر این زمینه انداخت؛ زیرا عالوه بر  ،ا
کن اء یاالوصالگالری خالاتمیاء و دیاالنبیکی خاتم ،زاویه دیگر باشند. همونین از ه نیز مییهم نام و 

کالاله در اخبالالار و روایالالات آمالالده اسالالت، تفالالاوت عمالالده تنهالالا در دو  مالالی گسالالترده  باشالالد. بالالا وجالالود تشالالابه 
( نالوآوری مقالاله 202: 1392است. )قالوامی،« زمان و مکان»و دیگری « کمیت»مطلب است یکی 

( و هم نتیجاله دسالتاوردهای حاصال  از سالاختار ایالن 4+2)قاعده  هم از جهت ساختار مقاله است
 مقاله قاب  مالحظه است.

 دستاوردهای مبانى مدیریتى حضرتمحور اول: 
کاله وظالای  اصاللی یالک مالدیر چهالار وظیفاله: سالازماندهی،  تقریبًا مدیریت پژوهان، اتفاق دارند 

گاهی  وکنترل، هدایت و رهبری است. این وظای  آن  ریزی، نظارت برنامه که  قدر اهمیت دارند 
اهمیالت خاصالی  و رهبالری شالود. در میالان ایالن وظالای ، هالدایت ها به مبانی مدیریت یاد مالی از آن

گونه گفت وظای : مالدیر ) دارد به  که شاید بتوان  + سالازماندهی و  رهبالری( اسالت یعنالی )3+1ای 
کالاله هالالدایت برنامالاله  ریالالزی، نامالالهیالالک مالالدیر باعالاله سالالازماندهی، بر و رهبالالری ریالالزی و نظالالارت( چالالرا 

که  رهبری در مدیریت همان هدایت (123: 1392شود. )قوامی، کنترل، ایجاد و اعمال می است 
 همان ارائه طریه است.و رهبر . هدایت یک مدیر ه استلغت و اصطالح به آن اشاره شد در

 ریزی برنامه
گفته چادویک  کلالی تهنالی اسالت. بالا ایجالاد یالک سیسالتم تهنال برنامه»به  ی ریزی یک سیستم 

مستق  اما منطبه بالر سیسالتم دنیالای واقعالی، ابتالدا پدیالده تحالول را شالناخته، سالآع آن را پالیش 
کرده و باالخره آن را ارزیابی مالی کالردن سیسالتم دنیالای واقعالی از طریاله  بینی  کنالیم، هالدف بهیناله 

در خصوو ضرورت و اهمیت  (247: 1366)کویین لی، « باشدبهینه نمودن سیستم تهنی می
که بر تمامی وظای  مالدیریتی اولویالت داشالته و موفقیالت در ریزی ه برنامه کافی است  مین اندازه 

تمالالالامی ایالالالن وظالالالای  اعالالالم از بسالالالیج منالالالابع، سالالالازماندهی، هالالالدایت و رهبالالالری، همگالالالی در سالالالایه 
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 ریالالزی صالالحیح ممکالالن خواهالالد بالالود. در فرهنالالگ مالالدیریت اسالالالمی از ایالالن اصالال  مالالدیریتی  برنامالاله
 ریالالزی چالالون نالالاظر بالاله  برنامالاله (120: 1393)قالالوامی،  ت.یالالاد شالالده اسالال« تقالالدیر»و « قالالدر»بالالا عنالالوان 

 یالالروی انسالالانی در هالالای آتالالی و نیازهالالای سالالازمان بالاله ن نالالده اسالالت پالالع شالالناخت اهالالداف و برنامالالهآی
کاهش آن،آینده و چگونگی تأ کیالد روایالات معصالومین .نمایالددر این امر مهم می مین و یا   تأ

کارآمالالالد بالالالر علالالالم، تالالالدبیر، ) تجربالالاله و  (110،74ج: 1403مجلسالالالی،نیالالالز بالالالرای تحقالالاله یالالالک برنامالالاله 
کالاله برنامالاله اسالالت. آن (199: 1410دوراندیشالالی )آمالالدی، را در حکومالالت  ریالالزی امالالام مهالالدیچالاله 

گالاهی 1ها ممتاز و برجسته نموده مرهون چند عامال  اسالت.  اش از سایر مدیریتجهانی . علالم و آ
کنون260الزم و جازم؛ زیرا از سالنۀ  تمالام مقالدرات عالالم در  ق. یعنالی اولالین سالال امامالت ایشالان تالا
شالود. بنالابراین علالم و اطالعالات ریالزی الهالی( باله محضالر ایشالان تساللیم مالیشب قدر )شب برناماله

گذشته طوالنی و هم نسالبت باله آینالده مدیالد بسالیار دقیاله و شالفاف  امام مهدی هم نسبت به 
گالاهی از اهالداف: برقالالراری عالدالت، صاللح، امنیالت، عبودیالالت در سالطح جهالانی نیالاز بالاله2اسالت.   . آ

کافی و وافی از فرصت که این علالم و دانالش ناله ها و قوتها و تهدیدها، ضع اطالعات  ها دارد. 
نماید. امام تنها در نزد حضرت موجود است بلکه منابع انسانی الزم برای این امر را نیز تجهیز می

 فرمود: صادق
ههىَتهلل
هللُإهَ ةأ هه هَ ًَ ههَذَههللُِإ هههللََ هللفهلَلی ِ هللُ أ هللهَیههَرجأ ههطَئَ َِ هللطهللُِإ ههقأ َأ هللهلل،هلل ْأ ههط ُهَ هللُحِلأ هللَک َضههطةأ ِأ هللُِإ هللَک َجَبههط أ هللَفهللهللهللُإنهأ َاههط أ َِ هللُِإفأ هللَک

هلل َ هللیهلِلَن،هلل ُإ ه ٍأ ِقهللَفَوهللهللهللَّ َأ وَس اأ هللظأ ِقهللَک الََنأ طأ هللَعبهلَلیهأ َِ أ ٌقهللهَیهللِشَ  ُِ (.562:هلل1۴13)طِریهللِقهللحأ

کالالم نیسالالالت وزراء و نقبالالالاء حضالالالرت نیالالالز از چنالالالین  کالالاله نظیالالالرش  بنالالابر مضالالالامین چنالالالین روایالالالاتی 
کار می ای اطالق دارندبرنامه  بندند. و دقیقًا آن را به 

 سازماندهی
گاهانه  ای اجتماعی به شمار می سازمان پدیده»در تعری  سازمان آمده است؛  که به طور آ آید 

هماهنالالگ شالالده و دارای حالالدود و حغالالور نسالالبتًا مشالال ن بالالوده و بالالرای تحقالاله هالالدف یالالا اهالالدافی بالالر 
سالالازماندهی فرآینالالدی  (153: 1383کنالالد. )رابینالالز، اسالالاس یالالک سلسالالله مبالالانی دائمالالی فعالیالالت می

گروه کار میان افراد و  که طی آن، با تقسیم  کاری و ایجاد هماهنگی میان آنهالا، بالرای  است  های 
در حکومالت خالویش  امالام مهالدیما حصال  سالازماندهی  .شودکسب اهداف سازمان تالش می

 یالالا ؛الیالالتامالالارت، شالالیوه تعیالالین ریاسالالت و و اتحالالاد امامالالت ومالالت و امالالارت اسالالت. عینیالالت دادن اما
گونالاله عینیالالت یالالافتن سیاسالالت و کالاله ایالالن شالال ن واحالالد، دیانالالت در شالال ن واحالالد اسالالت، بالاله  ای 

کم امور و رواب  متصدی امور و اجتماعی و دنیوی مردم نیز هست. مطالابه ایالن   ش ون دین، حا
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کیاست در که اراده هم آمی ته میدیدگاه قداست و  دو حیاله دنیالا و ای واحالد هالر گردد به نحوی 
کارآمالالالدی و بالالالن بسالالالت ریالالالت مالالالیآخالالالرت را محو رسالالالیدن سالالالایر  نمایالالالد و در عالالالین حالالالال پالالالرده از نا

کمیت فکیالک بالین اداره دیالن و دنیالا را دارد. اتحالاد امامالت و امالارت تهالا برمالی هالا و سالازماندهی حا
شالالعبه امامالالت و  تابالالد. بالاله عبالالارت دیگالالر والیالالت یالالک ولالالی یالا یالالک والالالی مشالالروق بالالر جامعالاله دو نمالیبر

هالالد داشالالت. در ایالالن اصالالطالح امامالالت، مالالدیریت امالالور دینالالی و امالالارت، هالالم و بالالا هالالم خواامالارت را در
، «والیالت»مدیریت و فرماندهی امور سیاسی اجتماعی را به عهده دارد. و با اتحالاد آن دو در مالتن 

در روایات ظهور  (14ش: 1389)قوامی، ، زیربنای خود را شک  خواهد داد.مدینه فاضله اسالمی
که یکی از احتماالت قوی در د« امر جدید»عبارت  امام مهدی ر هفت حدیه تکر شده است. 
 (:9،160ج1393شهری،باشد. )ریهمین اتحاد امامت و امارت می« امر جدید»مورد مراد از 
کنترل نظارت   و 

کاله بالدون آن تحقاله اهالداف مالدیریت  و یکی از وظای  اساسی مدیریت؛ نظارت کنترل اسالت 
گونهامکان که بدون توجه به این موضوق، سایر اجزاء مدیریت، ماننالد:  ایپذیر ن واهد بود. به 
هالا ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری نیز ناقن بوده و تضمینی برای انجالام درسالت آنبرنامه

، ها و افالالراد زمانهالالای سالالاها و فعالیالالت وجالالود نالالدارد. منظالالور اساسالالی از نظالالارت و سالالنجش برنامالاله
کارکنان است. یت بتدارك اطالعات جهت بازخورد و در نها  فرمود: رضا  امامهبود امور 

هلل هلِلَإاِلهللَهِ ِقهللُمطمِطهللْی  أ ََ ِلهلل هللیًَ ةأ بهَ عِطهللَإَ َسَلَتهللُِوَ َ اِلده ِّ هللهللمِطهللحطَفظِطهللمأ َ هَبهللُإه ه ََ هللَذ هلل َک هللغأ هللَک هللَکهللیهنأ هَب أ ّهأ هللُإ َْ هللَ 
هلل)ل و ، ْأ ط َُ ِح 253.)،1:هللج1385؛مهو،101،2ج:هلل1378ُأِلَ

گالالر خداونالالد بالالراى مالالردم امالالام و سرپرسالال کالاله زمالالام امالالور را بالاله دسالالت بگا   رد و نظالالارتیالالتی 
رود و و دیالالن از بالالین مالالی پاشالالد عادالنالاله داشالالته باشالالد قالالرار ندهالالد، نظالالام جامعالاله از هالالم مالالی

 .یابد ها و احکام الهی تغییر میسنت

کنترل امام مهدینظارت  کام  و همهاشحکومتی در ساختار مدیریت و  جانبه  ، نظارتی 
باشالد.  و دیگالر مالدیران تحالت امالر مالی ها انسالان عالاالت موجالودات واست و شام  تمامی فعال  و انف

گونه است:  نظارت ایشان به چند 
ات مبالالد  علالالم و قالالدرت اسالالت و علالالم خداونالالد یالالاسالالت و چالالون ح الهالالی حالالیامالالام، مظهالالر اسالالم . 1

گالاه اسالت. کارهالایاعمالال اّمالت و باله هماله  نالاظرز یالن امالاماسالت  شهودی َعْرضاله اعمالال باله  آنالان آ
گالالاهیپ کالاله  عمالالومی ای عرضالاله شالالگاه امالالام  شالالنبه اعمالالال اّمالالت بالاله  دوشالالنبه و پالالنج روزهالالایاسالالت 

گاه عرضه  میحضورشان برده  کاله بالا عبالارات  همیشالگی نظالارتو  دائمالیشود و  وم و کال  یالاسالت 
ات معصالومان آمالده یالدر روا (1،219ج: 1429)کلینالی،  کال  صالباح (219،1ج: 1429)کلینی، لة،یل
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 (75: 1389)جوادی آملی،  امام بر اعمال اّمت است.و نظارت است و ناظر به دوام وقوف 
کالاله در مقالالام قضالالاوت ماننالالد حضالالرت داود و سالاللیمان بالاله علالالم 2 . در برخالالی روایالالات آمالالده اسالالت 

کاله خالود معصالوم شالاهد اسالت و نیالاز بالاله خالویش عمال  مالی کنالد و نیالاز باله بیناله نالدارد. بالدین شالک  
 فرمود: شاهد دیگری ندارد. امام صادق

هلل طَئأ َْ هلل َْ ط َْ َذُهلل ٍ هللَُ مهَ َ هَقهللهللهللآَلهللحمأ َُ هللَهههللهللَح َدهللَهیهلِلهللَ َ هَقهللَدُکأ ُِ هطَ هللَهحأ ىَلهللههلَلُإنهَ َُ هلل هللیَنهٍةهللَِ هطجأ ه أ هطىَلهللهللهللِبَدمأ ًَ ََ هلل ُ أ
هللیفهلَل ِبَمَ هللَک ًَ هللَه قأ ُأ هللَکهللی هلِلِح الهأ طهللُِلَ ِبَطنأ هللَِبَ ٍْ اِل

َْ هلل لهَ کأ هلل هللَکإههللیَِ أ َرفأ هقیًِ اَللهأ هللَهطإ هَ هه َ که هللَمِنهللَع أ :هلل1۴13)مفیه ،هلل أ
2ج،386،طبریس1417؛:2ج،292.)هلل

کنالد، میالان مالردم باله شالیوه داود قضالاوت مالی که قائم قیام  کنالد، نیازمنالد بیناله هنگامی 
گروهالی، کند و او به علمش حکم مالینیست. خداوند متعال به او الهام می کنالد و باله هالر 

کردهچه را در درون آن دهالد و دوسالت را از دشالمنش بالا نگالاه باله  اند، خبر میشان م فی 
 شناسد. ش میظاهر و سیمای

 دهنالالالالد و اخبالالالالار نالالالالزد خالالالالود  . در زمالالالالان حضالالالالرت بسالالالالیاری از اشالالالالیاء شالالالالاهدند و شالالالالهادت مالالالالی3
گزارش می  دهند.را 

طهللخبقهللُ هللهللَِقهللش فوهلل َهللبه هللی هلل ه هللهللیالدّیهتالُر هللشهجرهللکهلله هللحجهرهللکهلله ،هلله کجهله هلل َّطِه هللُ هللعزه  هه
هللْطل:هلل ةهلل هه هلل؛هللفطْتب هللهللیالدّیَذُهللهللهللُوّبقهللهللطهللعِ ُ یدُهه

کنالالار یهودیالال گوشالاله و  سالالنگ و درخالالت و جالالانور و چیالالز دیگالالری پنهالالان و در پنالالاه هالالر  ان در 
جالا یالک  مساللمان خالدا، ایالن  شوند؛ اما هماله چیالز باله سال ن آیالد و بانالگ بالردارد: ای بنالده

 یهودی است، بیا و او را بکش.

 نق  شده است: از امام باقر
قهلل هللُنهللُحههه َقهللیهههتُبه ههه هلل...هللحههىته بیسههه،فهللهِتههه هللفیخهههطفهللُنهللیشهههد هللعبیههه هللُحل  :هلل1۴03ُر...هلل)حم 

هلل؛(112هلل:هلل1۴26حن  ،؛390هلل،52ج
کاله درون خاناله خالود سال ن می و تا آن که بعضی از مردم هنگالامی  ترسالند گوینالد، مالی جا 

 دیوار بر ضّد آنها شهادت دهد.  

کالرد: را مالی حکومت امام مهدی دستاورد نظارت . نظالارت از 1تالوان در ساله سالطح خالصاله 
 ارت بر خود؛ این نظارت اخیر همان نظارت خود امام مهدی. نظ3. نظارت در خود؛ 2خود؛ 

کاله نظالالارت بسالیار دقیاله و خالالالی از ابهالام و ایهالالام هالای تحالالت امالرش مالی بالر افالراد و سالالازمان باشالالد 
که مورد اشالاره واقالع شالد. امالام قلالب عالالم امکالان اسالت و هالیچ  است. دلی  آن روایات فوق است 

 در تفسالالیر آیالاله نظالالارت در خالالود( امالالام بالالاقرچیالالز از محضالالرش غایالالب نیسالالت. نظالالارت نالالوق دوم )
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ذ شریفه اُهْم یاّلَ ّنَ َمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َنَه  یِف   َن ِإْن َمّکَ
َ
کاَة َو   الَة َو آَتُوا الّزَ قاُموا الّصَ

َ
ْرِر  

َ
ْوا َعِن اْلُمْنَکِر اأْل

ُمالالورِ  َو هلِل 
ُ
متعالالال،  خداونالالد .اسالالت مربالوط بالاله آل محمالالدآیالاله ( فرمالالود: ایالالن 41حالالج:) عاِقَبالُة اأْل

کم می مهدی ه گردانالد و بال گردانالد دیالن را پیالروز مالی و اصحاف او را در مشالارق و مغالارف زمالین حالا
کنالد  کند پیروان باط  را هم زائال  می ها و باط  را زائ  می و اصحاف او بدعت مهدیوسیله 

ت امالالر از آن عاقبالال وکننالالد مالالیامالالر بالاله معالالروف و نهالالی از منکالالر  مهالالدیتالالا احالالری از ظلالالم نمانالالد یالالاران 
کم می یالالک  ،خالالود ،شالالود( پالالع امالالر بالاله معالالروف و نهالالی از منکالالر خداسالالت )سالالرانجام دیالالن خالالدا حالالا

کسیفرصتنظارت عمومی و همگانی می بهوگناه یا جرمالی را نمالیشود در مالورد  دهد. و اجازه 
که منظور، نظارت درونی است. بینش و باور تمام افراد به حدی « نظارت از خود» باید توجه داد 

کالاله خالالود را در محضالالر خداونالالد متعالالال و ولالالی امالالر او مالالیارتقالالاء مالالی کالاله ب واهنالالد  و از این یابندد.یابالالد 
 فرمود: امام صادق مرتکب امر ناشایستی شوند، به شدت پرهیز دارند.

هلل ِبقأ ًَ وَنهللهللهللُِإ هللَعِشرأ ٌةهللَک ًَ بیس،َحِ فطهلِلهللهللَلِب (.:52،336ج1۴03...هلل)حم 

کی از افالزا گونه روایات حا گالاهی افالراد در سالازمان و محتوای این  یش چنالدین برابالری علالم و آ
که نظارت درونی تقویت شود تا نیاز  اجتماق عصر ظهور است. و بهترین نوق نظارت همین است 
بالالاله نظالالالارت بیرونالالالی نباشالالالد. و روایالالالات اسالالالالمی اشالالالاره بالالاله چنالالالین دسالالالتاوردی در حکومالالالت امالالالام 

 دارد. مهدی
 هدایت و رهبری

شالود.  محسالوف می مالدیراندایت( یکالی از پالنج وظیفاله اصاللی هالا هالرهبالری )در برخالی از مالتن
کالاله آنهالالا بالاله  هنالالر نفالالوت بالالر مالالردم اسالالت، بالاله ،( رهبالالری98: 1380)کالالونتز و همکالالاران، صالالورت  نحوی 

ای را در چالالارچوف اهالالداف معالالین  شالالده هالالای از پالالیش تعیالالین  داوطلبانالاله و از روی رغبالالت فعالیت
نظران، رهبری را بسیار فراتر از  ( برخی از صاحبHarold & Others،397) سازمان انجام دهند.

که رهبران سازمان مدیریت می کاله  آن کوتاه .ها نیستند ها الزامًا مدیران سازمان دانند و معتقدند 
نامنالالد. از میالان وظالالای  مالالدیریت، رهبالری را بایالالد از سالاله مالالی« تهالدای»و « نفالالوت»رهبالری را فرآینالالد 

کاله بایالد هالم وظیفه سازماندهی، برنامه کاله باله آنهالا اشالاره شالد بالاالتر دانسالت؛ چالرا  ریزی و نظارت 
کند. )قوامی،  ،هدایت (153: 1393نفوت در افراد تحت امر خود داشته باشد و هم آنها را هدایت 

الالراَط در مضالالمون آیالاله شالالریفه « یصالالال الالالی المطلالالوفا»و « ارائالاله طریالاله»دو نالالوق اسالالت  اْهالالِدَنا الّصِ
صال را بالر خالویش وظیفاله یداوند این ا( همان ایصال به مطلوف است و خ6 )فاتحه:  اْلُمْسَتقیم

کالرده اسالت  «ارائه طریه»(. اما 12)لی :  نا َلْلُهدىیِإّنَ َعلَ . داندمی گالذار  را به انبیاء و اوصیاء وا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
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نی عاماله؛ یخویش. هدایت سازمانی از مقوله ارائه طریه اسالت و از نالوق هالدایت تکالوالبته به اتن 
که اداره و تدبیبه ا گر هدف سازمان با هدف  سر مییبا امکانات خدادادی م ،ر امرین معنا  شود و ا

 فرمود: مام باقرخواهند شد. امحقه الهی یکی شود ارائه و ایصال با هم 
هههلل منههطهلل َّهه هللّیأ ههیهللُودهه یهللأل ه َ بیسهه،؛566،3ج:1۴09حیههون،)ُهههنهلل یهلل ىلهلل مههرهللخهه َسأ :هلل1۴03حم 

52ج،351)هلل

 ده است:یز رسین ت از امام صادقین روایمشابه ا
َّ هلل هللهلل ىلهللّی یأل هلل مرهللخ هٍ

بیس،هللکله (.351،52ج:هلل1۴03)حم 

کالاله یالالات ایالالن روایالالمضالالمون مشالالترك ا ای از جانالالب  ژهیالالبالاله صالالورت و امالالام مهالالدین اسالالت 
گونهت خواهیپروردگار متعالی هدا که چ د شد؛ به  مانالد. بالر احالر  زی از آن حضرت م فالی نمالییای 

کالاله مالالییالالت وین هالالدایالالا ن مقالالّدس اسالالالم را یالالشالالود، د همالالۀ عالالالمت یدار هالالدا توانالالد عهالالده ژه اسالالت 
کند و عدالت مورد انتظار را تحّقه ب شد.یگعالم  (243،3ج:1388)جوادی آملی، ر 

کاله و آن عبالارت اسالت اسالالت  «نفالوت»عنصالر دیگالر رهبالری،  بالالا از تاحیرگالذاری بالر افالالراد باله طالوری 
کنند. وانگیزه  که با این  درونی به سوی اهداف و مسیر و جهت تعیین شده حرکت  امری نیست 

کراه و اجبار  کشش درونالی حاص  نمیزور و ضرف به دست آید و با ا شود بلکه با می  و محبت و 
 نماید:سوره مریم بیان می 96آیه  خداوند متعال درو جذبه است. 

َذهلل
هللُإهَ نهَ هللَلهلل َُ َْ طحَلط الُهللُإصهَ هللَعَمبأ الُهللَک ُیَنهللآَمنأ دهِ هللکأ مِحنأ هللُإ هَ قأ أ ََ هلل لأ ًَ هلل؛ِج

کالاله ا کسالالانی  کارهالالاى شایمسالالّلمًا  انالالد، خداونالالد رحمالالالان  سالالته انجالالالام دادهیمالالالان آورده و 
 .دهد ها قرار میمحّبتی براى آنان در دل

گزینش بهترین ا واهد آمد،که در ادامه خ ،های مدیریت منابع انسانییکی از بحه نت اف و 
 «نش اصالاللحیگالالز»را  آن در اصالالطالح کالاله (119 : 1385، )سالالعادت،باشالالدنیروهالالا بالالرای سالالازمان مالالی

که  .نامندمی گر ش صی ب واهد مدیریت و رهبری عالم را بر عهده بگیرد باید از هر لحا   حال ا
یکالی از مراحالال  آن، کاله  دارای فراینالالدی اسالت خالود اصاللح، نشیگالزتصالور شالود بایالد اصاللح باشالالد. 

کادرسالازی پروساله 1.باشالدمالی« اصالطناق» کالریم نکادرسازی یا به تعبیر قرآ کاله همونالین  ای دارد 
 2باشالالد.مالالی «القالالاء محبالالت» کالالریم نسالالازی یالالا بالاله تعبیالالر قالالرآ یکالالی از مهمتالالرین مراحالال  آن محبالالوف

                                                        
گزینی(، جع  ) ب1 گزینش می هکارگماری( و ات ات )ب ه. اختیار )به  گیری( مراح  دیگر فرایند   . باش.کار 
کامالال (، نظالالارت و حف2 کالالودکی )و بلکالاله . ابالتالء و امتحالالان )استعدادسالالنجی(، توجالاله و امتنالان )پشالالتیبانی  اظالت و تالالداوم آن از 

کادرسازی می  سوره طه قاب  اخذ است.( 42الی  24باشد.)فرایند مذکور از آیات  جنینی( مراح  دیگر 
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 فرماید:می النصب( خداوند متعالی در مورد حضرت موسی)قوامی، فقه
هلل َِ ِإ
َ
هللیأ هللیَعبهلَلهللهللتأ ِةهللَمنهَ بهَ هلل(؛39)ط :هللَكهللحَمَ

 . افکندممن محّبتی از خودم بر تو 

کع او را مالییمعناى القاى محبت، ا که هر  که خداوند او را طورى قرار داده بود  د یالد ن است 
کالالاله در خانالالاله  کالالالرد. داشالالالت، و قلالالالبش را بالالاله سالالالوى موسالالالی جالالالذف مالالالی دوسالالالتش مالالالی بالالاله طالالالوری 

َو َحنانالًا ِمالْن فرمایالد: در مورد حضرت یحیی مالین همونی ترین دشمنانش رشد یافت. سرس ت
ا عشاله او باله  ی ویالحیمهربانی است. ر فت خالدا باله  به معناى شفقت و« حنان» (13)مریم:  َلُدّنَ

ى الهی اسالت. از ایالن رو خداونالد متعالالی دم، پرتوی به مریحیی و محّبت یحیخدا، مهر مردم به 
که باید رهبر خالویش را در قلالوف گالر خداونالد متعالالی  قالرار دهالد. ها انسالان است  باله همالین ترتیالب ا
کالاله ولالالی خالالود را در تمالالام دل کالاله محبالالتش را در تمالالام قلالالوف سالالاری و  ب واهالد  هالالا نفالالوت بدهالد بایالالد 
ِذ جاری سازد. با توجه به آیه شریفه  اِلحاِت َس یِإّنَ اّلَ ایَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصَ ْحمُن ُوّدً  ْجَعُ  َلُهُم الّرَ

الالُه َمالالا ِمالالْن ُمْسالالِلم  ِإال َو ِلَعِلالال یَعِلالال یَنالالَزَل ِفالال»( 96)مالالریم: الالة یِفالال یالّنَ )ابالالن شهرآشالالوف، « َقْلِبالالِه َمَحّبَ
و در برخی روایالات فرزنالدان حضالرت را نیالز اشالاره نمالوده اسالت. بنالابراین مالدیر و  (93،3: ج1389

که قرار است عالم را اداره نماید، خداوند متعالالی نسالبت باله القالاء محبالت قل بالی ایشالان در رهبری 
کرد.   همه قلوف فروگذار ن واهد 

 حضرت منابع انسانىدستاوردهای محور دوم: 
گزینش و انت اف، ارزیابی، آموزش و پالرورش، حقالوق  مدیریت منابع انسانی عبارت از فرآیند 

(1 :1385و دستمزد و انضالباط و تشالویه و تنبیاله و پالاداش اعضالاء یالک سالازمان اسالت. )سالعادت،
که در ادارات و سازمان ،انسانی منظور از منابع کشوری و همه افرادی هستند  های دولتی اعم از 

ها، روسالالالتاها و دیگالالالر  لشالالالکری، مؤسسالالالات غیردولتالالالی بازرگالالالانی یالالالا صالالالنعتی، مالالالدارس و دانشالالالگاه
 های مؤحر در تولید ملی اشتغال دارند. )همان( فعالیت
 گزینش

کالاله بهتالالرین کالال هجالالذف و بال ،تالالرین وظالای  مالالدیریت منالالابع انسالانی از مهالم ارگیری افالالرادی اسالت 
کالالردن متقاضالالیان  گالالزینش، فرآینالالد غربالالال  کالالاری سالالازمان داشالالته باشالالند.  بالالازدهی را در مجموعالاله 

 تالالالالالرین آنهالالالالالا بالالالالالراى اسالالالالالت دام مالالالالالی باشالالالالالد.شالالالالالغ  بالالالالاله منظالالالالالور شناسالالالالالایی و انت الالالالالاف مناسالالالالالب
(Mondy،1991،301گمان تصمیم کاله از ایالن طریاله پالیش (  کننالد گیرنالدگان بالر ایالن اسالت  بینالی 

گالالالزینش  امالالالام مهالالالدیآیالالالا  (Mondy،1991،198) توانالالالد موفالالاله شالالالود.متقاضالالالی مالالالی کالالالدام در 
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کرد؟   یاورانش از طریه رایج )گمانه و ت مین( استفاده خواهد 
گزینش  فرآیند 

کالاله امالالام مهالالدی از آن کتالالاف اهلل و سالالنت رسالالول  جالالا  در روش مالالدیریتی حکومالالت خالالویش از 
گزینش نیز قرآنیپیروی می اهلل گز کند. پع فرآیند  کالریم را یخواهد بالود. فرآینالد  نشالی قالرآن 

کرد: در قالب تی  می  توان تصویر 

ـــاء:1 کالالاله او را خالالالالن بالالالراى خالالالود سالالالازد و از یالالالاجتبالالالاء الهالالالی بالالاله ا . مرحلـــه اجتب ن معنالالالا اسالالالت 
کالریم مالی( 530،12ج:1417)طباطبالایی،د. یالش نمایالآور هاى م تل  جمع مذهب فرمایالد:  قالرآن 

آورى و  باله معنالاى جمالع« ةیالجبا»از « اجتبالاء»  ْن یشاُء َو یْهِدی ِإَلیِه َمْن یِنیبِإَلیِه َم   اهلُل یْجَتِبی
 در تفسیر قمی آمده است: .(406، 7: ج1388قرائتی، ) دن استیانت اف و برگز

 (.273،2ج:هلل1۴0۴)مقی،هللُ هللکهللُختطرَقهللهللنهللُجتِطَق َقهللُألِةهللُإذ

کسازی ه ویات تصفیعمل . مرحله اصطفاء:2 گالزفرد  پا اسالتعمال اصالطفاء بالا حالرف  .نشیمورد 
لالالالالت مالالالالی« علالالالالی» . ده شالالالالده در مقابالالالال  مالالالالردمیالالالالکنالالالالد بالالالالر اسالالالالتعالء و علالالالالّو مقالالالالام شالالالال ن برگز دال

کالاله دارد، جالالز بالاله  هالالاییویژگالالی، بالالر احالالر الهالالی هالالایِسالالَمتامامالالت و (144،9: ج1380)مصالالطفوی،
 های برجسالتها و ه صالفوه ،هالا گوناله ِسالَمت نیا برای خداوند متعالیشود.  نمیخاو داده  افرادی
و فرشالالتگان مشالالترك اسالالت،  ها انسالالان نیکالاله بالال الهالالینش یگالالز کلالالینالالد. اصالال  یگز برمیرا  بشالالری

کالالالر نیا الالالاِس  یْصالالالَطِف یاهلُل ان شالالالده اسالالالت: یالالالم بیگونالالاله در قالالالرآن   ِمالالالَن اْلَمالِئَکالالالِة ُرُسالالالاًل َو ِمالالالَن الّنَ
حالّه هسالتند. در  مصالطفایان فرشالتگان، تنهالا برجسالتگان آنهالا یالدر م حتین، ی؛ بنابرا(75)حج:
ْعَلالالالُم َح  ن آمالالالده اسالالالت:یچنالالال ها انسالالالان دربالالالاره خصالالالوو یگالالالریدآیالالالۀ 

َ
 ِرسالالالاَلَتُه   ْجَعالالالُ  ی  ُه یالالالاهلُل  

کوفی تی  آیه آمده است: 124)انعام:   ِعباِدنالا َفَهالَذا اْلُکالّ ُ َو َنْحالُن   نا ِمالْن یاْصالَطَف »( در تفسیر فرات 
کلینی،145: 1410)کوفی،« اْلُمْصَطَفْوَن  1407؛:1ج،562) 

ار یالاختبرگزینالد.  ر و بهتالرینیه شده را به عنوان خیکه فرد مورد تمرکز و تصف . مرحله اختیار:3
گز« ریخ»از ماده  که همان  گزینیر و ینش خیاست  که  به  هالم « نش اصاللحیگالز»تواند به میاست 

 ای به معاویه نوشت: در نامه حضرت امیر المومنین تعبیر شود.
َلهللُ... َِ

َ
هللأ نأ هللُِلَطَفطََّطیِإبهلَلحَنِ هللَک  (.195هلل،1:هللج1395...هلل)ثِ ،هللَتهللُِخَ طَسََّطهللُ أ

 معالالانیاز  اصالالفهانی یکالالیراغالالب . کنالالدمالالیدر مرحلالاله آخالالر او را در منصالالب مالالورد نظالالر جعالال  . 4
کاله در آنهالا واژه جعال  بالا (:196تدااالصالفهانی،بی) دانالد. مالی« حکِم نصالب»گانه جع  را پنج آیالاتی 

کالرمسالت داللالت بالر نصالب الهالی مالیا کار رفتهه این معنا ب در روایتالی باله جالابر  نمایالد. پیالامبر ا
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کاله عالدالت را  را معرفی نمود و هونین هفتمین فرزند امالام بالاقر بیت اه  را مهالدی نامیالد 
اِبُع َمْهِد »کن. سپسآیهراتالوتنموداقامه می ِذ   ُهْم یالّسَ نْ ی یاّلَ َکَما ُم یْمَ ُ الّدُ ِلَ ْت ا ِقْسطًا َو َعْداًل 

الالالالًة یْهالالالُدوَن   َو َجَعْلنالالالالاُهْم   َجالالالْورًا َو ُظْلمالالالالًا ُحالالالّمَ َتالالالالاَل َرُسالالالوُل اهلِل  ِئّمَ
َ
ْوَحینالالالا ِإَلالالالالیِهْم ِفْعالالالالَ     

َ
ْمِرنالالالالا َو  

َ
ِبأ

گزینشالالالی امالالالام 360،36ج: 1404؛ مجلسالالالی،120، 2: ج1387)عالالالاملی، ..«. اْلَ یالالالرات ( دسالالالتگاه 
 . دده میمورد لحا  قرار  سانیانه یرا در جذف سرما یندیفرآ چنین نیز مهدی

گوناله سالامان یافتاله اسالت. از ایالن رو  گالزینش انبیالاء و اولیالاء حتالی فرشالتگان نیالز بالر ایالن  فرآیند 
در انت اف نقباء و یاوران خویش بر اساس اجتباء و اصطفاء مهدوی شک   شیوه امام مهدی

گرفالالت. همالالراه امالالام کالاله شالالماره اصالال صالالحیفه و نوشالالته مهالالر شالالده خواهالالد  کلّیالاله ای هسالالت  حاف و 
شالده های یارانش، با اسم، نسب، شالهر، شالغ ، زبالان و القالاف در آن نوشالته  خصوصّیات و ویژگی

شالالتر بی (131 صالالافی،منت ب االحالالر..،و381: 1390و طبرسالالی، 185،2ج: 1400اسالالت. )شالالافعی،
کالم هسالتند. ایالن یالاران یاران خاّو حضرت در سن جوانی دارای  ،اند و بزرگساالن در میان آنالان 

در ایالن  پیوسته است. امام علالیشان به هم  های افکاری متحد و آرایی یکنواخت بوده و دل
 باره فرموده است:

هلهلل َْ َِ َُد،هللَک هللَفهللُإه ه ٍَ َکهطَوِب هلل ِک
َِ ،هلل َ  َ ه ًَ ِحهَلهللَفهللُإ ُأ َکطإ هلل

ههَ َِ دوَلهللفههَیقهلل کأ هلل هللَشِطٌلهلله لحطَلهللُإِطَئَ َِ هلل نهَ َِ
هلل ٍأ َُدهللَُوِب ینب،هللُیب)ُهنُإ ه (؛316هلل:1395ز

شان نیست، مگر به اندازه سرمه در چشم  همگی جوانند و پیر در میان  همانا یاران قائم
کمترین چیز در توشه راه نمک است  .یا به قدر نمک در توشه راه و 

 در روایتی فرموده است: حضرت امیر
( 95: 1376دانم... )مقدسی،هایشان را میشناسم و ناممن آنها را می

کدددهسرا دد سددد تو ا تروشددااسدددتهسدد هاو .هسدد نکسدددانی اسددداهیدداوراملیدددارافرسدددا
کهبهسر لااج باءرسی.ه وری به .گذران.نفرمود:در وص  ایشان  اند. امام صادق 

که دل های آهالن اسالت، شالکی در ایمالان باله خالدا  هایشان مانند پاره آنان مردانی هستند 
کالاله  در آن راه نیافتالاله و در طریالاله ایمالالان، از سالالنگ محکالالم گالالر آنهالالا را وادارنالالد  تالالر هسالالتند. ا

کنالالده و از میالالان برمی کوه هالالا قصالالد هالالیچ  لشالالکر آن. دارنالالد هالالا را از جالالای بکننالالد، از جالالای 
هالالای زریالالن  هالالا زین های آن د. اسالالبنالالنمای کالاله آن را خالالراف می کنالالد، جالالز این شالالهری نمی

ر هالالا د سالالایند. آن هالالا بالالرای تبالالرک، بالالدن خالالود را بالاله زیالالن اسالالب امالالام میدارنالالد و خالالود آن
گرفتاله و بالا جالان خالود از وی دفالاق  جنگ کالاری داشالته  کننالدمالیها امالام را در میالان  و هالر 

کاله شالالب ر میالان آنمردانالالی د دهنالد. باشالد بالرایش انجالالام می خوابنالالد؛ ها نمالی هالا هسالالتند 
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چون زمزمه زنبور عس  است. تمام شالب را باله عبالادت  ها در حال عبادت، هم زمزمه آن
ها از امالام، بالیش از  برداری آن . فرمانکنندمیمن حمله اند و روزها سواره به دش مشغول
کنیالز از آقالایش اسالت. آنفرمان هایشالان  اند و دل هالای درخشالنده هالا ماننالد چراغ برداری 
کاله در راه کننالد مالیها ادعای شهادت دارنالد و تمنالا  های چراغ است. آن چون قندی  هم

کشته شالوند. شالعار آنالان ایالن اسالت:  گذرنالد، از هالر جالا مالی «  نیاْلُحَسال ا َلَ الاَراِت یال»خداوند 
گوناله  گیالرد و بدین ی میهالا جالا ان به اندازه یک ماه راه، در دل ها پیشاپیش آن رعب آن

 گردانالالدو بالاله سالالوی حالاله و حقیقالالت را پیالالروز مالالیرونالالد. خداونالالد هالالم پیشالالر بالاله پالالیش مالالی
 (.308،52ج: 1403)مجلسی،
که آماده شدن با تکر این اوصاف نمی کرد  هالایی در یالک نفر بالا چنالین ویژگالی 313توان تصور 

کالارگزاران در عالالم را جهالت  رو خداونالد متعالالی نالافمقطع و یا یک قالرن میسالر باشالد. از ایالن ترین 
کنالار  گالزینش و انت الاف نمالوده اسالت و آنهالا را در یالک شالب  همراهی حضرت در نهضت جهانیش 

 دهد. هم قرار می
 فرماید: کریم میمتعال در قرآنخداوند 

هلل َ ویه ِبَلهللهللیِّ َْ ََِّفَقهللَمِنهلل
َ
ِقهللَمِنهللأ ُأ هللهللهللَمِن ٍَ ذهللهللُِإَفِ 

هللَدَسَجِةهللَمَنهللُإهَ ِعَظقأ
َ
کإَلَكهللأ

أ
َلهللأ ََ هللْط الُهللَمِنهلل َک ِأ ََِّف

َ
َنهللأ

ن ِّ هللُحِلأ هللَکَعَ هللُ أ وهِ کأ هلل الُهللَک بأ ََ هللْط هللَک ًِ أ وَنهللَخِهللهللَه َمبأ ًِ ََ هللَِبطهلل هللُ أ هلل.(10)ح ی :هلل هلٌلیَک
 گوید: عفور مییابن ابی

کاله نزد»فرمود:   صادق شنیدم حضرت امام ك یالوای به حال سرکشان عرف از امالری 
که مراد از  عفور مییابی)ابن« است   مهدیك، امر ظهور حضرت ینزد حادحهدانست 

هسالتند؟ فرمالود:  أعالرف بالا حضالرت قائمالت، چقالدر از قالوم یدم: جانم باله فالدایاست( پرس
کالردم: بسالیاری از آنالان، والیالت و قیالام شال«. افالراد انالدکی» کننالد.  ما را توصالی  میعالرر 

ز داده شالده، یالد پاك و خالن شوند و از هالم تمیکه با گریزی ندارند، جز آن مردم»فرمود: 
؛ 370،1ج: 1407)کلینالالالالالی، اری از غربالالالالال خالالالالارج شالالالالوند.یغربالالالالال شالالالالوند و مالالالالردم بسالالالال

74): 1408؛ حلی، 204 : 1397زینب،  ابیابن

روایاتآس.هکهدرعصرسه.ویدراخباروهاییها و ِسمت اجتماعی، راه امنیت دیبدون ترد
ایشالان  رود.باله شالمار مالی هداوسناصد ،است،ناشدیا نادارتد یدرادراسد  .اهافدراددرشد  

و  مهالدیمال  در روایالات یالاوران بالا تأ دانالد. شالروط تیال  مالی نافراد را مشروط به پالذیرفت است دام
گالزینش هالای آنالان از یالک  هاورند ها، قبیله تنوق و تکثر ملیت دسالتاورد مهالم و اساسالی در بالاف 

کی از  پرده برمی که حا ک نالژاد و قالوم یالک نوق عدالت در سازماندهی است. عدم توجاله باله یدارد 
رش و یسالالاالری در امالالر پالالذ ستهیسالالتگی و شایخالالاو در میالالان نیروهالالای حضالالرت بیالالانگر مالالالک شا
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که معیمع« ساالریشایسته»نش است. یگز ی و یشالاوندگرایخو ارهاییاری مبتنی بر عدالت است 
گزیگرا رابطه کنار مییی و ام ال تلک را در  که روایات زیادی اشالاره باله ه نهد. ب نش  اران یالطوری 

کهالال ، یان و اقالالوام دارنالالد. یالالآن حضالالرت از همالاله اد وشالالع بالالن نالالون، یهالالودی، مسالالیحی، اصالالحاف 
که شالام   ان، عجم،یرانیان، ایز فرشتگان الهی، جنیسلمان، ابودجانه و مقداد و مالک اشتر و ن

در روایتی شرای  است دام را منوط به پذیرش شروط  حضرت امیرشود.  ر عرف مییهر نژاد غ
 فرمایند: روند و ایشان می پع با امام به سمت صفا مینمود: 

، زنالالا نکنیالالد، قتالال  کالاله والیالالت پالالذیر باشالالید، دزدی نکنیالالد شالالرط آنمالالن بالالا شالالما هسالالتم بالاله 
گناه و اعما  ،گنالاهی را نزنیالد بی ،ل پست اخالقالی نرویالدحرامی مرتکب نشوید، به سمت 

گنالدم و جالو را احتکالار نکنیالد طال و نقالره ک عمالومی م ال    ،انالدوزی نکنیالد و امالوال و خالورا
و  ،مسالجدی را خالراف نکنیالد ،دانید شالهادت ندهیالد نمیچه  آن به ،مال یتیم را ن ورید

وار باشالالد لعالالن سالالزاکالاله  ، مالالومنی را جالالز آنمسالاللمانی را بالالد نشالالمارید و بالاله او بالالدگویی نکنیالالد
، خالونی را باله معاملاله ربالوی نکنیالد ،طال و حریر و ابریشم نآوشالید ،شراف ن ورید، نکنید

کالافر و منالافقی را روی زمالین بالاقی نگذاریالد ،جویی فریالب نورزیالد بر پنالاهحرام نریزید،   ،و 
 کلو  را متکای سر خویش قرار دهیالد(،زیست باشید ) و ساده ،لباس خشن و زیر بآوشید

کنیالد خدا آن و در راه کاله شایسالته اسالت جهالاد  ، از نجاسالت و فسالاد دشالنام ندهیالد ،گونه 
کنید از بدی ،ها ب وانید به نیکی ،زاری بجوییدبی  (1395: 1376. )مقدسی،ها نهی 

گالزینش، نوبالت باله توانمندسالازی مالی کاله  ح مالییتوضال صالادقامالام  رسالد.بعد از  اران یالدهالد 
 هایی هستند:ن ویژگییدارای چن مهدی

هلل قهللُنهَ هَلهللَمهِمأ جأ َهًهیُإ هَ َةهلل ر هالهَ ْأ هللًطههیهلل َههَرهللُحِلَ َ َ ُأ هللمههِنهلل ه أ هللأَلشهَ ِبَبه أ َْ هلل ههِوهللکهللُنهَ ِههطَلهللیههللَسجأ کُهللَهح َ َ هللَکَإههاِلهللَمهرهأ
َطًالَطیُحِلَ  َِ بیس،هللَ هللَإ هلل.(350،1ج1416:؛حبراین،327،52:هللج1۴03)حم 

نالدازه چهال  انسالان کی از آنها به ای که این شمرد: اّول بر می مهدیاران یژگی براى یامام سه و
عنالالی اراده، شالالجاعت و شالالهامت آنهالالا، م الال  آهالالن محکالالم و یقلالالب آنهالالا،  کالاله این دوم: قالالدرت دارد،

کوه که این سوم: ر است.یناپذ شکست گر از  در روایت  شکنند. هاى آهن بگذرند آنها را در هم می ا
 :دفرمو امام صادق دیگری آمده است:

که قالائم هنگالام قیالام خالویش بالا  گروه  کمالان کالار مالیاو آن  کننالد، نجیبالان، قاضالیان، حا
ع، فقیهان و دین که )برکت و( مسحه الهالی یافتالهشناسانی هسشر گونالهتند  ای  انالد؛ باله 

 .شود حکمی بر آنان اشتباه نمیکه هیچ 

کالاله در روایالالات تعبیالالر بالاله  انالالد در پرتالالو  شالالده مهالالدی« وزراء»و « نقبالالاء»کارمنالالدان خالالالاو حضالالرت 
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کالالالاله هالالالالیچ دسالالالالت مالالالالی انمنالالالالدی جسالالالالمی و روحالالالالیتنعالالالالیم تعلالالالالیم امالالالالام خالالالالویش، بالالالاله تو  یابنالالالالد 
 هالالالالای مالالالالدیریتی قالابالالالالال  اشالالالالالتباه و انحرافالالالالی در آن وجالالالالود نالالالالدارد. اینالالالالان عالالالالالوه بالالالالر توانمنالالالالدی

شناسالان  شالنالاسالی و مسالائ  مربالوط باله اسالالم ت صالن دارنالد و از فقیهالان و اسالالمتالوجاله، در دیالن
 .راستین هستند

کالافی نمالالیین شایسالتدر مبحاله ارزیالالابی عملکالرد و تعیالال بلکالاله بایالالد  ؛دباشال گی تنهالالا وجالود معیالالار 
کریم خداوند متعال  .ابزاری جهت تش ین وجود این معیار وجود داشته باشد « ءابتال»در قرآن 

کاله یبه خاطر آور)فرماید: تعیین شایستگی معرفی نموده و می را به عنوان ابزار اصلی د( هنگامی 
گونی آزمالالیم را بالالا وسالالایخداونالالد، ابالالراه گونالالا هالالا برآمالالد. شین آزمالالایالالود. و او بالاله خالالوبی از عهالالده ا  

 خداوند به او فرمود:
کالالرد:یابالالراه« شالالواى مالالردم قالالرار دادم یمالالن تالالو را امالالام و پ ز یالالاز دودمالالان مالالن )ن» م عالالرر 

رسالد  )و تنهالالا آن  مالان مالن، باله سالتمکاران نمالییپ»خداونالد فرمالود: « امامالانی قالرار بالده (
کالالاله پالالالاك و معصالالالوم باشالالال ( 124)بقالالالره: ن مقامنالالالد(یالالالسالالالته ایند، شادسالالته از فرزنالالالدان تالالالو 

( 153 : 1392)قوامی،

یاوراملیستبهتوجهاعم از فرشتگان الهالی، جالن امام مهدیبا ...هالا، انبیالاء، صاللحاء و
گسترده به آنها اشاره شده است. به ایالن نتیجاله مالی کاله نیروهالای حضالرت از که در روایات  رسالیم 

گذشالته که امتحان خالود را در  پالع دادنالد. و هالر یالک در زمالان خالود بالر شالدیدترین  کسانی هستند 
کالریم آمالده، نموناله بالارز آنهاسالت. در  کاله در قالرآن  کهال   امتحانات فائه آمدند. داستان اصالحاف 

َهالالار  ِ  یالِباللَّ   ُرْهَبالالاٌن »روایالات معصالالومین ق از آنهالالا توصالالی  بالاله  ُسالالٌد ِبالّنَ
ُ
؛ 137تالالا: طالالاووس،بی)ابالالن « 

و»(و1 ،345ج: 1414نعیم، 
ُ
س   یلِ  

ْ
 (ش.هاست 281،2: ج1380)عیاشی، «د  یَشِد   َبأ

 حقوق و دستمزدجبران، نظام 
کارکنالالان خالالود بآالالردازد، از مهمتالالرین  کالاله سالالازمان بایالالد بالاله  تعیالالین میالالزان حقالالوق یالالا دسالالتمزدی 

آن  های مدیریت منابع انسانی است؛ زیرا اواًل نظام پاداش )که حقوق و دستمزد، ب شی ازجنبه
کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد. و حانیًا پرداخت به ه است( تاحیر ب سزایی در جذف و رضایت 

کاله هالر سالازمانی بایالد بالرای پیشالبرد و تحقاله اهالداف تالرین هزینالهکارکنان، از سنگین هالایی اسالت 
کاله باله دقالت طراحالی شالده و اجالرای آن  خود، متحّم  شود. بنالابراین، نظالام حقالوق و دسالتمزدی 

های صحیح باشد، در سالالمت اقتصالادی سالازمان و همونالین در مشی ها و خبراساس سیاست
کالالارگیری درسالالت و مالالؤحر نیروهالالای موجالالود در سالازمان، نقالالش مهمالالی خواهالالد داشالالت. دسالالتاورد  باله 

کاله  پرداخت حکومالت امالام مهالدی نظام )نظالام ارتالزاق خالاو و عالام( اسالت. بالا ایالن توضالیح 
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شالان برطالرف شالود  اواًل: نیازهالای مادی ها از تالش و فعالیالت روزمالره ایالن اسالت هدف همه انسان
گیالرد. بالا تشالکی  حکومالت  حانیًا: امید دارند تا به نحو شایسته و بایسته )عادالنه( این امر صورت 

 افتد. مهدوی دو امر در این زمینه اتفاق می
لالالالالالالت بالالالالالالر اجالالالالالالرای عالالالالالالدالت حضالالالالالالرت دارد. 1 کالالالالالاله دال  در  بالالالالالالاقرامالالالالالالام . روایالالالالالالات زیالالالالالالادی 

 :فرمایداین باره می
کسی بر عهده دیگری نمیه مهدیظهور  پع از که آن حضرت  ماند، مگر آنیچ حقی از 

: 1403و مجلسالالی 66،1ج: 1380. )عیاشالالی،دهالالدسالالتاند و بالاله صالالاحب حالاله مالالیآن را مالالی
224)،52ج

گسالالترده . در سالالایه تشالالکی 2 بالالر آشالالکار شالالالدن  داللالالالتای حکومالالت عالالالدل مهالالدوی، احادیالاله 
هللُأِلهلَل» هددایدرونددی سددیادارد گالالنج ِظَدهه أ هللَعههَیهللَکِجَدَاههطَأ ههط أ ههطهللُإنهَ ََ هلل َ ُ ههطهللَحههىتهَ ََ وَك نأ کأ هلل : 1413)مفیالالد،  «ِسضأ

2ج،381 .هلل»( در برخالالی روایالالات هالالر دو امالالر تکالالر شالالده اسالالت ههطَئأ َِ هللُِإ َْ ههط َْ َذُهلل َفههَعهللَفهللهللَُ ََ هللُِس ههِ َلهللَک ًَ ههَقهللَهطِإ َُ َح
هللَهَ َکهلل ِخَ َجهههَتهللُأِلَِسضأ

َ
هللأ هللَک لأ هههبأ ّهأ هللآَمَنهههِتهللَههههَ هللُإ هللَک هههِوسأ َ یطَمهههَ هللُحِل 

َ
َبههه أ َِ

َ
ىَلهللأ َُ هلل ٍ هللَحهههقه

هههلهأ کأ هلل دهَ هللسأ هههطهللَک : 1413)مفیالالالد، «...هللطَِتَ
: اواًل منالالابع تولیالالد در حالالد وفالالور در دسالالترس همالاله قالالرار ( در واقالالع برکالالات امالالام مهالالدی2،384ج
شالود تالا المالال باله صالورت عادالناله بالین هماله افالراد، سالبب مالی گیرد. حانیًا: توزیالع سالرمایه و بیت می

گالالر در « ارتالالزاق عالالام»صالالدقه بدهنالالد. و ایالالن همالالان هالیچ فقیالالری پیالالدا نشالالود تالالا بالاله او  اسالالت. البتالاله ا
که نیاز ش ن، بیش از میزان دریالافتی کاله خالود مالردم باله خالاطر  اش باشالد، عالالوه بالر آنشرایطی 

او را از منالابع دیگالر  ، امالام مهالدی«ارتالزاق خالاو»کننالد، از بالاف نیاز می تکام  روحی، او را بی
نق ش.هاست: اساهبا رکن. انیا سیالمالایمانند بیت

...هلل َطهللیَک طَ هللَعَططهللیًِ هلََلیُإنهَ هللطهللَم هَ َ هللهللهللَفهللَ  هَنَةهللَک ّهَ ِقهلل هُإ اأ ْأ كأ ههللَفهللهللهللِر َْ ِك هِاَرهللَر هللُإشهَ َ هللَ  هلَلیهللَک هوه هللَهههللیَّ هطَ هللَ َ هللُإنهَ
َکطة ىَلهللُإ هَ َُ َ طجِطهلل ِ

َهللحمأ  َ ََ هلل هللَه بیس،َحىتهَ هلل(؛390،52:هللج1۴03...هلل)حم 
رساند و چنان و در هر ماه، دوبار به آنها رزق می کندامام در سال دو بار به مردم عطا می

کسی را نیازمند زکات نمیمیان مردم، مساوی توزیع می که   بینی...کند 

کالالرم کالاله در زمالالان حکومالالت مهالالدی منالالادی نالالدا در روایالالت دیگالالری از پیالالامبر ا ، آمالالده اسالالت 
د. و جز یک نیازمند، گیرب دارد بیاید و هر چه نیاز داردهان، ای مردم  هرکع نیاز مالی دهد: می

که می . همو هم پشیمان میآید کسی نمی دار آن را  به خزانه برگرداند، خزانالهخواهد  شود و زمانی 
کاله،1413:472و بری102: 1385، گیرد. )الهی میپع نمی ارتالزاق عالام و خالاو در  ( هرچنالد 

کالاله عالالدا و دادگسالالتری  لتحکومالت حضالالرت بالالین افالالراد سالازمان و غیالالر سالالازمان تفالالاوتی نالدارد؛ چالالرا 
گیتالالی را پوشالالانیده اسالالت . امالالا نبایالد از ایالالن نکتالاله در مالالورد افالالراد سالالازمان حضالالرت حضالرت سرتاسالالر 
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گزینش نموده اسالت. از جملاله  گرفته تا آنها را  که از ایشان در چند مورد بیعت  مهدی غفلت نمود 
ال تبیعوهالا ربالًا،  دیباج، وال الال ال الحریالر و ال تلبسالوا الالذهب و ال فّضاله، و ال تکنزوا تهبًا و و»که  این

(سضدافاادر95: 1376)مقدسالی،« تلبسون ال شن مالن ال یالاف، وتتوسالدون التالراف علالی ال الدود
 است: ، و حضرت امیرالمومنینسیرۀس.یری یایشامهمامسیرۀپیاسبراعامکه این

طىَلهلل ًَ ََ هللَُ هلل نهَ ِنهللهللهللَفَ َضهللَعَیهللهللهللَُ
َ
ِ َلهللأ ًَ َةهللُِإ ََّهَ

َ
هللیأ

َ
کُهللأ رأ َ َکهَِ ه طَ ،هلل َفَةهللُإنهَ ًَ ِقهللَهَض اأ َّ هلَِلهللَغهللیهَ بهلَلیَوهللیَِّفأ َرهللیَههطِإَف

ه ِِ أ هلل(؛32۴َط:هلللطإٍ،هللیب)لِحیهللهللَف
کاله بالر خالود سال ت بگیشالوایخداوند بالر پ کالرده  رنالد و هموالون یان حاله و عالدالت واجالب 
کنند تا فقر، آنها را به طغیافراد ضع ان و سرکشالی )در برابالر فرمالان خالدا( ی  مردم زندگی 
 .وادار نکند

کالارگزاران و مالدیران عالالی حکومالت امالام مهالدی« ائمة العدل»در واقع  بالر هسالتند.  همالان 
ات به صورت معتدل و دور از اسراف و یرى از مواهب حیگ افراد عادى در بهره ،ن منطهیاساس ا

د باله زنالدگانی سالاده، یالبا یاسالالمحکومالت ان و امالراى یشالوای؛ ولالی پتالا ارتالزاق نماینالد ر آزادنالدیتبذ
ن بالراى قشالرهاى محالروم یه آرامالش و تسالکیالتالا ما .زندگانی ضالعفاى اجتمالاق روى آورنالدهموون 

هرچنالد در آن زمالان فقیالری  اورنالد.یان بالر نیالگردد و در فشار غم و انالدوه باله سالر نبرنالد و سالر باله طغ
کارگزاران مامور به ساده زیستی هستند.پیدا نمی  شود اما در عین حال 

 نى حضرتمحور سوم: دستاوردهای رفتار سازما
گالروه و فرآینالالد  کارکنالان سالالازمان از طریاله مطالعاله مالالنظم فالرد و  کنتالرل و تغییالالر رفتالار  هالدایت و 

محصالالول و حمالالر  مالالدیریت رفتالالار  سالالازمانی بالاله هالالدف احالالر ب شالالی سالالازمان و رشالالد فالالرد در سالالازمان
کالالالالالارگزاران اسالالالالالت.  کارکنالالالالالان و  سالالالالالازمانی )و روابالالالالال  انسالالالالالانی( در سالالالالالازمان ایجالالالالالاد انگیالالالالالزش در 

 (3_6 :1385)سعادت،
 انگیزش

که از مهم کارکردهای اصلی رهبری سازمانی در مدیریت رفتار، ایجاد انگیزش است  ترین و از 
ترین امور مدیریتی اسالت. انگیالزش، یالک مفهالوم وسالیع اسالت. ایالن مفهالوم چنالدین واژه پیویده

که توصی  ، عالیاله، کننده عوام  مؤحر در انرژی و هدایت رفتار انسان است نظیر: نیازها دیگر را 
گرایش ارزش  (470: 1374، گیالالالالرد. )گالالالالیج و برالینالالالالر ها را دربرمی ها و مشالالالالوق هالالالالا، اشالالالالتیاق هالالالالا، 

که چرا آنها به روشی خاو رفتالار  دهد و مش ن می انگیزش، دالی  رفتار افراد را نشان می کند 
 سالالانتراک،دار اسالت. ) دار و دنبالاله کننالد. رفتالالار دارای انگیالزه، رفتالاری همالالراه بالا انالرژی، جهالالتمالی
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1385 :580) در فرهنالالگ مهالالدوی، باورهالالالا و ارزش،دی دددرعبددارتبددده .هسدد نرف ددارسبندددایهددا
 هددایار شددیورف ارهددایس  لدداسیاسددی،ا  صددادی،اج مدداعی،فرهن ددیوس نددویبدداعلددت

گیالالالرد. بنالالابراین مهمتالالالرین  اعتقالالادی و اخالقالالِی ناشالالالی از ش صالالیت و انگیالالزه خالالالاو صالالورت مالالی
باورهای دینالی، برخالورد عادالناله، تالامین  امام مهدیر حکومت جهانی متغیرهای انگیزشی د

 نیازهای مادی، جذابیت هدف است.
َلهلل»به انالدازه اصالحاف بالدر هسالتند،  مهدی. در جریان قیام حضرت تعداد یاوران حضرت 1

َ
َلهأ

هلل هطَئَ َِ هللَمَعهللُِإ جأ رأ َکِقهللی ِ َهطَعِبَ َُ هللعهلل
َ
الَفَةهللأ ُأ َلهللُِإ َِ

َ
ٌلهللَمِنهللأ هَلهللَفهَإهللهللَسجأ َِ

َ
َةهللأ هللَعه هَ هللَمِثهلأ ه أ ًَ هللَم جأ هرأ هللی ِ ه أ َّهَ َُ هوَنهلل

الإأ ِأ ِقهللی أ هللهللهللَنهَ َههِ ٍر
و َثَةهللَعَشَ هللَسجأ هللَثَو ٍةهللَک ََ ط َ یاوران ( خدواند متعال بدین شک  انگیزش 654،2ج: 1395، )صدوق« َثَوَثأ

الالالة»ادددرد مهالالالدی را بالالالاال مالالالی ِتّلَ
َ
ْنالالالُتْم  

َ
نیالالالز شالالالما را یالالالاری  یدر قیالالالام مهالالالد «َنَصالالالَرُکُم اهلُل ِبَبالالالْدر  َو  

ْنالَزَل دهیم.  می
َ
الذی   الکیَنَة فالی  ُهالَو اّلَ ( 4)فالتح: ُقُلالوِف اْلُمالْؤِمنیَن ِلیالْزداُدوا إیمانالًا َمالَع إیمالاِنِهْم   الّسَ

ِعهب»فرمود  امام صادق هللُإ هأ هللَک َ َ َن مه ِْ ه أ ُِ هللُ هَةهللَک َُ ََ َو َ ُِ ِجَنهطٍدهللُ
َ
َثهَةهللأ هللَهَثَو هللُ أ یهَ هأ هلل َؤ : 1397)نعمالانی، «هللَحىتهَ

198اسددتآسدد.هایشددام ادی ددرروای دیدر)«هلل هطَئأ َِ هللُِإ َْ ههط َْ َذُهلل هللآَهٍفهللهللَُ ههةأ َّ ههِقهللََخِ َأ هلل هللَک هللَهههِ ٍر ههةأ َُ ََ  «َََّ َإههِتهللَمَو
( از مجمالالوق روایالالات ایالالن سالالنخ ایالالن نتیجالاله 165،5ج1425:؛ ددرعدداسلی،244: 1397)نعمالالانی،

کالاله اواًل: تعالالداد نیروهالالای امالالام همالالان نیروهالالای ححاصالال  مالالی در بالالدر  ضالالرت رسالالول اهللشالالود 
است، حانیًا: مالئکه و تعدادشان، همان مالئکه جنگ بدر هسالتند. حال الًا: نیروهالای بالدر، قالدرت و 

کدامشالالان بالاله انالالدازه چهالال  مالالرد جنگالالی  شالالان افالالزوده شالالد. نیروهالالای امالالام مهالالدی توان نیالالز هالالر 
َطههههی»شددددود شالالالالان افالالالالزوده مالالالالی توان ًِ هللهللهللی ههههلأ جأ هللهللهللُإ هَ َ َ هههه ًَ َه ِر

َ
َةهللأ ههههالهَ ْأ ِقهلل ههههوهلِلهللهللَمههههِمأ ؛195: 1360)نجفالالالالی، «َسجأ

( خداونالالد در جنالالگ بالالدر وعالالده پیالالروزی داد و همالالین طالالور شالالد. آیالالات :52،386ج1403سجلسددی،
 نورانی و روایات معصومین ق نیز وعده فتح و پیروزی داده شده است.

تالرین و مالؤحرترین متغیرهالای انگیالزش، برخالالورد عادالناله بالا افالراد اسالت. پیالالامبر  . یکالی از مهم2
کالاله عصالالر ظهالالور را درک مالالیاعظالالم کسالالانی  ِقهلل»کننالالد فرمالالود: ، در بالالاف ایجالالاد انگیالالزه در مالالورد  کأ هه أ َ َهشه

أ
هللهللأ

هللَله هَمطَ هللَک ّهَ هللُإ َکنأ هللَلهط ِبمِطهلل هِ َضهللَعِنه أ هللظأ هللَک ِِ َبَلِتهللَجِور َکَمطهللمأ طِطهلل ِّ َْ هلل هللَک هللُأِلَِسَضهللَعِ ِه
أ
ِاَ ی...هللِیََل َ ُِ هللُأِلَِسَضهللَهط َکنأ  «هللط

کاله هماله زنالدگان ریزی مالی چنان عدالتی را پایه آن مهدی( ضرت178: 1411)طوسی، کننالد 
ییُیظِهُر ِمَن الَعدِل ما »شان بیایند و آن را ببینند.  کنند تا مردگانآرزو می ْح   َتَمّنَ

َ
ْمالَواَتُهمیَلُه اأْل

َ
«  اُء  

کددرۀ(ا  درارس لددوهعدد.التسهم436: 1407بطریالاله،)ابالن  کدد درضدرت ان ی شددی عاسددتدریا
کیسی کثیدرسبندیادرارندانمدودمعد.التو سدیدر سدیاخا روایات.کی باش. ا بابتوجهوتأ

کالاله از ادیالالان و  تالر این تالالوان باله نتیجالاله فالالوق دسالت یافالالت. از همالاله مهمسدی کالاله ناله تنهالالا اهالال  زمالین 
هللهللهلل هِ َضهلل»اند بلکه اه  آسمان نیز از ایالن عالدالت راضالی و خرسالندند. های متفاوتنحله َکنأ هللَلهط هللهللَعِنه أ
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َحهطرُإ َِ هللفهللُِإ یَ هطنأ هللُحِلَ هللَک َ ههاله َ هللَفهللُحِل  یه أ هللُإطهَ هَمطَ هللَک و اجالالرای  (سوضدو عد.الت219،36: ج1403)مجلسالالی، «ّهَ
بالوده اسالت در عصالر هالای اساسالی و فطالری انسالان در طالول تالاریخ کاله یکالی از نیاز عالوه بالر این آن

کاله هماله عالالم تشالن ۀ چنالین آف ظهور مهدی دیگر از عنوان و اجرای آن خبری نیست باله طالوری 
کالاهش انگیالزش  گوارایی هستند. ظلم و جور و نرسیدن افراد به حقوق خالویش عامال  مالؤحری در 

گالالام مهمالالی در رضالایت سالالازمانی و غیالالر  افالراد اسالالت. حضالرت مهالالدی گیالالر عالدالت  بالالا اجالرای فرا
 دارند.سازمانی و باال بردن انگیزش افراد برمی

ای احرب ش در افزایش انگیزش محسوف . تامین نیازهای مادی افراد یکی دیگر از متغیره3
ِدَخَلهلل»فرمود:  شود. امام رضا می

َ
َذُهللأ َُ طَنهلل َّ َِّ هللُإِلَ نهَ هللهللهللَُ َْ ط ًَ هللُِلَ َ ُ هللهللَلَنَتَ هللهللهللَط هللَک هأ هللَظِا أ : 1429 )کلینی،«هللهللَخفهَ

9ج،569وخدا رآسدودهند.گی بدار انشد ا،.کند ذخیرهراخودسالخوراککه و  یانسام)
غ گر نیازها، شهید مطهری معتقد ود شالبالسیفار هالای انسالان باله خالوبی  ها و انگیزه می است ا

کمالال را باله وجالود مالی تالا:  )مطهالری، بی آورنالد و درستی شالناخته و ارضالا شالوند، سالالمت و تعالالی و 
کاله قسالمت قابال  تالوجهی از زنالدگی و حیالات انسالان را نیازهالای مالادی  ایالن در حالالی اسالت .(183

گیالر امالام مهالدیتشکی  داده است. در سای کاله رضالایت آسالمان و زمالین را  ۀ اجرای عدالت فرا
گنج فرمالود:  ها و معادن آسمانی و زمینی هسالتیم. امالام صالادقهم بدنبال دارد، شاهد بارش 

هلل» هههههو أ ّأ هللهللهللی َْ هههههطىَلهللَههههههَ هللَهَ َکهههههط ًَ ََ هلل هللُأِلَسهلِلهللهللُ أ هههههَرجأ هللی ِ هههههطهللَک ََ ِطَ  َْ هلل هههههَمط أ ّهَ هللُإ هللُأِلَِسَضهللَفیِنهههههَ لأ هللَک َْ هههههَمطَکُ ّهَ طُإ ََ هللَههههههِذَس  «ضأ
هلل»در جایی دیگالر فرمالود:  (146،51ج: 1403مجلسی، 188: 1411)طوسی، هطهللَحهىتهَ ََ وَك نأ کأ هلل هللُأِلَِسضأ ِظَده أ َأ

هلل ط أ طهللُإنهَ ََ کاله در قبالال ارائاله  ها انسان (2،381ج: 1413)مفید، «َعَیهللَکِجَدَاطهللهلل َ ُ عالوه بر اجر و مزدی 
که متاعی را شوندمند میخدمات بهره گردند. همونین  فروشند از وجه آن منتفع میمی و جایی 

هایی حضالرت دارنالد )رزق(  گردند. ب شالشالمال مسلمین به صورت عادالنه برخوردار میاز بیت
کرم کتاف است. پیامبرا آیالد در حالالی ، فرمالود: ش صالی نالزد )مهالدی( مالیکه بدون حساف و 

کالن. مالکه مال در نزدش هست، می گویالد: بالردار )و او هالر انالدازه یگوید: ای مهدی  به من عطالاء 
 پیالالامبرهمونالالین  (281،36: ج1403مجلسالالی، ؛92: 1397دارد(. )نعمالالانی،خواهالالد برمالالی کالاله می
کرم  در روایت دیگری فرمود: ،ا

کالالاله ماننالالالد آن را هالالالیچ ،مهالالالدیدر زمالالالان  گالالالاه  امالالالت چنالالالان رفالالالاهی خواهنالالالد داشالالالت 
کم؛ 1366،2ج: 1395اند.)القزوینی، نداشته  (601،4ج: 1411 نیشابوری،حا

کسالی در عصالر ظهالور  که از محتوای روایات ایالن دسالته باله دسالت میچه  آن کاله  آیالد ایالن اسالت 
در آن عصالر تحقاله پیالدا  دغدغه مالی ن واهالد داشالت و آن آرامالش خالاطر در روایالت امالام رضالا

کرد.  خواهد 
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گسالالترش ارزش مهالالدی.جالالذابیت اهالالداف: در حکومالالت جهالالانی حضالالرت 4 هالالای  سالال ن از 
کمالال و سالعادت واقعالی اسالت وسعه عدالت اجتماعی به منظالور دسالتانسانی و ت از  .یابی بشالر باله 

که وصول به این اهداف تنها بالا ضالرف و ش آن ها  مشالیر میسالر نیسالت بلکاله درک و فهالم انسالانجا 
دهالد.  های حقیقی بسیاری از آنها را به سوی اهداف متعالی سوق میها و ارزشنسبت به بینش
هللُإهلِل»فرمالالالالالود:  امالالالالالام صالالالالالادق ِبهههههقأ وَنهللهللهللًَ هللَعِشهههههرأ ٌةهللَک ًَ ؛ 336،52: ج1403)مجلسالالالالالی، «َحِ فهههههِط،...هللهللَلهههههِب

 ست و هفت شعبه و شاخه( است؛ تمالامیست و هفت حرف )بیعلم و دانش ب( 10 : 1427طبری،
کنالون جالز آن دو حالرف را یامبران الهی براى مردم آوردند دو حرف بیپچه  آن ش نبود، و مالردم تالا 

کند بیکه قائم ما قاند، اّما هنگامی  نشناخته ست و پالنج شالاخه و شالعبه( یست و پنج حرف )بیام 
کنالد تالا  مه مالییسالازد؛ و دو حالرف را باله آن ضالم ان مالردم منتشالر مالییالسازد؛ و در م گر را آشکار میید
گالرددیب کامال  و منتشالر  کاله از امالام بالاقریه دیحالد. ست و هفت حالرف  نقال  شالده، معنالی  گالرى 

 :کند می  یه فوق را تکمیحد
کمبههتهللِبههطهللُحومدههقهللُذُهللْههطْ هللْطِنههطهللکضههعهللیهه ههللعههیهللراک هللُإًِههطد،هللفجمههعهللِبههطهللعِههالِقهللکهلل

لیس،:2،675ج1۴05)ل و ، هلل(؛:52،675ج1403؛مج
که قائم ما ق کنالد، دسالتش را بالر سالر بنالدگان مالییهنگامی  گالذارد و عقالول آنهالا را بالا آن  ام 

 کند.   مییکام  و افکارشان را پرورش داده تکم

که در تا عصر گرفته است در مالدت زمالان انالدکی  انسانی  ظهور ب شی از دو قسمت علوم را فرا 
کاله باله معرفالت، شالناخت و علم و دانشش دوازده برابالر مالی گالردد، آن هالم از علالوم مفیالد و حقیقالی 

کمک می کاله در  کند. این تحول عظیم علمالی در سالایۀ عنایالت امالام مهالدیبصیرت ش ن 
گ« صاحب التدبیر»نامه شیعی به  زیارت گالر شالته اسالت، رخ خواهالد داد. باله نظالر مالیخطاف  رسالد ا
کالالافی بالالود تالالا خالالود هالالای دیگالالر انگیزشالالی جالالز ایالالن مالالورد وجالالود نمالالی جنبالاله داشالالت، بالالرای شالال ن 

 انگی ته و تحریک به سمت رفتار مطلوف شود.

 حضرت محور چهارم: دستاوردهای فرهنگ سازمانى
از  ای مجموعالالهنالالوان ع  بالاله سالالازمانیفرهنالالگ  نظرشالالان در مالالوردگالالران پالالژوهش بیشالالتربالالًا یتقر
کم بر سازمان  هنجارهایات و ید، فرضی، عقاهاارزش ،باورها رقم خورده است. یکالی مشترك حا

های سازمان برای سازی همه فعالیتهای دائمی مدیران، شیوه هماهنگترین دغدغه از اصلی
ف بالالا شالالتا تردیالالدبالالی .وصالول بالاله یالالک برونالالداد و پیامالد مشالالترک در جهالالت احرب شالالی سالالازمان اسالت

تحوالت در حوزه فناوری در عصالر ارتباطالات، فرهنالگ نیالز دسالت وش تحالول شالده و ایالن رونالد تالا 
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کسی به سرحد تضاد با فرهنگ ده چه اتفاق داند در آینقطع نمیهای سنتی پیش خواهد رفت. 
گر روایات ناظر به حکومالت جهالانی امالام مهالدیافتدمی کاله سالرانجام  نبالود، تشال ین این . ا

کالاری محالال بالود. مضالمون دیالدگاه نظریالهچه فرهنگی غلبه خ کرد،  پردازان غربالی در مالورد  واهد 
انگالارد. های دیگالر انسالانی را نادیالده مالی تکام  فرهنگی جنبه مادی و تکنولوژیکی دارد اما جنبه

برای نی  به فرهنگ واحد مطلوف و متکام   رسد در حکومت جهانی امام مهدیبه نظر می
ابالالزار آن متفالالاوت اسالت. حضالالرت از میالالان ابالالزار، علالالم و قالالدرت را دهنده و هالالم  هالم عناصالالر تشالالکی 

کردن فرهنگ مطلوف و از میان عناصر، عبودیت و عالدالت را بالرای عالالم اسالتفاده  برای نهادینه 
که دستاورد فرهنگ سازمانی حضرت  می  است. « معنویت»کند 

کاله تغییالرشناسان و فرهنگ تصور مردم گرفتاله اسالت  فرهنالگ یالک  پژوهالان بالر ایالن قالرار شالک  
کنالد. امالا تشالکی  حکومالت بر است. واقع مطلب نیز همین نظالر را تاییالد مالیفرآیند طوالنی و زمان

کردن فرهنالگ مهالدوی و معنالوی خالویش بالا تکیاله بالر امالدادهای الهالی  امام مهدی و نهادینه 
کرم  ، فرمود:است لذا پروسه زمانی در فرآیند آن معنا ندارد. پیامبرا

ههطهلل َههلهللیُوده  بیسهه،1395:152)لهه و ،هللبههةیإهللُ هللإهه هلل مههرههللفهللهللصههبٍیتهللیههُإِهللمنه هلل:1۴03هلل؛هللحم 
هلل(.183،1ج1416:؛الشیباین،294،1۴:هللج1397؛هللُِن ی،هلل280هلل،52ج

گالر از عمالر دنیالا یالک روز بیشالتر نباشالد خداونالد آن را باله  کاله ا حتالی در روایالات زیالادی اشالاره دارد 
که حضرت فرهنگ عبودیت و ای طوالنی می اندازه :1395عدالت را پیاده نمایند. )صدوق،کند 

377 ،51: ج1403؛ مجلسالالالی ،156،؛ الراونالالالدی1411:3ج،1171،1401؛ القمالالالی :276،؛ طبرسالالالی 
کالاله اراده مالالی ( خداونالالد متعالالال در هالالر برهالاله242،2: ج1417 کالاله بالاله ای  کالالرد فرهنالالگ خالالویش را _ 

قالت یدر حقکرد. انمند استفاده میفراموشی سآرده شده بود _ احیاء نماید. از مدیران و رهبران تو
که خداوند به رهبرانش اعطالاء  کسالب مالیهدف از قدرتی   رضالاینمایالد بالرای خالدمت باله مالردم و 

کالاله  راهبالالردین همالالان شالالعار یالالخالالاله اسالالت و ا  بالالرایخالالدمت » و نالاله« خالالدمت بالالرایقالالدرت »اسالالت 
 «ضالالرف اعنالالاق»، «قتالالال»، یالالا «صالالاحب سالالی »روایالالات دال بالالر  (245: 1392)قالالوامی، «.قالالدرت

کالاله حضالالرت ش صالالی  همگالالی اسالالتعاره از قالالدرت و توانمنالالدی سالالازمانی اسالالت. بیالالانگر ایالالن نیسالالت 
که مدیر الهی یکی از خصوصیاتش امین بودن است و جان، خشونت طلب و خون ریز است؛ چرا 

که ایشان بعد از مال و عرر افراد امانت در دستان او هستند. از مجموق روایات روشن می گردد 
کالاله عالالدالت پالالذیر نیسالالتند و افزایالالی افالالرا دانش د، اقامالاله بینالاله و حجالالت، منالالاظره، مباهلالاله، افالالرادی 
ور ندد.؛ ضددرتنسددبتبددهایشددامسدد.اراوتسدداس چنالالان بالاله دنبالالال فتنالاله هسالالتند و عنالالاد مالالی هم

الِذی»ت بیرن واه.داشت  ْمر  َغیالِر اّلَ
َ
الیِ ، َجالاَء ِبالأ بیالانگر همالین نکتاله « َکالاَن   َفِإَتا َجالاَء َصالاِحُب الّسَ
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ک کالرد حتالی برخالی مقاب  فتنه ه ایشان دراست  گران و معاندان با خوف و تقیاله برخالورد ن واهنالد 
کرد. روایات داللت دارد بر این  که جزیه هم مانند عهد رسول اهلل طلب ن واهد 

گالالالالالاهی نقالالالالش بالالالالاله سالالالالالزایی در اسالالالالتحکام فرهنالالالالالگ مهالالالالالدوی دارد. از ایالالالالالن رو   ابالالالالزار علالالالالالم و آ
 فرمود: امام باقر

طََّأهلل َْ هلل َْ ط َْ َذُهلل َبطَدهللَفَجَمَعهللَُ ًَ کَ هللُِإ هللَعَیهللسأ أ هللیَ هأ ِقهللهللهللَنطهللَکَضَعهللُ أ أ ََ ال ِأ طهللعأ ِق؛هللهللَِبَ اأ ِحَومأ
َ
َکَمَبِتهللَهَ هللأ هلل هللَک

که قائم ما ق کنالد، دسالتش را بالر سالر بنالدگان مالییهنگامی  گالذارد و عقالول آنهالا را بالا آن  ام 
 .کند   مییکام  و افکارشان را پرورش داده تکم

 :فرمود یا امام صادق
هلل ِبقأ ًَ وَنهللهللهللُِإ هللَعِشرأ ٌةهللَک ًَ هللَحِ فِط...هللهللَلِب

دهد و هم دانش آنها را در واقع ظرف و ها را توسعه می هم درک و فهم انسان امام مهدی
کوتاهی دوازده برابر می گردد. ناله بالرای قشالر یالا قبیلاله خاصالی. بلکاله بالرای هماله مظروف در مدت 

 رسد.جهانی بعید به نظر میصورت تحقه فرهنگ مطلوف  افراد؛ زیرا در غیر این
 فرهنگ عدالت
الالِذ »ات اسالالالمی زیالالادی تحالالت عنالالوان یالالموضالالوق روا َکَمالالا ی یاّلَ ْرَر ِقْسالالطًا َو َعالالْداًل 

َ
 ْمالالَ ُ اهلُل ِبالالِه اأْل

کالاله در منالالابع شالالیالالارى از احادیر در بسالالیالالن تعبیالالن ایآمالالده اسالالت. عالال« ُظْلمالالًا َو َجالالْورا  ُمِلَ الالْت   عه ویه 
در اهمیالالالت و ضالالالروت فرهنالالالگ عالالالدالت در اجتمالالالاق و سالالالازمان د. شالالالو ده مالالالییالالالآمالالالده د سالالالّنت اه 

کرم هلل:، فرمودپیامبرا
هلل هللهللهللَلطَعٍةهللَخیٌ هللَمهِنهللهللهللَعِ لأ َ َ هٍقهللهللهللَعَبهطَدَةهللَله هَ ُِ هللَلهطَعٍةهللَفهللحأ هللَجهِوسأ هطهللَک ََ طسأ هللََنَ ٍْ هللَلهیط َاهطهللَک

هللَإیبأ ٍْ یهط َْ َلهَنِةهلل
هللَلهههَنة َ َ هههطَصهللَلههه هَ ًَ هللَعِنهههَ هللَُ هللَمهههِنهللَم ِعَظهههقأ

َ
هللأ هللَک َشههه هأ

َ
بیسههه،15۴َهههط:هللشهههًیری،یب)هللأ :1۴03؛هللحم 
72ج،352هلل(؛
کالاله شالالبیدن، بهتالالر از عبالالادت یالالك سالالاعت عالالدالت ورزیالال ام و یالالش بالاله قیهالالا کسالالال اسالالت 

کالردن در حکومالت و مالدیریت در نالزد خداونالد،  روزهالایش باله روزه بگالذرد و سالاعتی سالتم 
گناهان شصت ساله است  .بدتر از 

کالردن عالالدالت باله جالالای ظلالم بیالالان نهادینالاله  کاله یکالی از اهالالداف حکومالت امالالام مهالدی این
کالاله دوام و بقالالاء حکومالالت الهالالی در سالالایه عالالدالت اسالالت.  حضالالالرت شالالده اسالالت، چالالون توجالاله دارد 

دانالد:  ظلالم را عامال  شکسالت ملالت مالیه قوام و اسالتحکام جامعاله و یعدالت را ما امیرالمؤمنین
و نیالالز در نامالاله « بالعالالدل تتضالالاع  البرکالالات»العالالدُل ِقالالوام البریالالة؛ الظلالالم بالالوار الرعیالالة؛ و نیالالز فرمالالود: 

تالالرین متالالاق و سالالرلوحه برنامالاله حکومالالت  اشالالتر عالالدالت را بالالرای رهبالالر، بالالاارزش معالالروفش بالاله مالالالك
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کلمالالات قصالالار فرمالالود:  مالالی الالَن »خوانالالد. ایشالالان در  َوُل   َمالالا ُحّصِ  إعالالدل تالالدوم »یالالا «  اْلَعالالْدل  ِبِمْ الالِ    الالالّدُ
ْمَرِة   ِنَظاُم   اْلَعْدُل »عدالت طلب باش تا قدرت برایت پایدار باشد. « لك القدرة ب ش  عدل نظام« اإْلِ

کالاله در همالاله محورهالالا و عرصالاله  هالالای مالالدیریت مالالدیریت و امالالارت اسالالت. عالالدالت عنصالالری اسالالت 
گالالردد. از جهالالت اهمیالالت رعایالالت آن جالالزء اصالالول دیالالن شالالمرده شالالده اسالالت. آیالالت  اهلل  بایالالد لحالالا  

 نویسد: جوادی می
کله وجالالودی ان سالالان و جامعالاله قالالرار در دیالن اسالالالم دو اصالال  توحیالالد و عالالدالت، شالالالوده شالالا

داده شده است و تا فرد و جامعه انسانی بالا ایالن دو اصال  فطالری همالراه و همگالام باشالد، 
جاودانگی و شکوفایی آن قطعی، وگرنه سقوط آن حتمی است، بنابراین فراموشالی ایالن 
دو اص  با خاموشی چراغ زندگی در حیات فردی و اجتماعی مرادف اسالت و روشالنی آن، 

(207: 1388سآاری به آن است. )آملی،در پایبندی و تعهد

که در فهم فرهنگ عدالت موحر است: آن   چه 
الا ظالاِلِمیَن : . عدل از اصالول دیالن اسالت1 ُکَنّ  َو ال ُیْظَلُمالوَن َنِقیالراً و  (209 :)شالعراء َو مالا 

  (124:)نساء

 إّن اهلل یأمر بالعدل واإلحسان...: عدل عاْم مورد فرمان خداست. 2

اِلمین  قاَل ال یناُل َعْهِدی: ستگی امامت دارد، شای. عادل3  (124)بقره: الّظَ

 «بالعدل قامت السموات واألرُر : »است کیهانینظام  ، محور . عدل4

العالالالدُل یَضالالالُع ااُلمالالالور : »ن آمالالالده اسالالالتیونالالالد عالالالالم و آدم چنالالالیپ جالالالویی عالالالدلدربالالالاره . 5
 «َمواِضَعها...

که م ال 6 کسی  و  شالهد  ّناله : »شالمن او خواهالد بالوددخداوند، ، ی استگستر عدالت . 
کان اهلُل َخْصَمه»، «َعْدٌل َعَدَل...   هلل«من َظَلَم عباَداهلل 

کامالال  از صالالدر و سالالاقه سالالدر هالالر چیالالزی و هالالر ش صالالی  عالالدالتت یالالرعا  هسالالتیر یمرهالالون اطالالالق 
 الهالی مالدیرك یالدگاه یالاز د ویبالا نگالرش باله  مالادیك متفکالر یالرا نگاه به انسان از منظالر یاوست، ز
کاله میتصالر ات معصومانیدر روادارد.  فراوانتفاوت  زان عالدالت در جامعاله باله یالح شالده اسالت 

 سالالالنجیده تقالالالوای آنالالالانزان یالالالز بالالاله میالالالاشالالال او ن محوری عالالالدلگالالالردد و  برمیرتبالالاله عالالالدالت افالالالراد 
 زنالدگیدارد و هالر انالدازه در  بیشتریاز ظلم فاصله  آدم، ترس از خداوندکه به قدر  د، چنانشومی

ابالد، پالع عالدالت ی مالی تجلالیجامعاله ظهالور و  زد، به همان مقدار عدالت دربدان اهتمام ور فردی
به عنوان حجت و آینۀ الهالی در روی  امام مهدی است. فردیوه درخت عدالت یم اجتماعی

که در فطرت افراد مدفون شالده، پدیالدار نمایالد.  کند تا آنها ظهور می زمین برای احیاء انسان چه 
ِاعَلمالوا َاّنَ شالریفه  هیال  آیالعدل و مالر  آن باله ظلالم اسالت. ت ن به تحقهیات جامعه و زمیحپع 
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ُکم َتعِقلونیّنا َلُکُم اآلیحی ااَلرَر َبعَد َموِتها َقد بَ یاهلَل   فرمالود امالام صالادق( 17)حدید: الِت َلَعّلَ
 است.« العدل بعد الجور»: منظور از حیات بعد از موت

 فرهنگ عبودیت
 «اظهالالالالار تالالالالذل  و عبالالالالادت نهایالالالالت تالالالالذل  اسالالالالت. عبودیالالالالت»راغالالالب در مفالالالالردات مالالالالی نویسالالالالد: 

دن باله یگانه راه رسیشود،  ات استفاده مییات و روایآچه از  براساس آن (319: 1412)االصفهانی،
کمالییچن ْنَع ِإاّل لِ : است« تیعبود»ن  جن و انع ( 56)تاریات: ؛ْعُبُدونیما َخَلْقُت اْلِجّنَ َو اإْلِ
کاله مالرا عیافریرا ن کننالددم جز براى آن  بالوده یی خلقالت انسالان، هالدف نهالا عبودیالت الهالی .بالادت 

کار مییجا غ نیدر ا« عبادت» واژ  .است که در فقه به  عنی یرود. عبادت  ر از آن اصطالحی است 
کارها و رفتارهاى اخت قربالًة »زه اطاعت خداوند، براى رضاى او و یارى خود را به انگیانسان همه 

گسالترش و تعمیامبران ایالك پرسالت مشتر انجام دهد.« الی اهلل ان یالت در میاله روح عبودیالجالاد، 
 ر خدا بوده است:یز دادن آنان از عبادت غیمردم و پره

کندبه راستی در م که خدا را عبایان هر امتی پیامبرى برانگی تم هتا اعالم  کنیالد و ل  دت 
 ( 367،7ج: 1403از طاغوت بآرهیزید. )مجلسی،

کاله در عابالداهالای دهالد مجموعاله ویژگالیکی  میکه فرهنگ عبودیت را تشچه  آن اما ن اسالت 
 .آیات و روایات متعدد تکر شده است
ِةهلل ََّهَ
َ
ِقهللأ َأ ِبنط ًَ هللَج وَنهللِّیهللَک ِکَحهللهللهلل أ

َ
هللأ ِمَرَّطهللَک

َ
إهلَلیَهأ َُ َلهللُحِل هلَلهَیهللنطهلل ًِ هلل یِقهللَف وَةهللَک هللُإصهَ َْ ْط َُ هلل هللَک َْ هللیرُ کهطَةهللَک تهطَ هللُإ هَ

الُهللَإنطهللعطَه   .(73)َُِّیط :هللَنهلل کطَّأ
ههذ
هلَُل ُإهَ ِقهللَنهلل َأ ههط نهَ ُهَ کههطةهللَفهللهللهللِنهللَم ُهللُإ هَ ههالأ ََ هللآ ههوَةهللَک الُهللُإصهَ ْههطمأ

َ
ههاِلُهللَعههَنهللهللُأِلَِسَضهللأ هللََنَ کَفهللَک رأ ًِ َ ُِ کُهللَهههط َمههرأ

َ
هللأ َک

ورهلَل هللُأِلأمأ َبةأ َْ هللعط هللَ هََ َرهللَک َُ ِن أ ُِ  .(۴1)ح :هللُ

از ایالن آیالات باله چاله  آن عبالادت در اجتمالاق و سالازمان اسالتسالازی  آیات فوق به دنبال فرهنگ
: 1392)قوامی، آید از قرار تی  استخیر پیرامون فرهنگ عبادت و بندگی به دست میویژه آیۀ ا

264 ) 

که از خدا .1  دارد. عبادیروح  اعمالش ،ردیگ میقدرت  وند متعالیسازمان مشروق 

از  نهالیاقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معالروف و  ه فوق عبارتند ازیطبه آ اعمالش .2
 .منکر

 ست عبادات است.یکه ل، ن هستندیست معروف فروق دیق در لفو اعمالهمه  .3

 .ت عبادت به قصد قربت و اخالو استیعباد .4

 معنالالویبرخالالوردار اسالالت.  خاصالالیت یالالن از جامعیه در نظالالام مالالومنیالالن عبالالادات اولیالالا .5
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از  ونهالی)امالر باله معالروف  سیاسالیو  اجتمالاعی)پرداخت زکالات(، اقتصالادی)اقامه نماز(، 
 منکر(

 ك سازمان است ی اصلیسازنده  ،نهیامر و . 6

 است. عبادتیو  قربیمومنان  سازمانیتمام اقدامات  یعنین چهار عرصه، عبادت است یا
که « فرهنگ عبودیت»ن همان یو ا امالام اسالت  سازمانی یه اعمال و رفتارهایکل مبنایاست 

رد و اال گیالسجاد ق فرموده است مساله عبودیت الهی به نحو شایسته اش توس  امام صالورت مالی
گر امام نباشد زمین اهلش را در بر می ة  هلِل ِفیَها   َلْم َتْ ُ  »گیرد. ا ْرُر ُمْنُذ َخَلَه اهلُل آَدَم ِمْن ُحّجَ

َ
اأْل

ة  هلِلَِّ ِفیَها َو َلْو اَل  اَعُة ِمْن ُحّجَ ْن َتُقوَم الّسَ
َ
ْو َغاِئب  َمْسُتور  َو اَل َتْ ُلو ِإَلی  

َ
ِلَك َلْم یْعَبالِد َت  َظاِهر  َمْشُهور   

کالاله در نمالالاز و هالالم صالالراط م ( وجالالود امالالام مهالالدی27،1ج: 1405)صالالدوق، «  اهلل سالالتقیم اسالالت 
الراَط اْلُمْسالَتقکنالیم. نیایش از خداوند درخواست مالی  ،می( صالراط مسالتق6)فاتحاله: َم یاْهالِدَنا الّصِ

که عهدهین قیهمان د نالست: ها انسان تیدار هدا م الهی است  ال  یَهالدان  یُقْ  ِإّنَ ِصالراط    ِإلالی یَرّبِ
الالَة ِإْبالالراهینالالًا ِق یم  دیُمْسالالَتق کالاله تبلالالور ا از آن (161انعالالام:) فالالاً یَم َحنیمالالًا ِمّلَ ت و یالالن در عبودیالالن دیالالجالالا 

ر شالده یز تفسالیالت نیالم باله عبودیم شدن در برابر اوست، صراط مسالتقیبندگی پروردگار عالم و تسل
ُکْم َفا یِإّنَ اهلَل َربِّ است.  ( در روایالات نیالز بالر امالام 51عمالران: )آل ٌم یهذا ِصراٌط ُمْسالَتق  ْعُبُدوُه َو َرّبُ
 )الحالویزی، ،«و اهلل نحالن الصالراط المسالتقیم»اطالالق شالده اسالت: « صالراط مسالتقیم» معصالوم
1412 :1ج،21« )الصالالالراط المسالالالتقیم  میرالمالالالؤمنین»)همالالالان( « علالالالّی هالالالو الصالالالراط المسالالالتقیم.» 

که طی طر)همان( به نظر می یه سعادت باله جالز عبودیالت، راه دیگالری نالدارد، و ایالن طریاله رسد 
گرفتن در صراط مستقیم اسالت و  کاله « صالراط مسالتقیم»تنها با قرار  هالم امالام اسالت. روشالن اسالت 

کم شالالدن  پدیالالدار  در زیالالر سالالایه حکومالالت عالالدل مهالالدویبالاله معنالالای تالالامش فرهنالالگ عبودیالالت حالالا
که نباید از حکومت اسالمی مبتگردد. اما این نمیمی نی بر عدل و عبادت دسالت برداشالت رساند 

 و زمینۀ ظهور ایشان را فراهم نکرد.
کریالالافالالراد ا کالاله در پرتالالو  دارد؛ آن نگالاله مالالی  مالاله را از هالالر ظلالالم و سالالتمی در امالالانین دولالالت  چنالالان 

ک ها به دوستی، اختالف فرهنگ عدالت محور وی، دشمنی ها به محّبت تبدی   نهیها به صلح و 
ن یریوه شالالیالالگالالردد و م ز جالالاری مالییالالوانالات نین حین بشالالر بلکالاله بالالایالشالالود. صالالفا و مهالر نالاله تنهالالا م مالی
 گستری حکومت مهدوی خواهد بود، ت عمومی، محصول عدالتیامن

 گیری نتیجه
کالالهنشالالان مالالی ایالالن مقالالاله از دسالالتاوردهای مالدیریتی امالالام مهالالدی هالالایارزیالابی یافتالاله  دهالالد 

و در محور سالوم: انگی تگالی  آحار و نتایج آن در محور اول: نظم، و در محور دوم: رشد،ن یتر مهم
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کالالالالالالالالاله کرمملهالالالالالالالالالم از  و در محالالالالالالالالالور چهالالالالالالالالالارم: معنویالالالالالالالالالت   ، و سالالالالالالالالالیر  مالالالالالالالالالدیریتی پیالالالالالالالالالامبرا
گالر ایالن دسالتاوردها بیالان عالالوه، وجالوده استفاده شالده بالود. بالباشد،  می حضرت امیرالمومنین

کیفی بیش از حالد نسالبت باله زمالان مشالابه در عهالد رسالول اهلل خالاطر وجالود کاله باله اسالت  رشد 
کرمموانالالع در  گالالر چنان ، و حضالالرت امیالالرسالالیره پیالالامبرا چالاله مالالدیران معاصالالر و  بالالوده اسالالت. ا

کالالالرم ، و اوالد حاضالالالر مالالالا هالالالر انالالالدازه نظالالالام مالالالدیریتی خالالالویش را بالالالا سالالالیره مالالالدیریتی پیالالالامبر ا
نزدیالک نماینالد، همالان دسالتاوردها را در مقیالاس و معیالار  معصومش؟مهع؟ از جمله امام مهدی

کاله اشالاره شالالد  ها در فرهنالگ سالازمانی اسالت و همالالان نخالود بدسالت خواهنالد آورد. روح سالالازما طور 
کاله حاصال   روح فرهنگ سازمانی امام مهدی در فرهنگ عدالت و عبادت قالرین یافتاله اسالت 

 .تکوین و تکام  معنویت است
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