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یکـی از معیارهـای مهم مدیریتی برای گزینش دولتمرد اسـالمی برخورداری 
تـوان اداره امـور اسـت، بـرای اداره ی امـور جامعـه، صرف آشـنایی بـا قوانین 
کشـور و قواعـد تأمیـن مصالـح جامعـه کفایـت نمی کنـد؛ زیـرا گاه افـرادی 
هسـتند کـه در شـناخت قوانیـن و انتخـاب دیدگاه هـای برتـر قـدرت خوبی 
دارنـد؛ در میـان طرح هـا و نقشـه های متفـاوت بـرای تأمیـن مصالـح جامعه 
طـرح برتـر را تشـخیص می دهنـد، ولـی در مقـام اجـرای آن طـرح مشـکل 
دارنـد؛ یعنـی با بسـترها و زمینه های اجرای آن آشـنا نیسـتند. ازایـن رو بدون 
لحـاظ کـردن مقدمـات الزم بـرای اجـرای یـک برنامـه، وارد فاز اجـرای آن 
می شـوند و بـا اجـرای زودهنـگام، آن برنامـه را ضایـع می کننـد. این دسـته 
از مدیـران، مجریـان صالحـی بـرای تحقـق طرح هـای خـوب نیسـتند و 
مهم تریـن  از  بی بهره انـد.  امـور  اداره ی  توانمنـدی  نشـانه ی  نخسـتین  از 

شـاخص های توانمنـدی در اداره امـور عبارتنـد از: 

1. توان برنامه ریزی و اجرای آن
نخسـتین شـاخص توانمنـدی در اداره امـور، قـدرت برنامـه ریـزی و اجـرای 
آن اسـت. در فرهنـگ اسـالمی تدبیـر و کاردانـی و قـدرت برنامه ریـزی و 
 اجـرای برنامـه از شـروط الزم مدیریت شـمرده شـده اسـت.  امیـر مؤمنان
معتقـد بودنـد حکومـت را باید به کسـی داد کـه اواًل احکام الهـی در زمینه ی 
حکومـت داری را بیـش از دیگـران بدانـد و ثانیـاً در میـدان عمـل، قـدرت 
مملکـت داری را بیـش از دیگران داشـته باشـد. ایشـان بـه مـردم می فرمود: 
اسِ بِهَذَا األَمرِ أَقوَاهُم عَلَیهِ وَأَعلَمُهُـم بِأَمرِ اهللِ فِیهِ؛2  َّ أَحَقَّ النَـّ اسُ إِن »أَیهَـا النَـّ
»ای مـردم، شایسـته ترین مردم بـرای امامت و خالفـت، نیرومندترین آنها به 

آن و آگاه تریـن مـردم بـه اوامـر الهی اسـت«.
پیداسـت این معیار، مخصوص حاکم نیسـت، بلکه سـایر کارگزاران حکومت 
را نیـز دربـر می گیـرد؛ چـه اینکـه هـر نظـام سیاسـی مراتبـی دارد و حاکـم 
در برتریـن مرتبـه ی نظـام سیاسـی حکمرانی می کند و سـایر کارگـزاران در 

توانمندی، پيشبرنده اهداف انقالب
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مراتـب پایین تـر و در سـطوح محدودتری بـر زیردسـتان حکمرانی می کنند.
مقصـود از أَقَواُهـم َعلَیـِه، این اسـت کـه دولتمـردان و کارگـزاران باید بیش 
از دیگـران توانایی اداره ی امور جامعه را داشـته باشـند؛ یعنی همه ی شـروط 
الزم بـرای حکومـت و مدیریـت جامعه را بیش از دیگران داشـته باشـند، نه 
اینکـه تنهـا در یـک یـا چند شـرط، برتـر از دیگران باشـند، ولی در شـروط 
دیگر ضعف های آشـکار داشـته باشـند. به دیگر سـخن، کارگزاران عالوه بر 
آشـنایی بـا قوانین اداره ی امور، باید در تشـخیص الگوهـا و طرح های برتر و 
تطبیـق آنها بـر مصادیق و همچنین در تحقق بخشـیدن بـه طرح های برتر 

و قـدرت رفـع موانع، توانمندتر از دیگران باشـند.
عـده ای از بنی اسـرائیل گمـان می کردنـد ثـروت معیـار برتـری در گزینـش 
دولتمـردان اسـت. ازایـن رو وقتـی خداونـد متعال جنـاب طالـوت را به عنوان 
زمامدارشـان برگزیـد، گفتند چرا خدا طالـوت را برگزید درحالی که ما ثروتمان 
بیشـتر از طالوت اسـت و بـرای زمامداری شایسـته تریم. پیامبرشـان به آنان 
َّ اهللَ اصطَفاهُ عَلَیکُم وَزادَهُ بَسـطَةً فِی العِلمِ وَالجِسـمِ؛3 »خدا  فرمـود: »قـالَ إِن
او را بـر شـما برگزیـده، و او را در علـم و جسـم ]قـدرت[، وسـعت بخشـیده 

است«.
قـدرت علمـی، مبّین آشـنایی با قوانین و طرح و برنامه داشـتن اسـت و توان 
جسـمی در آیـه ی مذکـور کنایـه از توانایـی اجرا و برخـورد با موانـع و تدبیر 
کردن مسـائل و عبور از مشـکالت اسـت؛ چنان که مرحوم عالمه طباطبایی 

در ایـن مورد می نویسـد:
 غـرض از تشـکیل ملـک و حکومـت، این اسـت که صاحب حکومـت امور 
جامعـه را طـوری تدبیـر کنـد کـه هر فـردی از افـراد جامعه به کمـال الیق 
خود برسـد، و کسـی و چیزی مانع پیشـرفتش نگردد و برای چنین حکومت، 
چیزی که الزم اسـت، داشـتن دو سـرمایه اسـت: یکی علم به تمامی مصالح 
حیات جامعه و مفاسـد آن؛ و دوم، داشـتن قدرت جسـمی بر اجرای آنچه که 

صـالح جامعه می دانـد؛ و این دو در طالوت هسـت.4
یعنـی تـوان علمـی، ناظر بـه تشـخیص مصالح، و قـدرت جسـمی، ناظر به 
تـوان اجرایـی اسـت. بنابرایـن از ایـن آیـه پیداسـت آگاهـی دولتمـردان به 
مقـررات و راه و رسـم اداره ی حـوزه ی مدیریتشـان، به عـالوه ی توانمنـدی 
اداره ی امور، از شـروط اساسـی گزینش دولتمردان و ترجیح یکی بر دیگری 

است.
خداونـد متعـال در قـرآن می فرمایـد هنگامـی کـه حضـرت یوسـف بـه 
پادشـاه مصـر پیشـنهاد کـرد وی را خزانـه دار مملکـت مصـر قرار دهـد، دو 
دلیـل بـرای این تقاضا ذکر کـرد؛ فرمود: »قـاَل اجَعلنِی َعلَی َخزائِـِن اأَلرِض 
ی حَفِیـظٌ عَلِیـمٌ؛5 »مـرا سرپرسـت خزاین سـرزمین ]مصـر[ قـرار ده، که  ِـّ نگه دارنـده و آگاهـم!«.إِن
فلسـفه ی درخواسـت پسـت خزانـه داری از سـوی حضـرت یوسـف ایـن 
بـود که ایشـان از بحـران اقتصادی آینده ی مصـر اطالع داشـت و برنامه ی 
برون رفـت از بحـران را نیـز می دانسـت و بـرای اجـرای برنامـه اش توانمنـد 
بـود. در چنین شـرایطی وقتی علت درخواسـتش را چنین اعـالم می کند که 
حفیـظ و علیم اسـت و »حفیظ بودن« به معنای قـدرت نگهبانی و نگه داری 
خزانـه اسـت، معلـوم می شـود مقصـود از »علیـم بـودن« در اینجـا تنهـا به 
معنـای دانش خزانه داری نیسـت، بلکه شـامل توانایی برنامه ریـزی و اجرای 
برنامـه و برخـورد بـا موانع اجـرای برنامه نیز می شـود؛ چنان کـه برخی دیگر 
از مفسـران، تعبیر حضرت یوسـف مبنی بر »علیم بودن« را دال بر شـناخت 

نیازهـای اقتصـادی جامعـه و تـوان رفع عادالنـه ی آن،6 و بعضـی دیگر دال 
بـر قـدرت مدیریـت و اداره ی امور دانسـته اند و معتقدند ایـن وصف حاکی از 
ایـن اسـت که حضـرت یوسـف توانمنـدی در اداره ی امور را شـرط گزینش 

می دانسـت.7 کارگزار 
عالمه طباطبایی ذیل این آیه می فرماید:

 یوسـف از او درخواسـت نمـود که او را به وزارت مالیـه و خزانه داری منصوب 
کند و امور مالی کشـور و خزانه های زمین را که مراد از آن، همان سـرزمین 
مصـر بوده باشـد، بـه وی محول نماید؛ و اگر این درخواسـت را کـرد، به این 
منظـور بـود کـه امـور مالـی کشـور و ارزاق را به مباشـرت خـود اداره کند و 
ارزاق را جمـع آوری نمـوده، بـرای سـال های بعد که قهراً سـال های قحطی 
خواهـد بـود و مـردم دچـار گرانی و گرسـنگی خواهند شـد، ذخیـره نماید، و 
خـودش بـا دسـت خویـش آن ذخیره هـا را در میان مردم تقسـیم کنـد، و به 
هـر یـک آن مقداری که اسـتحقاق دارد بدهـد، و از حیـف و میل جلوگیری 
نمایـد؛ و خـود، علـت درخواسـت خویـش را چنیـن بیان کرد کـه من حفیظ 
و علیـم هسـتم؛ زیـرا این دو صفت از صفاتی اسـت که متصـدی آن مقامی 
کـه وی درخواسـتش را کـرده بـود، الزم دارد، و بـدون آن دو نمی تواند چنان 

مقامی را تصـدی کند.8

2. درک پیامدهای اجرای یک برنامه
دومیـن شـاخص توانایـی اداره امور قـدرت پیش بینی پیامدهـای اجرای یک 
برنامـه اسـت، برخی از مسـئوالن قدرت برنامه ریـزی دارند، ولـی پیامدهای 
اجـرای یـک برنامـه را نمی توانند پیش بینی کننـد. لذا بـدون در نظر گرفتن 
عواقـب اجـرای یـک برنامـه و پیش بینـی راهکارهایـی بـرای مهـار کردن 
عواقـب سـوء آن، دسـت بـه اجـرای آن برنامـه می زننـد و جامعـه را دچـار 
مشـکالتی بیشـتر و بزرگ تـر از مشـکالت قبل از اجـرای برنامـه می کنند؛ 
به عنـوان نمونـه، اقتصـاد کمونیسـتی بـدون در نظـر گرفتـن عواقـب سـوء 
مالکیت اشـتراکی و همسان سـازی دسـتمزدها، مشـکالت فراوانـی را برای 

جوامع کمونیسـتی پدیـد آورد.
پیش بینـی نکـردن پیامدهـای اجـرای یـک برنامـه در نظـام محاسـباتی 
مدیـران جامعـه و مهیـا نشـدن بـرای مواجهـه بـا پیامدهـای منفـی اجرای 
برنامـه، نشـانه ی بی تدبیـری اسـت؛ زیـرا تدبیر به معنـای آینده نگـری و در 
نظر گرفتن )َدبر( دنباله ی امور، یعنی آینده ی کارهاسـت.9 مدبر کسـی اسـت 
کـه در کنـار سـامان دهی حـال، بـه فکـر آینـده نیـز هسـت و آینده نگری و 
عاقبت اندیشـی دارد؛ تنهـا به سـامان دهی کارهـای امروز نمی اندیشـد، بلکه 
فـردا را نیـز لحـاظ، و تأثیـر کار امروز بر فـردا را پیش بینی می کنـد. به عنوان 
نمونـه، شـاید برخـی از دولتمردان برای حل مشـکل کسـری بودجـه و رفع 
نیازهـای اقتصـادی امـروز، فـوراً به منابع طبیعـی مانند نفـت و گاز و مس و 
غیـره یـا صنـدوق ذخیـره ی ارزی روی بیاورند و مشـکالت فعلـی جامعه را 
حـل کننـد؛ امـا بعد از چند سـال، بـا تمام شـدن منابع طبیعی و تهی شـدن 
صنـدوق ذخیـره ی ارزی، کشـور بـا بحـران کسـری بودجه مواجه می شـود 
و هیـچ راهـی بـرای جبـران آن وجـود نخواهـد داشـت. درنتیجـه جامعه به 
فقـر مبتـال می شـود. این چنیـن دولتمردانـی مدبـر نیسـتند و در درازمـدت 
آسـیب های گرانـی بـه جامعـه می زننـد. لـذا در قانـون اساسـی جمهـوری 
اسـالمی ایـران، مدبر بـودن در کنـار مدیریت، شـرط  رئیس جمهور شـمرده 

است.10 شـده 
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شـایان ذکـر اسـت تدبیر بـه معنـی پیش بینـی آینده و 
لحـاظ کـردن پیامدهـای اقدامـات در ذات برنامه ریـزی 
اسـت؛  به طـوری کـه می تـوان گفـت مدیـر بی تدبیـر 
درحقیقـت مدیـر بی برنامه اسـت. لذا برخـی از محققان، 
برنامه ریـزی را این گونـه تعریف کرده انـد: »برنامه ریزی 
فراگردی اسـت مـداوم، حساب شـده و منطقی، جهت دار 
و دورنگـر، به منظور ارشـاد و هدایت فعالیت های جمعی 

برای رسـیدن بـه هدف مطلـوب«.11
محدودیت هـای  دادن  تشـخیص  مصادیـق  از  یکـی 
اجـرای برنامه، تشـخیص پیامدهای برنامه اسـت؛ یعنی 
برنامـه ی خـوب، برنامه ای اسـت کـه پیامدهـای دور و 
نزدیـک آن به صـورت حساب شـده در نظر گرفته شـود 
و از زمـان آغـاز برنامـه تـا انجامـش، همـواره آینـده در 
نظـر گرفتـه و فعالیت هـای منـدرج در برنامـه در هـر 
مرحلـه، با لحـاظ آینـده چینش شـود. بنابرایـن چینش 
و  فعالیت هـا  آینده نگـر  و  خردمندانـه  جای گزینـی  و 
نیازمندی هـا در ظـرف زمـان بـر اسـاس اولویت هـا و 
متناسـب بـا تـوان و خواسـته ی اجراکننـده، برنامـه ی 
مدبرانـه نامیـده می شـود. درنتیجـه تدبیـر شـرط دوم 

توانمنـدی اداره ی امـور محسـوب می شـود.
برخـی مي پندارنـد آینده نگـری بـه معنـای غیب گویـی 
اسـت و با چنین برداشـتی افراد آینده نگر و نتایج فعالیت 
آنـان تمسـخر می کننـد؛ در حالی کـه آینده نگری یعنی 
پیـش از وقـوع یـک رویـداد، در برابر آن واکنش نشـان 
دهیـم؛ بـه عبـارت دیگـر، آینده نگری یعنـی واکنش به 
رویدادهـا پیـش از رخـداد آنهـا. معصومـان‰ در گفتار و 
 کـردار بـر ایـن موضـوع تأکیـد کرده انـد. امـام علـی

می فرمایـد: 
النّـاسِ أنظَرُهُـم فـي العَواقِـبِ؛12 »عاقل تریـن  أعقَـلُ 
مـردم، ژرف نگرتریـن آنهـا در عواقـب امـور اسـت«. 

بررسـی  بـرای  سیسـتماتیک  کوششـي  آینده نگـری 
درازمـدت آینـده ی فرهنـگ، علـم، فنـاوری، اقتصـاد، 
پدیده هـای  شناسـایی  منظـور  بـه  جامعـه  و  محیـط 
نوظهـور و حوزه هـای زیربنایـی تحقیقـات اسـتراتژیک 
اسـت کـه بیشـترین منافـع اقتصـادی و اجتماعـی را 
دربـر داشـته باشـد. آینده نگـری نیـز ماننـد اکثـر امـور، 
از قاعـده ی »خیـر االمـور اوسـطها« پیـروی می کنـد. 
اسـت.  اعتـدال  آینده نگـری،  در  مـالک  مهم تریـن 
گاهـی تأمـل و تعلـل، ناشـی از تـرس شـخص از آینده 
اسـت. خارج شـدن از حـد اعتـدال، موجـب بـروز آفاتي 
جـای  بـه  انسـان  گاهـی  می شـود.  آینده نگـری  در 
ترسـیم آینـده ی خویـش، اسـب خیـال را زیـن مي کند 
و به سـوي »ناکجـا آبـاد« می تـازد. به یقیـن آینده نگری 
بـا خیال بافـی دو مقولـه ی متفاوت انـد ولـی گاهـی امر 
بر انسـان مشـتبه می شـود. خیال بافـی از تـرس درونی 

شـخص برمي خیـزد. امـام حسـن عسـکری می فرماید: 
َّ لِلحَـزمِ  مِقـدَاراً فَـإِن زَادَ عَلَیـهِ فَهُـوَ جُبـن ؛13 »بـدان که  أَن
دوراندیشـی و احتیـاط انـدازه ای دارد؛ پس اگـر زیادتر از آن 

شـد ترس اسـت«. 
امام صادق از رسول گرامی اسالم نقل کرده اند:  

إِذاً أُوِصیـَک، إَِذا َهَممـتَ  بِأَمٍر َفَتَدبَّر َعاِقَبَتُه َفإِن َیُکن ُرشـداً 
فَامضِـهِ وَ إِن یَکُـن غَیّـاً فَانتَـهِ عَنـه ؛14 »هروقـت به کاری 
همـت می گمـاری، در عاقبتـش بیندیش؛ پـس اگر به خیر 
می انجامـد آن را دنبـال کن، و اگر به شـر منتهی می شـود، 

رهایـش کن«. 
متـرادف  و  اسـت  برنامه ریـزي  بـر  مبتنـی  آینده نگـری 
اسـت بـا پیش بینـی فعالیت هـا و تالش هایـی کـه باید در 
محـدوده ی معیـن بـا زمان مشـخص انجام شـود. انسـان 
دوراندیـش و آینده نگر کسـی اسـت که آگاهانـه و هدفمند 
زندگـی می کنـد. او صرفـاً بـه آنچه کـه در جریـان زندگی 
پیـش می آید واکنش نشـان نمی دهد؛ بلکه بـر طبق درک 
اهـداف و آرزوهایـش تصمیـم می گیـرد و عمـل می کند؛

3. قدرت عبور از موانع
سـومین شـرط توانمندی در اداره ی امور، اسـتعداد نوآوری 
و چاره اندیشـی بـرای رفـع موانـع موجـود در اجـرای طرح 
اسـت. گاهـی برخـی از مدیـران اهـداف کارهـای خـود و 
برنامه هایـی را کـه می توانـد آنها را به اهدافشـان برسـاند، 
می شناسـند؛ حتـی پیامدهـای اجـرای طـرح را درسـت 
محاسـبه می کننـد؛ ولـی در برابـر موانـع اجـرای برنامـه 
زمین گیر می شـوند و قـدرت چاره جویی ندارنـد و در اجرای 

برنامه هـا و حرکـت به سـوی اهـداف، نـاکام می ماننـد.
مدیـر بایـد تفکـر تحلیلـی داشـته باشـد. تفکـر تحلیلـی 
توانایی حل مسـئله از طریق جمع آوری درسـت اطالعات، 
معـادالت سـاده و طـی  بـه  پیچیـده  معـادالت  تبدیـل 
مرحله به مرحلـه ی مسـیر بـرای رسـیدن به پاسـخ اسـت. 
تفکـر تحلیلـی توانایـی اي اسـت کـه در مسـائل دفعـی و 
خلق السـاعه سـرعت عمـل مؤثـر بـرای حـل مسـئله را 
فراهـم می کنـد. بـا توجـه بـه اینکـه رئیس جمهـور بـه 
صـورت روزمره با مسـائل مختلـف روبه رو می شـود، و این 
وضعیـت، او را در معـرض تصمیم گیری یـا ارجاعات کاری 
قـرار می دهـد، وي بایـد از توانایـی تفکـر تحلیلی معطوف 
بـه حل مسـئله برخوردار باشـد. تفکر تحلیلـی هدفمند نیز 
همـواره مدیـر را از سـطحی نگری و برخورد سـاده لوحانه با 
مسـائل مصـون مـی دارد. بنابراین تصمیمات بـدون فکر و 
از َسـِر ساده اندیشـی و اهمال کاری، سـبب کارهای زودگذر 
و بی بهـره می شـود، و این همـه، معلـول عـدم آگاهـی و 

تفکـر تحلیلی اسـت. 
امام صادق در این باره فرموده اند:

ِریِق اَل  ـائِِر َعلَـی َغیـِر الطَّ الَعاِمـلُ  َعلَـی  َغیـِر بَِصیـَرٍة َکالسَّ

غرض از تشكیل ملك و حكومت، 
این است كه صاحب حكومت 
امور جامعه را طورى تدبیر كند 
كه هر فردى از افراد جامعه به 

كمال الیق خود برسد، و كسی و 
چیزى مانع پیشرفتش نگردد و 
براى چنین حكومت، چیزى كه 
الزم است، داشتن دو سرمایه 

است: یكی علم به تمامی مصالح 
حیات جامعه و مفاسد آن؛ و 

دوم، داشتن قدرت جسمی بر 
اجراى آنچه كه صالح جامعه 
می داند؛ و این دو در طالوت 

هست.
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َّ بُعـداً ؛15 »کسـي کـه جز از َسـِر  یرِ إاِل یَزِیـدُهُ سُـرعَةُ السَـّ
بصیـرت و آگاهـی عمـل کند، ماننـد رونده ای اسـت که 
در بیراهـه مـی رود، و سـرعت چنیـن شـخصی نتیجه اي 

جـز دوری بیشـتر از مقصـد، نخواهد داشـت«.
بنابرایـن اگـر بـر خـالف سـیره و روش انبیـای الهـی و 
امامـان معصـوم‰ و شـیوه ی مدیریـت آنـان، مدیریـت 
جامعـه را در اختیـار افـراد فاقـد آگاهـی و تخصص الزم 
قرار دهیم، از مسـیر درست بسـیار فاصله خواهیم گرفت.
و  داشـته  امـور خطیـر سـرعت عمـل  در  بایـد  مدیـر 
تصمیم سـاز باشـد. دانـش و مهـارت حـل مسـئله، بـه 
عنـوان بخشـی از فراینـد تصمیم گیـری، بـه شـخص 
و  بیابـد  را  رو  پیـش  گزینه هـای  تـا  می کنـد  کمـک 
تشـخیص دهـد؛ سـپس بـا انتخـاب یکـی از گزینه هـا، 
تصمیم گیـری به پایان می رسـد. شـرایط خطیـر، نیازمند 
سـرعت عمـل در تصمیم گیری و اجراسـت. از باب مثال، 
ریزگردهـا، آلودگـی هـوا، فسـاد فراگیـر اداری و حـوادث 
طبیعی غیرمترقبه نیازمند سـرعت عمل در تصمیم گیری 
و اجراسـت و مدیـری هماننـد یک رئیس جمهـور یا وزیر 
یـا اسـتاندار، بـه عنـوان وزنه هـاي مهـم اجرایی کشـور 
تعیین کننده تریـن نقـش را ایفـا می کنند. از سـوی دیگر، 
تصمیم سـازی و اجـرا دو بـال موفقیت اند کـه در کنار هم 

و در پیونـد بـا یکدیگـر اهمیـت می یابنـد.

4. تشخیص راهکار تأمین مصالح جامعه
این نکته ضروری اسـت که صرف آشـنایی بـا قوانین در 
هـر حـوزه ی مدیریتـی برای احـراز یک پسـت مدیریتی 
کفایـت نمی کنـد؛ زیـرا هـر قانونـی مصادیـق و بسـتر 
خاصـی بـرای اجـرا دارد کـه اگـر مدیـر نتوانـد مصـداق 
سـریان یـک قانـون را کشـف، و قوانیـن را بـر مصادیق 
واقعـی آنها تطبیق کنـد، در تأمین مصالـح عمومی ناکام 
می مانـد و در فراینـد اصـالح امـور اخـالل رخ خواهد داد 
و درحقیقـت قانون اجرا نخواهد شـد. درنتیجه تشـخیص 
موضـوع حکـم و مصداق قانـون، الزم و ضروری اسـت. 
بنابرایـن حاکمـان و دولتمـردان در هر نظـام حقوقی باید 
از مصادیـق و نحـوه ی اجرای قانون در زمان ها و شـرایط 

گوناگون، آگاهی داشـته باشـند.
خالصـه آنکـه چهارمیـن شـرط توانمنـدی دولتمـردان 
ایـن اسـت که بعـد از شـناخت منافـع و مصالـح جامعه، 
بداننـد چگونـه و بـا چـه ابـزاری می تـوان آنهـا را تأمین 
کـرد؛ وگرنـه در عیـن دل سـوزی بـرای نظـام، اقدامـی 
خـالف مصالـح نظـام انجـام می دهنـد. به دیگر سـخن، 
کارگـزاران باید خبرویـت الزم برای تشـخیص مصادیِق 
قواعـد کلـی و تطبیـق آن بـر مصادیـق و برنامه ریزی و 
اجـرای آن را داشـته باشـند. ایـن همـان حسـن تدبیـر و 
توانایـی در اداره ی امـور اسـت؛ یعنـی کارگـزاران نظـام 

اسـالمی حداقـل بایـد مصادیـق و راهکارهـای تأمیـن 
مصالـح جامعـه ی خـود را بداننـد و تـوان اجرایـی تحقق 

بخشـیدن آن را داشـته باشـند.
بنابرایـن برنامه ریـزی، تـوان اجـرای برنامـه، پیش بینـی 
موانـع احتمالـی اجـرای برنامـه و تـوان برخـورد بـا آنها، 
و تشـخیص راهـکار تأمیـن مصالـح جامعـه، از عناصـر 
اساسـی هسـتند که موجب توانمندی مدیـران در اداره ی 
امـور می شـوند و به حکـم عقل و متون دینی شـرط الزم 

گزینـش دولتمـردان به شـمار می آینـد.

پی نوشت ها
 1 . ایـن بحـث برگرفتـه از کتـاِب : جـواد سـلیمانی، معیـار گزینـش 
دولتمردان اسـالمی، نشـر موسسـه آموزشی و پژوهشـی امام خمینی، 

قـم، 1400 ش.
 2. نهج البالغه، خطبه ی 172.

 3. بقره، 247.
 4. محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج2، ص287.

 5. یوسف، 55.
ي َحِفیـٌظ« أي حافـظ لما اسـتودعتني لحفظه عـن أن تجري   6. »إِنِـّ
فیه خیانة »َعلِیٌم« بمن یسـتحق منها شـیئا ومن ال یسـتحق فأضعها 
مواضعهـا عـن قتـادة وابـن إسـحاق و الجبائـي )فضـل بـن حسـن 

طبرسـی، مجمـع البیان فـی تفسـیر القـرآن، ج 5، ص371(.
ي َحِفیـٌظ َعلِیـمٌ ، دلیل بـر اهمیت   7. تعبیـر یوسـف کـه می گویـد: إِنِـّ
مدیریـت در کنـار امانـت اسـت؛ و نشـان می دهـد کـه پاکـی و امانت 
به تنهایـی بـرای پذیرش یک پسـت حسـاس اجتماعی کافی نیسـت، 
بلکـه عـالوه بـر آن، آگاهـی و تخصـص و مدیریـت نیـز الزم اسـت؛ 
چراکـه »علیـم« را در کنـار »حفیـظ« قـرار داده اسـت )ناصـر مـکارم 

شـیرازی، تفسـیر نمونـه، ج10، ص10(.
 8. محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج13، ص201.

 9. گرچـه گاهـی واژه ی مدبریـت در کنـار واژه ی مدیریـت مطـرح 
می شـود، مفهـوم ایـن دو واژه بـا یکدیگـر تمایـز دارنـد. کسـی کـه 
وضعیـت حـال را سـامان بدهـد، مدیـر خوانـده می شـود، امـا معلـوم 

نیسـت مدبـر هم باشـد.
 10. قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران، اصـل یک صـد و 

پانزدهـم.
 11. یحیي فیوضات، مباني برنامه ریزي آموزشي، ص17.

 12 . عبـد الواحـد بـن محمـد تمیمی آمـدی،  غرر الحکـم ودرر الکلم، 
تحقیق سـید مهدی رجایـی، ص 217.

 13 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 66، ص 407 .
14 . ورام بـن أبـي فـراس، مجموعـة ورام، ج2، ص146؛ محمـد بـن 

یعقـوب، کلینـی، اصـول الکافـی، ج 8، ص 150.
 15 . محمد بن یعقوب کلینی، اصول الکافی، ج 1، ص 43. 

تدبیر به معنی پیش بینی 
آینده و لحاظ کردن پیامدهای 

اقدامات در ذات برنامه ریزی 
است؛  به طوری که می توان گفت 

مدیر بی تدبیر درحقیقت مدیر 
بی برنامه است. لذا برخی از 

محققان، برنامه ریزی را این گونه 
تعریف کرده اند: »برنامه ریزی 

فراگردی است مداوم، 
حساب شده و منطقی، جهت دار 

و دورنگر، به منظور ارشاد و 
هدایت فعالیت های جمعی برای 

رسیدن به هدف مطلوب«


