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 چکیده

سددتطاز طر ددی توسعه ب ات مربوط بهبا توجه به توسعه همه جانبه جوامع رسیدگی به موضوع شددده ا ه ضرورتی برای همگان تبدیل 

اسالم دارای نظریه است  ،توسعه در ارتباط با مقولهبا یکدیگر  رق داردط ،آن  ه و  مولفه هایدر مجموعه های مختلف نیاز به توسع

جددود  دلیلاز این رو به طتوسعه و پیشر ت را در راستای تکامل انسان به سمت خداوند متعال در نظر می گیرد طاسالم اینکه ذات مو

مددذهبی به توسعه این  در مسائل مربوطدر اماکن متبرکه مذهبی ریشه مذهبی و الهی دارند بایستی  نددی و  هددای دی مدداکن از الگو ا

گددوی  ،ن پرداخته شده است و سپس با کنکاش در علوم اسالمی آیاری جستطدر این مقاله به شیوه های توسعه غربی و تعاریف  ال

شددتهبر اساس دیدگاه دین مبین اسالم توسعه اسالمی و ضوابط آن  یدددار گ سددتط پد سددالم ا سددعه را ا شدداخ  توبدد تو هددار  سددعه ه چ

آن در بخش  طاین شاخ  ها در توسعه اماکن متبرکه مذهبی و ساختارمی کندصادی،اجتماعی و  رهنگی تقسیم بندی انسانی،اقت

یدددگاه با کنکاش در علوم اسالمی پی به این برده شده است که طهای مختلف نیز وجود دارد  مددذهبی از د توسعه در اماکن متبرکه 

حراست،امور علمی،امور اداری،امور  -نگهبانی-مور اقتصادی ،امور رفاهی،امور عمرانی،امور انتظاماترومان ،اامور مح ز جملهاموری ا اسالم به

سالال م هرکدام دارای شرح خاص خود وبرنامه ریزی راهبردی،امور فرهنگی گروه بندی می شود  شالالد از منظر ا بدده روش طمالالی با یدد   یددن تیق ا

 دآوری شده استطرگکتابخانه ای  ترویجی در قالب مطالعات -علمی

 واژگان کلیدی

 بی،اسالم،شاخ توسعه،اماکن متبرکه مذه
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 مقدمه -1

قددرون زندگی انسان همواره در حال تغییر و تیول در ابعاد مختلف آن می باشدط      شاهد این موضوع تغییرات و توسعه جوامع در 

مددانی ت این تغییرات و ا می شودطسرعتوسعه ای که با اندیشه های جدید شک است،مختلف  ندددی ز کدده در ا سددت چنان بسیار زیاد ا

هددای که توسعه یکی  ه استشاهد جهانی به کلی متفاوت و متیول شده می باشیمطروند تغییرات چنان ادامه پیدا کرد مددان  از گفت

بددی رایج میا ل علمی گردیده یددن  سددتطدر ا شددته ا طددود دا کدداو ذهن اندیشمندان معاصر را به خود مع بدده ا  جدده  یددات ن تو ر و نظر

یشمندان غربی از طر ی مورد توجه می باشد و از طر ی دیگر نظریات اسالم و شخصیت های منتسب به آن از اهمیت ویژه ای اند

مددالی برخوردار است سددتند  طدر نظام هایی که اساس آن ها بر مبنای قوانین  اسالم بنا گردیده است و دایه دار حکومت اسالمی ه

سددالمی نها بایستی با ریتی و توسعه آهای مدی در نظر گر تن الگو و روش های دین مبین اسالم صورت پذیرد ط رهبران و مدیران ا

سددایش و آن جامعه الگوی اسالم را در تمام شئون برای اداره آن جامعه  لیاظ می نمایند طاز دیدگاه غرب مظاهر توسعه به ر اه و آ

حدداکم را خه توسعه ای خوستگی دارد و نسب رشد کمی و کیفی تولیدات و خدمات نددح  د را میتوم به کل بشریت می دانند و  ره

مددداری و در  ه رهنح غرب قلمداد می کنند و تنها را را تقلید همه جانبه از توسعه غربی می دانند که در آن دین گریزی و انسان 

قددرار  همیشه دو تصویرنشان می دهند  کل مادی گرایی نقطه عطف می باشدطدر تصویری که آن ها از جوامع مختلف ظددر  مددد ن را 

نددح عدارند، تصویر اول جام ندددگی،در ج یدده ز لددوازم اول شددت،با   ،ه ای است که ا راد در مییط های کم برخوردار ،کثیف،بدون بهدا

بددی و خرا ددات از آینده ،ترس دائم از آینده و عوامل ناشناخته و مانند این به سر می برند که همواره به دنبال امداد دلهره مددی  غی

مددی باشندطدر ت شددان  لددوب را ن ضددع مط یددت و صویر دوم جامعه ای صنعتی ،شکو ا،برخوردار ،بهداشتی،دارای ارتباط جمعی و در نها

شددی،قانون  ءاتکادارای دهندط در این جامعه ا راد هوشیار ،آگاه ،بدون ترس،مطمئن، به نفس،دارای سطح سواد عالی و امکانات آموز

گددر را ه اتفاقا توجه ایش می گذارد کمدار را به نم خاصی به امور دینی،مذهبی و اعتقادی ندارند و پس از این تصاویر ملت های دی

سددایش  سددتای آ لددب در را عددت ط گددرا و منف به مقایسه و انتخاب دعوت می نمایندطنگاه غربی ها در بیث توسعه نگاه  رد گرا،مادی 

برای توسعه در تمامی ابعاد آن در نظر دارد که ایی جهان شمول ب شیعه راهکارهن اسالم و مکتدر این بین دیاستط شتردنیوی بی

بدده  در آموزه های اسالم و پیامبر مکرم اسالم)صلی اهلل علیه و آله( و ائمه طاهرین)صلوات اهلل علیهم( و اندیشه های برگر ته از آن 

سددعه را دولفه های آنطاسچشم می خورد که خود راهنمایی می باشد برای ترسیم الگوی توسعه و م صددیه الم تو یددن و تو لددب د ر قا

سددان دارای  های آن می داند و توسعه اسالمی در راستای ویژگی انسانی و بعثت انبیاء و  طرت الهی آن می دانندطدر این دیدگاه ان

هددای دوبعد مادی و معنوی است به همین سوء دین اسالم با نظر جامع به ابعاد و جهات وجودی انسان تامین ک مددادی و ننده نیاز 

سددت معنوی ا سددانی ا مددل ان کدده تکا و می باشد تا با برقراری و اصالح جامعه و دنیا که در آن زندگی می کند به هدد اصلی خلقت 

خددود در دست پیدا نمایندطاماکن متبرکه مذهبی  جددوی  خدددا  هددی و  که مکانی است برای تذکر انسان به مبداء وجودی و  طرت ال

و مفاهیم آن باید از قالب صرد دیدگاه های غربی خارج شود و در راستای دیدگاه این رو توسعه  گذار است و از همین راستا تاثیر

سددان در ه اسالم و مولفه های  آن پای جددودی ان عدداد و مددام اب یددی در ت مددادی گرا گذاری شود،دیدگاهی که صرد نظر از  ردگرایی و 

 گویی سازنده باشدط لیاظ معنوی ال ظ مادی و چه ازراستای خداوند متعال و دستورات ایشان چه از لیا

 تعریف توسعه-2

شددودط     مددی   توسعه دارای تعاریف متفاوت از اندیشمندان گوناگون می باشد که در نهایت معانی یکسانی از آن ها به ذهن متواتر 

مددادی و معشرایط و جنبه یبهبود و رشد و گسترش همه یدن به کیفیت زندگی ا راد جامعه؛ رایند بهبود بخشتوسعه  نددوی های 
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نددابرابری توسعه را می توان(ط1377مهر، )شایان است زندگی اجتماعی  پیشر ت به سوی اهداد ر اهی نظیر: کاهش  قر، بیکاری و 

نددابرابری رایندی است که طی آن تولید ناخال  ملی ا زایش می طهمچنین می توان گفت(1377مهر، شایان) دانست قددر،   یابد و  

گذاری و تغییر و تیول در آید و این امر از طری  سرمایهکند و ر اه همگانی نسبی به وجود میمیاری کاهش پیدا اقتصادی و بیک

هددای از استفاده در سازی بهینه به توسعه همچنین (ط1370شود )تودارو، مبانی علمی  نی تولید حاصل می  و مددادی بددالقوه نیرو

 . (1369لم،)سریع الق است شده اجتماع تعریف یك انسانی

 تعریف توسعه از دیدگاه اسالم-2-1

هددای تدديمین برای مادی توسعه نگرشی به غالب نگرش شود می مالحظه نمودیم نقل توسعه برای که تعاریفی به توجه با      نیاز

صدده در بالندگی و درش به تنها دادند ارائه توسعه از معانی عامی که کسانی حتی و است دنیایی زندگی عرصه در انسان  هددای عر

نددح نگاه معلول توسعه به نگاهی چنین است بدیهی .دادند قرار توجه مورد دنیوی را سعادت به نیل برای مختلف  بدده غددرب  ره

 طاست جهان و انسان

سددت، هداد اختصاص خود به را توجهی قابل طیف نیز مسلمان اندیشمندان تالشهای اسالم دیدگاه از توسعه تعریف بیان در      ا

 عدددالت قید با اقتصادی رشد همان را توسعه واقع در و اند نموده معر ی اجتماعی عدالت با همراه اقتصادی رشد را هسعتو برخی

نددد شددمرده بر سازد شکو ا را اقتصاد که نیوی به مذهب و اخالق توسعه را توسعه مقابل، کامالً نقطه در برخی و اند دانسته  در.ا

سددتمر رشد یا مادی و معنوی های پایه تیکیم با راهمه اقتصادی ستمرم رشد همچون تعاریفی صددادی م  بدده کدده صددورتی در اقت

 در کیفی و کمی تیوالت یا گردند، مند بهره آن دستاوردهای از جامعه آحاد و نشود منجر معنوی و مادی زیست مییط تخریب

 گونهای به انسان که وضعیتی یا شود مینضت آن در انسان کمال و تعالی که نیوی به جامعه  رهنگی و اجتماعی اقتصادی، ابعاد

 و باشد داشته را جامعه ر اه تيمین جهت جامع ریزی برنامه توان منابع، از بهینه استفاده و تکنولوژی بر تسلط با که شود تربیت

سددعه یهایویژگ رعایت اقعو در و توسعه به بخشی معنی و دهی جهت بر تالش کند،  راهم همه برای را کماالت به نیل زمینه  تو

سددت  رآیندی توسعه.ندارد بر در را اسالمی توسعه ویژگیهای و مالحظات همه ولیکن است اسالم نظر از ندده کدده ا  شددکو ایی زمی

سددبی بستر مختلف منابع از بهینه استفاده با تا سازد می  راهم را انسان گون گونا استعدادهای سددته تدديمین بددرای منا  هددای خوا

عدددد صدد و مت سددانی یلا جدده در رد،م آو ددراه ان عدده ا ددراد نتی یددن در جام نددد ا سددیر  رآی کدداملی م سددته ت  را خددود شای

سددتای در خدادادی نعمتهای تمامی از بهینه برداری بهره  رآیند از است عبارت دینی توسعهط(1381)خلیلیان،بپیمایند یددول را  ت

مدت و در تمام جهات جامعه  ل آ رین و بلندان  رآیندی تیوتوسعه اسالمی را می تو(ط 1375)خاکبان،تاریخ و جامعه انسان، الهی

چددارچوب ا نددی و در  بدده روش عقال عدده  هددداد برآورد کرد که عالوه بر مسائل اقتصادی به مسائل اجتماعی و  رهنگی جام صددول و ا

 اسالم بسط پیدا می کندط

 مفهوم توسعه-2-3

 توسعه از دیدگاه غرب  -2-3-1

قدداط بعدا که آید می حساب به اروپا در نو تمدنی و اجتماعی علمی، انقالب مبدأ نسرنسا اجتماع، معل عالمان نگاه منظر از       نً

عدد  امروزه و پیوستند اروپا به علمی پیشر ت سیر در جهان از دیگری شددورهای مجمو شددر ته ک یددر بدده یددا صددنعتی پی گددر تعب  دی

 یا ته توسعه جهان در امروزی شده شناخته اجتماعی زندگی مظاهر از بسیاری .دهند می تشکیل را جهان یا ته توسعه کشورهای

شددکیل را نیا ته توسعه دنیای از بخشی امروز که شرق جهان در رنسانس از پیش قرن چند مصادی  آن نگاران تاریخ گواهی به  ت
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تیقی   در دبای بازماند عهتوس کاروان از خود توسعه اندیش  اصلی خواستگاه اینکه از شد چه اینکه اما .است داشته وجود دهد، می

  .دیگری مورد مطالعه قرار بگیرد

 بددرای تاریخی ضرورت یك را مدرن به سنتی عبور جامعه و است اقتصادی و صنعتی توسعه به ناظر توسعه های تئوری اکثر     

ندده لددهمنز بدده را آن و ر ته توسعه غربی الگوی از تقلید دنبال به سوم جهان کشورهای از بسیاری طکند می قلمداد ملل همه  مدی

 ضددعف بود، همراه کشورها این ناکامی و تو ی  عدم با که سالها این از پس اما(ط  1371بشریه،)بشری دانستند  اجتماعات  اضله

 جانبه چند توسعه امری که رسیدند باور این به میالدی 90 و 80 های دهه در نظران صاحب تدریج به و شد ها آشکار نظریه این

 وسیاسی اجتماعی  رهنگی های زمینه در های مختلفی بسترسازی نیازمند مو قیت برای و است  راوانی یمتغیرها دارای و بوده

 ط( 1374دوپوتی ،)باشند می

 شاخص توسعه از دیدگاه غرب2-3-2

 تیلیل ایسه،مق در تعریف حسب بر که است شاخ  کمیتیغربیان شاخ  های مختلفی را برای توسعه در نظر می گیرند ط      

یدددا کاربرد است، وابسته بدان اجزا های داده که (مشخ  میدوده جغرا یائی) معین مکان در موضوع یك تفسیر و نددد مددی پ  .ک

بددی یا و ساده است ممکن شاخ  .است جغرا یایی میدودة به میدود شمول دامنه و به تعریف مقید دهنده تشکیل اجزاء  ترکی

یددت و شددده استاندارد معیارهای براساس یا و هستند جنس هم هم با ارشمش واحد نظر از که موضوع چند یا دو که از باشد  قابل

مدددع یددددا ج ندددد، مدددی پ شدددکیل کن شددداخ   .شدددوند مدددی ت بددده  تدددوان  مدددی  هدددا  شددداخ   یدددن  لددده ا از جم

هددایااقتصادی،سیاسی،اجتم لدده  یددر مقو فدداهیم و ز خددود دارای م هددا  شدداخ    عی، رهنگی،نظامی،انسانی اشاره کرد هر یك از این 

 ایی برای سنجش میزان توسعه در آن جوامع هستندطه در کل شاخ  همختلف هستند ک

 اهیم و زیر مقوله های توسعه غربیمف-2-3-3

 دارای مفاهیمی است که در ادامه آمده استط توسعه غربی بخش های مختلف است که هر کدام از آنهاشاخ  زیر مقوله های    

 شاخ  اقتصادی-ا

 :عبارت اند از   این شاخه برای مفاهیم مورد استفاد

 سرانه تولید که به میزان تولید اشاره دارد و به میزان کاالیی که هر نیروی کار در واحد زمان تولید می کند گفته می شودط-1 

 نرخ پس انداز-2 

کددت جهت یك در هر دو نتیجه در دارند بستگی سود به گذاری سرمایه و انداز پس نددد مددی حر بددات و کن عددادل یددداریپا موج  ت

 (1373 ،تفضلی)کنند  می  راهم را ادیتصاق

 شاخ  رابطه مبادله-3

 .است صنعتی کشورهای و توسعه حال در کشورهای در منابع جریان تعادل عدم یا تعادل مبین شاخصها این

 شاخ  تببین وضعیت اشتغال عمومی-4

کدداری و و  جمعیت  عال ا راد بیکار بهشاخ  نرخ بیکاری که برابر است با نسبت در این رابطه می توان به  نددرخ بی بددل  طدده متقا راب

 اشاره کردط نرخ ا زایش دستمزدها

 شاخ  نرخ بهره -5

  .(1373،)تفضلیدارد کاربرد تعریف میشود رابطه این در  که گذاری سرمایه به انداز پس نسبتبا  شاخ این 
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 نگین)نسبت سرمایه به تولید(داز ملی بر میاریزی شده پس انشاخ  میزان رشد تضمین شده که برابر است با میزان برنامه  -6

 شاخ  تورم-7

 .است تغییر قیمتها شتاب نشانگر حقیقت در کند می بیان را قیمتها رشد نرخ که کمیتی و است اقتصادی پدیدة یك تورم

 شاخ  آزادی اقتصادی-8

متغیرهای مستقل اقتصادی  که دارای جهانی است ارانگذ سرمایه و سیاستگزاران برای است نشانگری اقتصادی شاخ  آزادی   

شددند مددی با حدددود  است و در گروه هایی تقسیم بندی می شود همچنین  اکتورهایی در این شاخ  سهیم  یددر از آن 50کدده  متغ

 استخراج می شودط

 شاخ  های توسعه انسانی-9

 با منفرداً انسان نهاد بنیاد او که اقتصادی نظری مبانی در .است اسمیت آدام غرب داری سرمایه اقتصاد یا آزاد اقتصاد بنیانگذار   

  عالیت چه خود منا ع ارتقاء برای که گزیند برمی  ردی خواسته مطاب  .میشود انتخاب عرص  وارد شرط و قید بی مطل  آزادی

 مسیر این و دنک می تيمین را  ردی ر اه حداکثر منا ع حداکثر .کند می تيمین را او مادی منا ع حداکثر و است درخور اقتصادی

نددی نظام این نامرئی دست .شد خواهد تيمین نیز جامعه منا ع حداکثر  باشد نظرش مورد اجتماعی منا ع تيمین آنکه بی  بددر مبت

 ممرد  دارند وظیفه دولتها و  بود خواهد مخل زمینه این در دولتها حضور هرگونه .کرد خواهد هدایت را ا راد اقتصادی تام آزادی

نددد تقویت را خود دائماً رشد یندآ ر پیشر ت به رو وضعیت در و سازند قادر معیشتی کا ی درآمد کسب برای را  کدده مددردم و کن

ئدده عمومی خدمات مردمی کمکهای پشتوانه به دولت تا دهند قرار خود حمایت مورد را دولت کنند می کسب بیشتری درآمد  ارا

 (ط1375)جرالدمایر،دهد

 وسعه انسانیشاخص ت-2-3-3-1

 هددی  اینکه به دارد اذعان جهانی سازمان این و بوده متید ملل سازمان استفاده مورد اخیر سال پانزده در مرکب شاخ  این    

ضددوع بهتر تبیین و بیشتر  هم برای .کند بیان را انسانی توسعه پیچیدة مفهوم نیست قادر واحدی شاخ  طددالع و مو ضدداع از ا  او

گددری اجتماعی – اقتصادی شاخصهای از کشورها اقتصادی بندی طبقه و جهان یجغرا یائ بندی طبقه و کشورها داخلی یددز دی  ن

ندددگی بدده امید-1.است یا ته تشکیل جزئی شاخ  سه از انسانی توسعه شاخ  و گیرد می کمك یددزان 2- ز صددیالت م  کدده تی

یددد قدددرت بوسیله که زندگی سطح 3-است  تیصیل سالهای میانگین و بزرگساالن سوادی با از ترکیبی نددی خر صددول بددر مب  می

شددده -1طهمچنین شاخ  های کلی توسعه انسانی شامل :(1374معمارزاده،)شود می تعیین سرانه داخلی ناخال  شاخ  تعدیل 

سددعه شدداخ -3جنسیت  حسب بر شده تعدیل انسانی توسعه شاخ -2توسعه انسانی بر حسب در آمد  بددری تو -4مددرد و زن برا

ندده  کالری تيمین سرانه -غذا  تولید سرانه شاخ که شامل : غذا تيمین  رعی اخ ش-5قابلیت  قر شاخ   کددالری تدديمین -روزا

لدده  واردات -درصد غذائی واردات به وابستگی نسبت - نیاز به نسبت  روزانه مددك –غ شدددط  غددذائی ک هددای -6مددی با شدداخ  جریان

سددانی سرمایه تشکیل شاخ -7آموزشی)شاخ   رعی قابلیت(  ضددعیت-8  ان یددت و سددان میروم ضددعیت-9 یان صددائب و سددانی م ان

 بن بست توسعه غربی از دیدگاه غربیان-2-4 

یددران      جمع کثیری از نظریه پردازان غربی با توجه به مادی بودن و خالی از الهی بودن مفاهیم و شاخ  های توسعه از ایجاد ب

تددوس، گنِون، رِنه هتود،  ری یان غربی مانندو  اضمیالل دیدگاه های توسعه غربی سخن به میان آورده اند از سنت گر  بددوری نی
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شددل سوروکینی گر ته تا پست مدرنیسم هایی مانند اینها مقدمین از و شیمل آنماری کرین، هازی هیوستون، اسمیت، هارت،  می

مدد  راسو  وکو، ندده  سددنت لیرتار همگی به بن بست رسیدن دیدگاه های توسعه غربی را خاطرنشان کرده اندط از باب نمو تددوان از  ی 

سددتطزمانیگرایی مانند سو صددول مددذهب، کدده روکین نام برد که دیدگاه او نشان دهنده ضعف تمدن و توسعه و پیشر ت غربی ا  ا

جدددانها بر را خود وارونی عمی  کنترل و حکمرانی قدرت اجتماعی، دیگر ارزشهای و شناسی زیبایی اخالقی، هددا، و و سددت از دل  د

مددی خارجی انگیز هراس و عریان های قدرت و میکومان بانیانرق بصورت آنها، سرنوشت و انسانها میدهند، نددد، در نددین در آی  چ

بدددیل هستند، او ر تار و او سرنوشت بر حاکم ها، شهوت و ها غریزه و هاه ائقذتنها  که جانوری به بشر طییشرا صدداحب )میشود ت

جددز آن از  ستطدر ا راط دردر چیز دیگری اهمچنین در جای دیگری می گوید»طططبیران زمان ،ط (1347الزمانی، سددت ع مددادیگری ا

جددامع نتیجه پیدایش طلییه ی گرایشی اص پاسخگویی عمی  و راستین به نیازها و خواست های بشری و در  گددی  یل بسوی  رهن

 آن در که تاس نهاده گام راهی در غربی تمدن نیست، تمدن کاملترین و بهترین هرگز غربی تمدنط(1347) صاحب الزمانی، است

هددای و هددا نابینایی ها، خشونت از آنکه مگر .بست برمیخورد بن راهش به .ندارد وجود جامع و کا ی نهایی کمال حد  خددود انکار

 غالباً انسان تمدن این در نیست میسر معنوی، و مذهبی  رهنح های گرایش و موالیه با آشتی و پیوند جز با کاستن این و بکاهد

 ط(1347زمانی،صاحب ال )وسیله است

 توسعه از دیدگاه اسالم-3

 هر و توسعه روی این از شود، میدود می مادی جهان به جهان نه و گردد می خالصه مادی وجود در انسان نه اسالم منظر از    

 از زیرندداگ سددازد می متيثر را آدمیان زندگی و ذهن و گیرد شکل می انسان واقعی نیازهای برآوردن منظور به که دیگری  رآیند

 واقعی ماهیت شناخت به توان می هستی به جامع نگرش در .باشد می نیز جهان و غیرمادی انسان بعد به احترام و جهوت پذیرش

 است زمان آن و شده شناخته درستی به آدمی جان و جسم واقعی حاجات که است شناختی چنین پرتو در و یا ت دست انسان

بدده و همه جامعه نگاه این . گیرد می بر در را انسان زندگی ابعاد ههم و یابد می جامعی مفهوم که توسعه عددالیم در جان  نددورانی ت

 ط(1378،امام خمینیاست ) نهفته اسالم احکام و قرآن

 و  ضایل به رسیدن راه در ای و وسیله متوسط هد ی بلکه باشد، نمی الهی ادیان نهایی هدد جانبه، یك توسعه اسالم دیدگاه از

مددده اسالم استط الهی قرب مقام به وصول نهایت در و عدالت اجرای کامل و واقعی سعادت به بیای دست برای و یاخالق مکارم  آ

یدده معارد سایه در و خارج کرده نفسانی هوای از و داده رشد حیوانی مرحله از را انسان تا است خددالق و اله کددات و ا ضددله مل  و  ا

سددایش و ر دداه به وا ر توجه کنار در اسالم درط(1378خمینی، ؛امام1368مینی،امام خ)برساند مقصود سرمنزل به صالیه اعمال  آ

 ط(1378خمینی، )امام است شده توجه نیز انسان دیگر ابعاد به مردم

 و توسعه اسالمی مفهوم دیدگاه اسالم-3-1

حددداقلی و در مورد گستره دین مفهوم دیدگاه اسالمی       بددوده در بین گروه های مختلف دارای تعاریف  ثددری  لددذا حددد اک سددت  ا

لددف از مختلفی از آن احصاء می گردد مفاهیم هددای مخت سددتره بنابراین الزم است که مراحل برداشت  قددرار  گ جدده  مددورد تو سددالم  ا

صددی  گیردطنظریه اول  قط به جنبه آخرتی دین می پردازد و بر این باورند که دینداری امری شخصی است  و دین را  اقد نظام خا

 قط  )صلی اهلل علیه و آله(دوم بر این منوال است که راه و رسم عقالیی عصر پیامبرندطنظریه گروه اجتماعی می دانبرای مناسبات 

هددم و دیگری بپیمایدطگروه سوم  معطود به همان عصر است و انسان هر عصری اجازه دارد راه و رسم سددتند و   بددزار ه معطود به ا

هددای ی و سواالت دانی مسلح به مباندری آموزه های دینی را به داشتن چشم و ذهن مددوزه  بدده آ سددتیابی  سته اندطگروه چهارم راه د
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سددته  دینی را بسته نمی دانند ولی برای کشف آموزه های آن تنح نظرند و یگانه ابزار شناخت کتاب خدا را سنت می دانند و آن د

سددو می کنندطگروه  از آیات که روایتی در توضیح آن آورده نشده را کنار می گذارند و سکوت پیشه یددك  نددار پنجم از  قددل را در ک ع

قددرار  یددف  بددا در رد عصمت حجت دانسته و با احکام عقل نظری و عملی همانند آموزه های کتاب خدا و سنت برخورد می کنند و 

مددی دان سددنت  قددرآن و  خدددمت  بدده  نددد و در دادن آن در کنار دیگر آموزه های دینی آنرا به مثابه چراغی  روزان و ابزاری کار آمد 

یدده های آنان تعقل ظرا ت  مدداع پا سدداس اجت بددر ا خددود را  یددین  سدداس آ و تدبر می کنند و معتقدند که اسالم یگانه دینی است که ا

 گذاشته استطاز بین این نظریات نظریه پنجم با دیدگاه اسالم هماهنگی بیشتری دارد ط

 از:  ر دارد عبارتندو مسائل مربوط به توسعه مد نظمفاهیمی که اسالم در گستره اجتماع 

نددتم ) است ساز برتر و برتر دین اسالم-1 لددون ا نددتم ان االع مددران آل()مددنمنین ک سددالم )، (139ع لددوا اال لددی وال یع یدده یع ری )) عل

 ط(1384،شهری
 ط (60انفال() قوة من استطعتم ما واعدوالهم ) دارد اصرار و تيکید آن ابعاد همه در قدرت در برتری و قدرت کسب به اسالم 2-

عددت و یددابی معر ددت و جویی علم بر و دارد  راوان تيکید طبیعت کشف و معر ت و دانش و علم کسب بر اسالم 3- سددی طبی  شنا

 .است نموده تکلیف

 ط(61 هود()  یها استعمرکم االرضو من انشاکم هو ) دارد تيکید زمین عمران و پیشر ت و آبادانی بر اسالم 4-

 .نماید می تیذیر ضعف و سستی تنبلی، از و داشته تيکید تولید و تالش و کار بر اسالم 5-

 .دارد تيکید خل  به خدمت و انفاق منظور به ثروت تیصیل و  قرزدایی بر اسالم 6-

 .میخواهد استقالل با همراه شکو ایی و توسعه و رشد حال در دائماً را جامعه اسالم 7-

 و گسترده حضور با را آن حکومتی و سیاسی نظام و دارد دتيکی آن اداره و زندگی رون  در جامعه آحاد همه مشارکت بر اسالم 8-

 (طبینهم شوری امرهم) میداند مطلوب مردم مشارکت
لددئال پسندد نمی خاص طبقات و گروهها بین در را آن انیصار و تداول و داشته تيکید اموال و ثروت گردش بر اسالم 9- کددون )  ی

 (ط7( )حشر منکم االغنیاء بین دول 

 امد وجعلناکم)شود  سایرین راهنمای و شاهد الگو راه ارائهبا  تا میکند دنبال بشریت برای را اسالمی جامعه بودن الگو اسالم 10-

 (ط143بقره ) (الناس علی شهداء لتکونوا وسطاً
مدداالت اعالی حد به انسانها آن در که است سالم و سعادتمند ای جامعه اسالم دیدگاه حسب 11- قددی ک نددوی و اخال سددند مع  .بر

 (1385 ، انجمن علمی اسالم و توسعه اقتصادی)

 ویژگی های توسعه اسالمی-3-2

 معنوی و مادی های خواسته تيمین  رآیند این در .است جامعه ا راد همه برای استعداد شکو ایی زمینه کننده  راهم توسعه    

 شایسته که است کمالی به انسان رسیدن نآ از نهایی هدد و داراست جهت  رآیندی توسعهط است مطرح یکدیگر کنار در انسان

یددد در سعی و شود می توجه اسالم دین های آموزه و معارد مجموعه به توسعه این در .باشد می او مدددن تجد سددالم ت در  .دارد ا

یددد مددی مچش به واقعی سعادت سوی به آن دهی جهت و دنیوی زندگی به بخشی سامان برای بسیاری های آموزه اسالم دین  .آ

 بر دینی تعالیم شد بیان که طور همان آن بر عالوهطاست دنیوی امور تدبیر و انسان روزمره زندگی به مربوط  قه در مختلفی بابوا
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 را  دیگری عوامل آن بر اضا ه(ط1380)جوادی آملی،شمارد می مردود را دنیا تری و رهبانیت و دارد تيکید آخرت و دنیا پیوستگی

شددش و کددار بددر تيکید- 2ط(1368)امام خمینی ، تعقل و تفکر و دانش و علم به ماهتما- 1:رشمردب توان می نیز لددب و کو  رزق ط

 عزت به تيکید -4ط(1378،)امام خمینی انضباط و نظم و کارها انجام در استواری و دقت بر تيکید -3ط(1378،)امام خمینی حالل

 ط(1378،)امام خمینی اجتماعی عدالت به توجه -5ط(1378،خمینی )امام غیر به وابستگی هرگونه نفی و سربلندی و نفس

 های توسعه اسالمی شاخص های-3-3

شددهای و قواعد و داشته اسالمی جامعه توسعه و انسان معنوی و مادی مسایل به  راگیر و جانبه همه نگرش اسالم     تددر ارز  را بر

مددان و هددددو همچنین   سالم و سعادتمند ای جامعه ایجاد  یاعال حد به انسان رساندن ط(8413،موحدی) دهد می قرار مبنا  آر

نددوال اولیاء و الهی انبیاء مطلوب زندگی که است اخالقی و معنوی کماالت و رسیدن به طیبه حیات اسالمی توسعه یددن م بددر ا نیز 

عدده حیات طیبه می رعالوه براینکه شخ  به و شود می متعادل  انسان ابعاد هم  که است ط این چنین  است بوده برقرار سددد جام

 هم که میشودزندگی  ردی و اجتماعی آنچنان  در .به مدینه  اضله تبدیل می شود شده است رعایت او قوای تمام در عدالت که

سددیدن بددرای ددرد  هم واقع در .گردد می او ارضاء معنوی نیازهای  هم آحاد جامعه و جسمانی های خواسته در  اهلل معر ددت بدده ر

هددد  طیبه جامعه ای که ا راد متزین به حیات چنین در و میگیردار مسیر درست قر شده اند جامعه به سوی آرمان شهر پیش خوا

نددوی  رهنگی )،اجتماعیاقتصادی، انسانی، گروه تقسیم می شود که عبارتند از شاخ  های چهار توسعه از نظر اسالم به ر ت ط مع

 نظر اسالم می باشدطعه اسالمی از مز شاخ  های توسبیانگر شمای کلی ا 1جدول مفهومی شماره ط(و اخالق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

9 

 

 اسالم دیدگاه از توسعه های شاخص مفهومی جدول

 

 
 

 1شماره جدول

 
 اسالمیشاخص توسعه انسانی 3-3-1

شددر هددای اندیشه درست هدایت با که معنا این به پذیرد می انجام انسان میوریت با اسالم نظر مورد توسعه     صددییح ب  هیددزانگ ت

 در ذیل شرایط به توجه با انسان نیروهای توسع .ساخت  راهم همزمان را او روح و جسم رشد مناسب های زمینه میتوان هایش

مدد  برای ها قابلیت رسیدن  علیت به و استعدادها شکو ایی زمین 1-:است دستیابی بلاق اسالمی جامع  عدده ا ددراد ه   ددراهم جام
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 منظور به 3-طباشند داشته را الزم کارآمدی و دانش تخص ، هایشان، مسئولیت و وظایف سبتنا به جامعه یانسان نیروی-2.باشد

 کدداردان و صالح ا رادی با حاکمیت 4-.باشند مند بهره الزم پذیری مسئولیت و تعهد از جامعه ا راد کارها، متقن و درست انجام

سددعه طشود ممکن دمصر و توزیع د،تولی های زمینه در عادالنه روابط برقراری تا باشد هددای تو شدداخ   از نگاه مقام معظم رهبری 

یددولی هر در انسانی عاطفه -3 معنویت به عش  -2 خداپرستیعبارتند از -1:انسانی عبارتند از طددف -4 ت بددت و عوا سددانها در می  ان

 .(1385)خامنه ای،

 اقتصادیتوسعه  شاخص-3-3-2

بددا بر توسعه  زمالمطرح می شوند وشاخ  های اقتصادی که با عوامل زیر       یدد   کددا ی آن تلف شددرط  سددتند و  هستند و کا ی نی

نددابع قدددر هربه طوری است که  یزان بهره وری و استفاده بهینه از عوامل و منابع تولیدمشاخ  های معنوی و اخالقی است   و م

 و اتالد یا بماند راکد و طلمع وکمتر گیرد ارقر استفاده مورد بهتر اسالم اقتصادی نظام اهداد به رسیدن جهت در تولید عوامل

سددت شده نزدیکتر اسالم نظر مورد توسعه به جامعه توسعه در این مسیر شکل گر ته است و شود تضیع گددر  .ا سددوی دی یددزان از  م

ضددای و متعارد مردم بین آنچه و اقتصاد عمومی وضع با هماهنگیو  سطح مصرد و ر اه جامعه با وضع عمومی اقتصاد  دحدد مقت

سددیدگی با دوستی، همنوع و دیگرگرایی بر اسالم ط است مصرد صییح الگوی اتخاذ مالی برای ینرتهب است اعتدال ضددع  بدده ر و

عدده مصالح و منا ع حفظ و دارد تيکید میرومان و  قیران سددالمی جام گددان بددر را ا نددد الزم هم بددا  .میدا بددارزه  یدد  در م یددزان تو  م

جددود مردم بددین آنچه و اقتصاد عمومی وضع با هماهنگی ها راد جامعه هم اه نسبی برای و ایجاد ر مانند این قر،بیماری،جهل و  و

میزان و میزان نرخ رشد تولیدات طاست مصرد صییح الگوی اتخاذ مالی برای بهترین و است اعتدال حد مقتضای و متعارد دارد

 از مواردی است که دراین موضوع حائز اهمیت می باشدطنیز  نرخ رشد صادرات
 ماعیجتا شاخص های-3-3-3

یددن به توجه با جامعه در ها بدی کاهش و ها خوبی رشد در منکر از نهی و معرود به تيثیر امر میزان-1 عدده کدده ا شددر ته جام  پی

قدد  آن در آبادانی و میگردد تيمین عدالت رعایت با انسانها همه حقوق و میشود اجرا آن در مقررات که است ای جامعه یدددا تی  پ

یددزان-2.بود خواهد پیشر ت عوامل از است شده یاد امور آن اجرای نتیجه که منکر از یهن و معرود به امر پس میکند یددت م  رعا

یددزان 3-ط ثددروت توزیع رشد، های زمینه آوردن  راهم امکانات، توزیع در اجتماعی عدالت سددب م ضددیات بددا تنا یددایی مقت  و جغرا 

یددت رشد میزان 6- یتکم بر کیفیت لویتاو میزان 5- اجتماعی انضباط رشد میزان- 4 رهنگی عدده در امن یددزان 7- جام قدداء م  ارت

 (زندگی به امید) متوسط عمر رشد نرخ میزان 8- جامعه در عالی تیصیالت و عمومی معلومات سواد، سطح

 (معنوی و اخالقیفرهنگی )شاخص های -3-3-4

  یتقو و ایمان الهی، معر ت اخالق، قبیل از  رهنگی گذاری های هدد    

 .انسانها در میبت و عواطف تقویت انسانی، عاطفه صالح، عمل و خداوند به اتکاءمعنوی ، ش هایرزا رشد میزان-1

خددالق نقش اقتصادی، نظام اهداد جامعه، سعادت اجتماعی گذاریهای هدد در 2/1-:اقتصاد بر اخالق تيثیر میزان 2- قدده در ا  طب

جدداد در بسترسازی .2/3- (اخالقی اقتصاد – میور اخالق سعهتو)توسعه در اخالق میوریت .2/2- اهداد بندی ندده ای سددعه زمی  تو

 4- مانند این  و علمی سیاسی، اقتصادی، مختلف ابعاد در مطلوب  رهنح سریان و نفوذ میزان 3-ط(اقتصادی توسعه موتور اخالق)
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 نسبت ا راد اسیتسح میزان 6- وادگیخان ارزشهای تقویت و حفظ میزان 5- (بودن هدد جای به) شاخصها بودن وسیله میزان

 ملی هویت تقویت و حفظ میزان 8- وابستگی از رهایی و اقتصادی علمی،  رهنگی،  کری،میزان استقالل  7- ملی منا ع به

 اماکن متبرکه مذهبی-4

ت مردم مورد زیاره  مکان هایی اطالق می شود که جهت انجام مناسك مذهبی از سوی جمعی از واژه اماکن متبرکه مذهبی ب    

بددر قع می شودطوا صددومان )ع(  سددیره مع زیارت در  رهنح اسالم از جایگاه مهم و ویژه ای برخوردار است که قرآن کریم و روایات و 

سددت مددردم از  .آن تاکید داردط از این رو یکی از سنت های دیرینه و حسنه در اسالم »زیارت« به ویژه در میان شیعیان ا سددتقبال  ا

سددی لهی و آسماا انی در تمامی ادیاماکن زیارت بددر ک نددان  قدددس آ هددای م نی و نیز اشتیاق مسلمانان به زیارت بزرگان دینی و مزار

بدده  یددد؛  پوشیده نیستط تجلّی این عالقه و اشتیاق را در زیارت میلیونی مردمی از نقاط گوناگون جهان در اماکن زیارتی می توان د

یدده و ارتی مانند: خانه خدا و مرقد نورانی پیامبر )کان های زیم بهیلیون ها زائر طوری که تنها از میان ایرانیان ساالنه م صلی اهلل عل

شددهد علیه السالم( در کشور عربستان و عتبات عالیات در کشور عراق و حرم امام رضا )صلوات اهلل علیهم( و امامان بقیع )آله ( در م

هددان ن جلیل القگااددر قم و امام ز( سالم اهلل علیهاو حرم کریمه اهل بیت حضرت معصومه ) قدداط ج یددران و ن در در نقاط مختلف ا

هددره  سددالم از آن ب تددب ا سددتین مک یددروان را کدده پ ندداگونی دارد  سددتاوردهای  ددراوان و گو سفر می کنندط بی تردید زیارت برکات و د

خویش ت ودر عم  میبت و مچون زیارت جلوه گاه میبت و دوستی با اهل بیت عصمت و طهارت است، به گونه ای که زائطمندند

شددکار را نس شددان را آ بت به آن بزرگواران ابراز می نماید، از این رو با توسل به آنان همسویی و همراهی با ایشان و دوری از دشمنان

مددطنموده و »تولّی« و »تبرّی« را به نمایش می گذارد مددوزش، مع اری، این اماکن و آثار، دارای اثرگذاری بر اجتماع،  رهنح، هنر، آ

عددالوه م شناسی، سماا خداشناسی، یاست، قوانین و کلیات زندگی مسلمانان هستند؛ از این رو مدیریت صییح و اصولی این اماکن 

گدده ها اثرگذار است؛ همبر حفظ  آن، بر زندگی اجتماعی مسلمانان و همچنین در هویت  رهنگی و تمدنی آن نددده ن عددث ز چنین با

سددت، (1399 ،اخوان؛)پوراسماعیلشودمین نوصدر اسالم تاک داشتن  رهنح و تمدن اسالمی از لدده نخ قدددس در مرح کددان م یك م

شددرکت  مددردم در آن  کدده  سددمی  یددب مرا بدددین ترت سددتط  شددخی  ا مکانی تعریف شده و مشخ  است که از  ضاهای دیگر قابل ت

خدداطرشودط مکان مقدس به دلیل کارکرد دینی مشخنمایند مقدس تلقی میکنند یا بدان توجه میمی بدده  شددتن ر د   و نه  بددر دا

تددی مکانشودط بسیاری از مکانیفیات  یزیکی و یا زیبایی شناختی ویژه، مقدس شمرده میک یددات های مقدس ح کدده در ح هددایی 

سددت مددذهبی نی سدداس  ندده اح هددی  گو مددل  سددت، حا سددنت ا خددارج از آن  کدده  سددی  بددرای ک  دینی یك جامعه نقش میوری دارند، 

(Brereton,1989)ط 

 هیماکن متبرکه مذتوسعه ا-4-1

آن با توجه به  عالیت ها به با توجه به کارکردهایی که اماکن متبرکه مذهبی در قسمت های مختلف دارا هستند مبانی توسعه     

مددی اماکن متبرکه دسته بندی توسعه ای بخش های مختلف در گروه هایی تقسیم می شودط کددر  شامل اموری است که در ادامه ذ

ظددر منطب  با دی ایدارای رویکرد هاین مباحث  ط گردد یدگاه اسالم هستندطاین امور با توجه به شاخ  های اسالمی توسعه مورد ن

سددت  می باشندط سازمان های اداره کننده اماکن متبرکه مذهبی چه بزرگ و چه کوچك دارای ساختارهایی می باشند که ممکن ا

مدداکن  شندطلذا باباه در اختیار داشتباشند و یا بخشی از آنرا را دارا تمامی امور یاد شده  سددعه ا بددا تو مددرتبط  نگاهی جامع به مسائل 

سددتمتبرکه مذهبی در سطح ساختار آن پرداخته  شددده ا تدده  سددالم پرداخ مددودار  به مسائل مرتبط با توسعه این اماکن از دیدگاه ا ن

 طهبی می باشدنمایانگر تصویری کلی از موضوع توسعه اسالمی در اماکن متبرکه مذ 1مفهومی شماره 
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 ار مفهومی توسعه اسالمی در اماکن متبرکه مذهبیدومن

 
 
 
 
 

(1)نمودار شماره  
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 امور فرهنگی-4-1-1

عدده      مددادی ا ددراد جام امور  رهنگی از مفاهیم با ارزشی است که در توسعه مطرح می باشد و تاکیدات بیشتری بر نیاز های غیر 

مددی  نسانیشی او گرا،شناختی،ارزشی داردطبنابراین در طی آن تغییراتی  در حوزه های ادراکی  جددود  بدده و هددا  ها ،قابلیت ها و باور 

کددان  سددطح م آورد که حاصل این باورها و قابلیت ها ر تار ها و کنش های خاصی است که مناسب توسعه می باشدط این توسعه در 

سددطح هددم در  شددد  مددی با مددذهبی  هددم در های مقدس و مذهبی که از میل رجوع و زیارت مردم و انجام اعمال  عدده و  سددطح  جام

یددد  مقدساماکن  ی طلذا سازمان ها(1384هنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد)ازکیا و غفاری،ن  رسازما ندده با یددن زمی در ا

سددالت  کدده ر اقدامات الزم توسعه ای خود را انجام دهندط  رهنح را می توان مهمترین عامل در تیق  توسعه این گونه سازمان ها 

گددی در شرط های بنیادی توسعه قلمداد کردط پیش را ازتی آند دانست و بایس رهنگی دارن سددعه  رهن مددذهبی تو در اماکن متبرکه 

خددوانیتبلیغ امور دینیمسائلی مانند  تدداب  شددر،تولیدات  ،جشنواره ها و همایش ها،جوایز  رهنگی،کتاب و ک چددان و ن مددور قرآنی، ،ا

شدددط دینی و اعتقادی،مشاورهاالت ها،سو ی،مناسبتارتباط و اطالع رسان  رهنگی دسته بندی می شوندط مددی با هددا   نیز در شمول آن

عدددد و می دهد و ژه ای اسالم به مباحث مربوط به تبلیغ اهمیت وی یددات مت در سیره مدیریتی رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله( و روا

ندددوجه خسائل که مورد تدر تبلیغ امور  رهنگی بسیاری از محوادث صدر اسالم این قضیه به چشم می خوردط شددر در  داو ندددگی ب ز

سددالم و  ندده و  یددن مدارا ندددگی د برای راهیابی به کمال و سعادت است در نظر گر ته می شودطمسائل مختلفی که بر روی  رهنح ز

یددد برن یددن رو با شددد از ا مددی با خددوردار  یددژه ای بر مدده ای الهی تاثیر گذار استطلذا پرداختن به حوزه تبلیغ و توسعه آن از اهمیت و ا

اماکن متبرکه مذهبی در نظر گر ته شودطاز این رو با توجه به شاخ   هایامر از سوی مسئوالن سازمان این وسعه رای تمنسجم ب

طددب  های توسعه که در جدول شماره یك آورده شده است باید به سوی توسعه در این زمینه قدم بردارند زیرا نیازهای جامعه مخا

سددائل  است تغییرحال  های  رهنگی در در اماکن متبرکه و سازمان شددر ت در م سددطه پی بدده وا و با دگرگونگی هایی که در جوامع 

مختلف که به وجود آمده است نیاز های  رهنگی نیز در این زمینه تغییر پیدا کرده استطهرچند پایه و اساس ثابت می باشند ولی 

مدداکن د ازد طیاز ها پاسخ دابا توسعه ،تغییر و تیولی که ایجاد می شود می توان به این ن نددح در ا حددوزه  ره کدده در  سددائلی  گددر م ی

هددای  یدددگاه  یددات و د بددادل نظر بددرای ت لددی  هددا می متبرکه برقرار می باشد جشنواره ها و همایش ها استط جشنواره ها و همایش 

یددد د یدددات جد یددد و تول ندداگودانشمندان و عالمان بر سر موضوعات مختلف است که ماه عسل آن ارائه نظریات جد حددث گو ن ر مبا

هددای ان های  رهنگی این موضوع حول دیدگاه دین و امور الهی قرار می گیردطسازمط در است یدددگاه  مددع د کددز تج هددا مر مددایش  ه

مختلف و اندیشه های گوناگون حول میور اسالم در آن مکان مقدس شکل میگیرد تا عصاره آن اندیشه های گوناگون راهی نوین 

جددوایز وضوعیگر مطاز دبشر باز نماید در عرصه های مختلف به روی یددث  جددود دارد ب مددذهبی و کدده  مدداکن متبر ات  رهنگی که در ا

ندددط  ،حبّ نفس اغلب یا همه ا راد، به لیاظ برخورداری از غریزه    رهنگی استط قددرار بگیر یددت  جدده و عنا دوست دارند که مورد تو

مددلت تغدر جهاملی نداشته باشد، عتوجه به این نیاز، در حدی که به ا راط کشیده نشود و آثار سوء  یددزه ع جدداد انگ یددا ای   ییر ر تار 

کددار« و  …ی مالك ا » به مالك اشتر نوشته اند آمده است )علیه السالم(در نامه ای که حضرت علی  .در انسانهاست گددز »نیکو هر

کدداری ارغبتی نیکوکاران در »بدکار« نزد تو یکسان و در یك جایگاه نباشند، چرا که در این کار، بی مددر نیکو یدد سددت، وا و دگی ورز

ئددران  .(1385)سید رضی،«شوقِ بدکاران برای بدی است جوایز  رهنگی و تشوی  هایی که در اماکن مقدس و مذهبی نسبت به زا

قددانجام می گیرد باعث  مدداکن م س و دترغیب و تشوی  آنها در امور دینی و مذهبی می شودطاز دیگر مسائلی که در امور  رهنگی ا

کددرم نمو هتمامآن ا مذهبی باید به متبرکه د مبیث کتاب و کتاب خوانی می باشدطاین مسئله آنقدر مهم است که معجزه پیغمبر م

شددده  اسالم )صلی اهلل علیه و آله(کتاب قرآن مجید می باشد و از طر ی اولین آیه ای که بر ایشان وحی شد با کلمه خواندن شروع 
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جدده و ک کتاب شاره کرده اندطاست و در آیات بعد به قلم و نوشتن ا مددورد تو صددولی  جدددی و ا تابخوانی اگر در جوامع بشری به طور 

کدده در  مددانطور  قرارگیرد، موجبات تعالی  کری و روحی،  رهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنان را به همراه خواهد داشتط ه

لددم  گذشته تمدن های تاریخ ساز و مهم در سای  توجه و برنامه ریزی در خصوص نددتعلیم و تع ندددو دا سددعه و وزی ش ا بددات تو موج

ر  رهنح پربار مکتب اسالم، کتابخوانی پایگاه و جایگاهی بس ارجمند داردط د .پیشر ت های همه جانب  خود را  راهم کرده بودند

کدده چون انسان هرچه بیشتر بخواند و مطالعه کند بر کیفیت زندگی و عمرش ا زوده شده و عمرش طوالنی تر از آن  سددت  چیزی ا

بدده شان ه هایاسنامشن شدده و تجر کددر اندی مددی   کددودی نشان می دهد و ا راد بدون مطالعه علی رغم ا زایش سن به لیاظ   بدداقی 

شددودط  مددی  قددی  مانندط درست به همین جهت است که در دین مبین اسالم یك ساعت تفکر و اندیشه بهتر از شصت سال عبادت تل

تدداب،  نساناهی او آگ ب ا زایش شناختچون مطالعه و تفکر و اندیشه موج عدد  ک بددا مطال شددود و  مددی  خددویش  نسبت به پروردگار 

یددد  گسترة اندیشه های انسان به نیو بارزی ا زایش می یابد و انسان با تبادل ا کار و اطالعات و کسب معلومات و آگاهی های جد

مددی ح   معر تیزبه ناخت واقعی و نبه کمال واقعی خویش نزدیك می شود و با شناخت خود و مییط اطرا ش به ش یددل  تعالی نا

یددژه  (ط1389)مرادمند،گردد از این سوء پرداختن به مسئله کتاب و کتابخوانی در سازمان های  رهنگی و اماکن مقدس از اهمیت و

خددود را در ت مددت  مددام ه نددح ای برخوردار می باشد و این اماکن و متولیان آن ها باید دراین امر پیش قراول باشند و ت سددعه  ره و

مدداکن  و باالتر بردن سطح  رهنح مردم در مسیر رضای الهی  معطود نمایندط وانیتاب خب و ککتا کدده در ا از دیگر امور  رهنگی 

یددرد پرداختن به امور قرآنی استطمتبرکه وجود دارد  قددرار بگ یددد  یکی از مباحثی که در اسالم و توسعه اسالمی بسیار باید مورد تاک

عدده ه گساست کجهت  است آن به این توسعه امور قرآنی سددالمی در آن جام یددت ا ترش  رهنح حیات بخش قرآن باعث ارتقای هو

هددم  یددن م شددد ا مددی با لددیهم(  می باشدطدر اماکن متبرکه مذهبی که منتسب به دین خدا و اولیاء اهلل و ائمه معصومین)صلوات اهلل ع

سدد معطودد را کن تمام همت خومتولیان اداره این اما بیشتر باید مورد تاکید قرار بگیردط بددر تو حدداکم  ندددطقرآن  نددی دار مددور قرآ عه ا

هددا  شددد یبینش و سیاست گذاری  متولیان و سازمان  سددتی با مددذهبی بای مدداکن  یددن ا بدداطط درا هددا و  ارت سددت  هددداد و سیا یددد ا با

سددتند عب راهبردهای توسعه  رهنح قرآنی مورد توجه قرار بگیردط سیاست ها و راهبردهایی که در این مورد مورد ندددتوجه ه از:  ارت

نددی  تهای عالی کلیه در )السالم علیهم( اهل بیت و کریم قرآن ناپذیری جدایی اصل به جدی توجه-1 شددی-2قرآ یددت بخ  بدده اولو

 های م نظا در پردازی نظریه توسعه- 3کشور ،  رهنگی مدیریت و  رهنگی مهندسی مهندسی  رهنح، در قرآنی  رهنح توسعه

یددت در مددردم حداکثری مشارکت توسعه -4قرآنی  معارد و  رهنح بر یمبتن سیاسی و قتصادیاجتماعی، ا  رهنگی،  هددای  عال

 دری گسترش بر تيکید -5کشور  از خارج و داخل در قرآنی گسترش  رهنح در دولت پشتیبانی و حمایتی نقش تقویت قرآنی و

  رهنح توسعه به ویژه اهتمام-6آن  با تمرسم ارتباط و انس طری  از کریم قرآن معنوی و لذات ها زیبایی مفاهیم، از مردم عموم

 حداکثری ابتنای-7کشور  از خارج و داخل در )ههای مرجع گرو و  رهیختگان نخبگان، مدیران،( اقشار تيثیرگذار میان در قرآنی

غددیتبل و پژوهشی آموزشی،  رآیندهای هدایت-8شایسته  تیقی  و مطالعه،کارشناسی بر قرآنی  عالیتهای جددی قرآ ی  بدده نددیتروی

 در توسعه علمیه های ه حوز ظر یت از حداکثری گیری ه بهر -9اجتماعی  و زندگی  ردی در قرآنی تعالیم کردن کاربردی سمت

هددام بددا مددنثر، هددای م نظا سایر و دینی نظام تبلیغات های رسان نظام تربیت، و تعلیم نظام بخشیء ارتقا-10قرآنی   رهنح  از ال

 های یادگیری زمینه کردن  راهم و کشور منثر بخشهای نهادها و ها، ه دستگا کردن هماهنح و هیساماند-11کریم  تعالیم قرآن

 (ط 1387)شورای عالی انقالب  رهنگی،قرآنی  رهنح توسعه در آنها سطح ارتقاء تجربه و توان، ا زایی هم جهت سازمانی رشد و

گددی ب ن کتاظر است نشر وچااز دیگر موضوعاتی که در توسعه  رهنگی مد ن     یدددات  رهن سددتو تول کددریم  طا قددرآن  نددد در  خداو

نددد مددی ک یدداد  مددا  »  اهمیت قلم و نگارش را چنان صریح و با تيکید بیان می کند که به قلم و آنچه می نگارد سو گند  لددم و ن والق
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بددا  » . اردانسان نگه می دنوشتن و نگارش ،علم و دانش را برای  (طهمچنین در روایت آمده است که1یسطرون « )قلم/ قیّدوا العلم 

گدداه .ش را با نوشتن دربند آورید و مقید سازیدعلم ودان « لکتاب  از این رو نشر و چان کتاب در اماکن متبرکه مذهبی می تواند جای

تددابویژه ای داشته باشد شددر ک چددان و ن بددرای  سددتگاه  یدددات  طاماکن مقدس به دلیل ذات  رهنگی خود بهترین خوا گددیو تول   رهن

عدده  ر این جهت از مضامین امور  رهنگی استطه دوسعت و هستند شددکو ایی جام شددد و  عددث ر گددی با یدددات  رهن شددر و تول چان و ن

هددد  شددناخته خوا اسالمی می شود و بسیاری از آموزه های دینی در قالب این تولیدات و چان کتاب به زائران و عموم مردم جامعه 

مددی در  داشتندم برای  رهنگی با قشدطمتولیان اماکن مقدس و سازمان ه عدده  گددی جام سددعه  رهن عددث تو این مسیر و توسعه آن با

 شوندط

 امور اقتصادی-4-1-2

مدداکن      یددن ا صددادی ا مددور اقت بدده ا بددوط  حددث مر  و از دیگر مباحثی که در بیث توسعه اماکن متبرکه مذهبی مورد نظر است مبا

هددای و  ه توسعه وقف،نذر،توسعه اقتصادی،سرمایه گذاریوزدر ح اقداماتز قبیل سازمان اداره کننده آن می باشدط مباحثی ا طددرح 

مددور طاقتصادی کدده ا مدداکن متبر شددوندطدر ا مددی  این اقدامات را بر اساس شاخ  های جدول شماره یك به توسعه اقتصادی منجرب 

ح و اجتماع تاثیر گذار استطتاثیری که عوامل اقتصادی بر اقتصادی جلوه  رهنگی دارد و با مباحثی مرتبط است که بر روی  رهن

وجوح توسعه دارد بسیار تعیین کننده است و در ساختار اداره کننده اماکن متبرکه و سازمان آن تاثیر گذار است و به منزله دیگر 

مباحثی از مسیر توسعه می شودطنیرویی است که به دیگر عوامل سازمان اداره کننده اماکن متبرکه جان و باعث حرکت آن ها در 

 جمله وقف و نذر از موضوعاتی بوده است که همواره مورد توجه اسالم بوده استط

صددادی      ظددر  رهنگی،اقت وقف یکی از آموزه ها و تعالیم دین اسالم است که در زندگی اجتماعی مسلمانان تاثیر شگر ی دارد طاز ن

مددال  ،اعتقادی و مانند این، بر نیاز های مادی و معنوی جامعه اثرگذار می باشدطوقف به معنای حبس مال و استفاده از منفعت آن 

ندده به آن دهندة  تشکی عناصر و اسامی تمدّن و  رهنحدر قصد مورد نظر واقف و بدون دریا ت عوض از جانب واقف استط ای  گو

 را در بشری جامعه مادی و معنوی پیشر ت و توسعه کارهای توان راه می ها آن جانب  همه و عمی  شناخت صورت در که است

سددتی،  نددو  ددداکاری، تعاون، ایثار، احسان، انفاق، روحی  به داشتن توصیه .کرد جستجو الهی  رهنح این بخش حیات تعالیم عدو

مددل و عناصر از یکی حسن  وقف، سنّت قالب در جاریه، صدقات ایجاد و همیاری تعاضد، جددود بدده عوا ندددة و نددح آور مدددن  و  ره ت

در  آن ا ددزون روز های نیاز ر ع و جامعه توسع  در  راوانی  رهنگی اجتماعی و درمانی، بهداشتی علمی، ثمرات که است میالاس

سددتنی ط(1387 بمانیان،( است داشته تاریخ طول ندددی ناگس قددف پیو بددا و کدده  مدداکن متبر سددعه ا بدده تو بددوط  از این جهت مسائل مر

نددین دارندطدلیل این امر عش  وا ر واقفین به آ سددودگی آن و همچ لددوگیری از  ر ن مکان مقدس است که برای توسعه امور آن و ج

سددت انجام امور خداپسندانه و سفارش شده دینی به این امر مبادرت می نمایندط این موقو ات که به لیاظ اقتصادی دارای منا عی ا

سددتقیم و در پیشبرد اهداد  رهنگی و اجتماعی آن مکان مقدس و جامعه و جمعیت زیارت کن طددور م بدده  نده آن موثر می باشد و 

شددند  مددی باد مددوثر  گددروه  غیر مستقیم از منا ع آن موقو ه بهره مند می شوندطبنابراین در این مقوله در جهت توسعه اقتصادی دو 

گددروه دوم مت نددد و  مددی کن یددان گروه اول مردمانی که با وقف منابع تیت امرشان برای آن مکان متبرکه به امر توسعه آن کمك  ول

بددات  سددت از آن موقو دده موج بددرداری در مکان های متبری و مقدس هستند که با به کارگیری مناسب و حفظ و نگهداری و بهره 

 گسترش و توسعه اهداد آن مکان مقدس را  راهم می نمایندط

سددعه هنذر نیز یکی از ابعاد اقتصادی در مباحث مرتبط با اماکن متبرک ندده تو مدداکن و  مذهبی می باشد که در زمی یددن ا صددادی ا اقت

شدددطست به صورت نذرنذر ممکن ااهداد آن ها موثر می باشدط مددالی با نددذر آن  های مالی باشد و همچنین به صورت نذر های غیر 
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مددام  است که انسان ملتزم شود که کار خیری را برای خدا به جا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا تری نمایدط )ا

مددورد که مذهبی به دلیل اینکه ماماکن متبر(ط 1392خمینی ، یددز  نددذر ن یددث  سددتند در ب یل رجوع مردم و انجام اعمال مذهبی ه

کدده توجه قرار می گیرندطاز این سوء پرداختن به  مدداکن متبر سددعه ا مباحث مربوط به توسعه نذورات برای پیشبرد اهداد مد نظر تو

ظددر در  مذهبی الزم می باشدطجهت توسعه نذورات اقداماتی مددد ن شددودطاقدامات  الزم است که منجرب به گسترس  رهنح نذر می 

 موارد  ذیل جمع بندی می شودط

کددا ی -1 شددناخت  ئددرین  یددت زا شددد برای توسعه باید از جمع شددته با جددود دا شددهر،نوع و چددون قومیت،نژاد، رهنح،کشور، مددواردی 

 .آیدس پژوهش های آماری باید به دست زندگی،میزان درآمد،سن،توقعات،میزان تیصیالت و مانند این که بر اسا

 نیکوکارانهط هدد خاص مشارکت در ایجاد نوعی احساس همبستگی و تعل  خاطر و تالش جمعی میان ا راد جامعه برای-2

لددت  و هددا  عاالنه در برنامه ریزیایجاد بستری برای حضور -4برآورده کردن نیاز ها و انتظارت زائران و ناذران  -3 شدددن دخا داده 

سددتاوردهای ن)نسبت به حسن اجرای جریان احساس مسئولیت کنندکه از این طری   نهاآ شددر ت و د ظارت های مردمی در باب پی

 (طتوسعه موجب حمایت آنان از پیامدهای توسعه می شود

شدددط از دیگر امور اقتصادی که در توسعه اماکن متبرکه دخیل می باشند بیث سرمایه گذاری و طرح های اقتصادی می ب    مددام ا ا

مددالی آنکس که از سرمایه –لَم یَکتَسِب ماالً مَن لَم یُصلِیهُ » :علیه السالم(می  رمایندعلی) قددت،  نددد در حقی اش درست استفاده نک

هددر ق(1410«)آمدی،به دست نیاورده است مددوال و  سددالم، ا ظددر ا طنگاه اسالم به اصل اموال و سرمایه، نگاهی بسیار مثبت استط از ن

شددد  گونه کاال که نیازهای ا راد را برطرد سازد امری حیاتی و عامل بقا و برپایی جامعه بوده و به عالوه راه تداوم حیات انسانی و ر

شددده دین و دین تدده  سددخن گف هددا  مددوال و کاال بددودن ا یدداتی  باوری استط در سرتاسر تعالیم اسالمی از ضرورت تمتعات زندگی و ح

صددادی الزم را اماکن متبرکسازمان های اداره کننده استط نددابع اقت ه مذهبی برای خدمت بیشتر به زائران نیازمند این هستند که م

هددای های و برنامه  انبرای ر ع نیاز زائر طددرح  توسعه ای خود داشته باشندطاز این رو بعضا متولیان این اماکن در سرمایه گذاری و 

کدده  اقتصادی شرکت می کنندطسرمایه گذاری ها در این رابطه منوط به طرح هددایی  طددرح  شددند  مددی با یدده  های اقتصادی و با توج

ندددط تددوجیهی درآمدهای یك سرمایه گذاری را منطقی بدانند و سرمایه گذاری در آنرا مفید ارزیابی نمای هددای شددامل راهکار طددرح 

سددرمایهعلم ارتباطات میزیستی و سازی مییطتجاری، مدیریت ریسك، مدل صددمیمتواند  بدده گذار را در ت جدده  بددا تو صددییح  گیری 

مددذهبی اطالعات صییح و تیلیل آن راهنمایی کند طسرمایه گذاری در زمینه های مختلف باعث شکو ایی و توسعه اماکن متبرکه 

هددارچوب طالبته باید درنظر داشت که سرمایه گذاری هآثار زیادی در آن نهفته می باشد که می شود ا در طرح هایی باشند که در چ

و با توجیه این موضوع که به واسطه آن مکان مقدس و سود بردن بیشتر زائران و مجاوران  باشند رهنح اسالمی و آموزه های آن 

سددتنوع دست به هر  ضدداد ا سددالمی در ت یددان ا سرمایه گذاری زده شود جایز نمی باشد و با تعلیمات اسالمی و مدیریت ا مددر و متول

صددورت طتوسعه امکانات ر اهی به منظوربایستی به این نکته توجه نمایند سددبی  ر اه حداکثری نیست بلکه در  یددك ر دداه ن شددتن  دا

بددر  کا ی می باشد توسعه در آن مقولهه جامعه مخاطب اماکن متبرک جهت بهرهمندی مدددت  نددد  هرچند باید دید استراتژیك و بل

 ط اقدامات توسعه ای متواتر باشد

 امور رفاهی-4-1-3

در حیات معقول انسان منثر بوده، جایگاه ویژه ای دارندط در برخی آیات شکرگزاری، تقواپیشگی و عمل  و ر اهی امکانات مادی    

لددوا  نددوا ک لددذین آم صالح را از اموری مترتّب بر خوردن می شمرد که مایه زنده ماندن انسان و قوام تن می باشد؛ از جمله: »یا ایها ا

سددول ؛(88(؛»و کلوا ممّا رزقکم اللّه حالالً طیبا و اتقوا اللّه « )مائده/ 172بات ما رزقناکم و اشکروا للّه « )بقره/ من طیّ هددا الر یددا ای «
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جددامع (51کلوا من الطیّبات و اعملوا صالیا« )منمنون/  گدداهی  بددا ن سددان  ندددگی ان لددف ز نددب مخت ط اسالم دین زندگی است و به جوا

سددان  نگریسته و سفارشهایی در نددوی ان شددد مع یدداز ر پددیش ن خور ارائه کرده استط آموزه های دینی نیازمندیهای ضروری مادی را 

ضددائاتی  .دانسته و بر تيمین بایسته، متعادل و در مسیر معنویت زایی آنها تيکید نموده است سددان دارای اقت بنابراین حیات دنیوی ان

سددانی است و از این جمله لباس برای پوشش و آسایش و نیز آرا ستگی سیمای ظاهری و مسکن برای استراحت و تيمین آرامش نف

شددرت  و نظا ت و بهداشت برای سالمت و تزیین و آرایش برای شایستگی در ارتباط اجتماعی و عطر و بوی خوش برای لذت و معا

جددای و .پیش بینی شده است مددین  شددما را در ز سددایل  »و لقد مکّنّاکم  ی االرض و جعلنا لکم  یها معایش« »  یددم و و قدددرت داد

ئددرین (ط10معیشت شما را در آن  راهم کردیمط« )اعراد/  امور ر اهی از مسائلی می باشد که در اماکن متبرکه مذهبی به رضایت زا

منجرب می شود و با ایجاد مسائل ر اهی به این بیث کمك می کندطاز مسائلی که در این زمینه وجود دارد می توان به تسهیالت 

قدددس  بهیك از این امور اشاره کردط  راهم شدن و ارتقاء هر مکانات و تجهیزات ر اهی،اقامتی،خدماتیزائرین،ا مدداکن م توسعه این ا

مددی کمك می نمایدط نیاز های زائرین اماکن متبرکه در بخش های مختلف متفاوت است و با ر ع این نیاز ها توسعه ر اهی حاصل 

هددایی شودطاز این رو با استفاده از مطالعه جم عیت این زائرین که از اقشار مختلف و با سن های گوناگون هستند می توان به مولفه 

ئددران از که هر بخش از اماکن متبرکه در بیث توسعه دارند نائل گردیدط یددارت زا شدددن ز تددر  تسهیالت زائرین موجب هر چه آسان 

هددایی مجتمع های خدماتی بین راهی،زااء تا مقصد می گرددطتسهیالتی مانند مبد ئرسراها،خدمات حمل و نقل و مانند اینها نمونه 

مدداکن  جددود در ا از آن ها هستندط گسترش این  عالیت ها به توسعه در مسائل ر اهی کمك می کندطامکانات و تجهیزات ر دداهی مو

نجی اسی و نظرسمتبرکه مذهبی باعث ایجاد رضایت زائران آن مکان مقدس می شودطتوسعه این تجهیزات و امکانات با کار کارشن

لدده  از زائران این اماکن صورت می پذیردطمجتمع های اقامتی برای اقامت ارزان قیمت زائران در حوالی آن مکان یددز از جم مقدس ن

سددت  در مورد خدماتمی باشدط شرایط توسعه آن و د اتر و مجموعه های خدمت رسان داخل اماکن متبرکه نیز به همین صورت ا

مدداکن و هرچه مولفه های خدمت سددعه آن ا در گزاری در جهت ر اه زائران و اهداد توسعه ای آن مجموعه بیشتر شود پیشر ت و تو

 طعتر اتفاق می ا تدیسرجهت رضایت زائران 

 امور عمرانی-4-1-4

یددن براساس(  61 هود «)خواست اشم از را آن عمران و بیا رید زمین از را شما او» « ِیهَا وَاسْتَعْمَرَکُمْ الْيَرْضِ مِنَ أَنْشَيَکُمْ هُوَ »     ا

 نمای و نشو همانند زمین از نشيت گر ته انسان .گماشت آن آبادانی و عمران پی در را او و کرد ایجاد زمین در را انسان خدا آیه

قددط نه است اما عمران به و ميمور مسئول زمین در خود تکامل  رآیند همسان  رآیندی در و آن در خود مددران   مددین ع کدده ز  بل

 .زمین در آبادانی و عمران مطل 

 تددا داد قرار خود زمین جانشین در را انسان و آ رید را هستی سبیان خداوند که است استوار پایه این بر توسعه، به اسالم نگرش

لددك به ای نامه در (السالم علیه)علی امام بپردازدط حضرت زمین آبادانی و عمران به الهی شریعت و روش طب  شددتر، ما کددی ا  از ی

هددوم .باشد توسعه جای به مناسبی واژة میتواند معنا نموده اندط این معر ی آبادانی شهرها و بالد عمران را والی وظایف مددران مف  ع

 صنعت داری، کشاورزی، دام توسع  زندگی، مادی امکانات ا زایش یعنی است؛ مادی بعد آن، بعد یك است چند بعدی مفهوم یك

عدده در .میگیریم توسعه مادی عنوان بعد به را اینها که تجارت، گسترش و مسکن عنوان به نزمی از برداری بهره گسترش و  مجمو

 بر عالوه عمران یعنی میکند؛ پیدا تیق  مسائل دیگری و مبانی از استفاده با عمران کلم  (لیهم السالمع) بیت اهل روایات از ای

مددذهبی و است از مسائلی مباحث عمرانی .اجتماعی است و عاطفی اخالقی، یك حرکت نتیجه مادی، بعد کدده  مدداکن متبر کدده در ا
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و مانند این از جمله آن مسائل می  توسعه آن مطرح می باشدطمسائلی از قبیل نگهداری و تعمیرات،حفاظت از ابنیه و ساختمان ها

سددئولیت در از پیامد های مهم توسعه انسانی از نظر قرآن،تصرد استخال ی وی در زمین ،استعمار و آباطباشند دانی آن و احساس م

بدده  بددوط  هددای مر سدداخت  برابر تمام موجودات روی زمین استطدر این شکل از توسعه ،اصالح همه نعمت ها ،بهسازی وضعیت زیر 

هددا و  تامین نیازهای اساسی و نیازهای ر اهی به طور مستمر ادامه  صددرد  صددل ت سددان ،حا عددالی ان سددعه و ت مددراه تو بددد و ه مددی یا

میت ویژه ای در توسعه اماکن متبرکه مذهبی برخوردار ودطاز این جهت امور عمرانی از اهیز اصالح و کامل می شکارکردهای وی ن

سددتط مدداری ا یدده ها،تزئینات،مع بدده ابن شددیدن  سددعت بخ یددل و سددعه ای از قب هددای تو مدده  بدده برنا تددوان  مددی  بدداط  یددن ارت در ا

یددژه  از صدر اسالمی،تاسیسات،نگهداری ،تعمیر و مرمت آن ها اشاره کردط گدداه و اسالم تاکنون توسعه عمرانی اماکن متبرکه دارای ن

ای بوده استطاز ساخت مسجد النبی)صلوات اهلل علیهم(تا مسجد کو ه و مانند آن گویای این مهم می باشدطتوسعه عمرانی  ابنیه و 

بددادانی آثار اسالمی دارای ابعاد تمدن ساز است که در  رهنح اسالمی تاثیرگذار می باشدطاز این رو  مددران و آ بدده ع بددوط  سددائل مر م

بددومی دارای اماکن مت سددالمی و  برکه مذهبی به وجود می آیدطدر مسائل عمرانی اماکن متبرکه مذهبی ضرورت استفاده از عناصر ا

سددعه و ع صددر در تو یددن ران مددجایگاه ویژه ای بوده است که متولیان این اماکن با انجام کارکارشناسی باید تا حد امکان از این عنا ا

یدددمکان های مقدس استفاده نمایندط هددای جد یدداز  سددطه ن از  نگهداری و تعمیرات ابنیه اماکن متبرکه و ایجاد  ضاهای جدید به وا

 مد نظر استط مواردی است که در امور مربوط به توسعه این اماکن

 و حراست،نگهبانی امور انتظامات -4-1-5

سددیر را نگهبان دانسته تا به بندگان خود اطمینان دهد که با خیالی رهبانی همین بس که خداوند خود در اهمیت نگ      احت به م

مدده  «»وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَکَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا ندط»کمالی خود ادامه ده سدداز  ه بددان و کار و بر خدا توکل کن؛ و کا ی است که خدا نگه

شددرد با یك نگاه مختصر به (ط3«)االحزاب امور بندگان[ باشد نددوان ا سددان بع جددود ان خلقت طبیعت میبینیم که خداوند طبیعت و و

تددرین  مخلوقات را با نظم و ترتیب خاصی آ ریده و اگر وجود انسان را در نظر بگیریم می بینیم که چشم ما که حساسترین و ظریف

قددش یددت و ن مددان اهم بددانی  قسمت بدن ما است توسط ابروها و مژه ها و پلکها حفاظت میشودط با گذشت ز مددور نگه مددات و ا انتظا

موسسات  شرکتهای صنعتی  ،بعنوان چشم سازمان جهت باال بردن ضریب اطمینان و امنیت دستگاههای مختلف اعم از سازمانها 

مدددیران و  می رسدو امری ضروری بنظر  ه استو خدماتی بیشتر شناخته شد کددار  سددتور  هددم در د یددن م بدده ا و از این رو پرداختن 

ندداب  زبنیوی که استفاده ا بایستی قرار گیرد ماکن متبرکها مسئولین امور مددری اجت شددر ته ا هددای پی راهکارهای علمی و سیستم 

مددی  با توجه به توسعه و گسترش آنهااین اماکن ناپذیر بوده و به همین سبب دیگر عملکردهای سنتی جوابگوی احتیاجات امروز  ن

شددمیل رجوع و حضور ا اماکن  این اینکهبه دلیل طباشد مددی با مددردم  لددف  شددار مخت حددام نق قددع  ازد ضددی از موا نددین در بع د و همچ

سددخگو  حداکثری در این اماکن به وجود می آید بیث نگهبانی و حراست از آن ها مطرح می شودط بدده پا در اماکن متبرکه با توجه 

مددات و هد با توجه به توسعه جوامع در اینجا بودن به نیازهای زائرین و همچنین ایجاد نیاز های جدی م باید روش های توسعه انتظا

سددتند  نگهبانی از اماکن متبرکه،حراست اسناد و اموال و پرسنل،انتظامات زائرینط حراست به نیو شاسیته انجام بپذیرد از اموری ه

نددات و  سددته و امکا سددانی شای نددابع ان سددتفاده از م یددزات و که با نگاه دقی  و ریز بینانه و سیستمی باید به آن ها پرداخت و با ا تجه

گددر  ناوری های منطب  با علم روز دنیا بر آن  ائ  آمدط سددعه دی توسعه این امور و حفظ و حراست از آنها باعث تداوم و گسترش تو

گدداه  یددك پای نددد  بدده مان مدداکن  یددن ا  مصادی  در مباحث مربوط به توسعه اماکن متبرکه مذهبی می شودطزیرا حفظ شاکله وجودی ا

 نمایندطمی وسعه ظاهر شود و دیگر عوامل به واسطه وجود آن مقر به کار خود رسیدگی تمی تواند در دیگر مراحل 
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 امور علمی-4-1-6

بدداب »قرآن کریم می  رماید:      کدده می ؛هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ ال یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْيَلْ سددانى  یددا ک بددا آ نددد  دان

 (9زمر، آیه )شوندط «؛ دانند یکسان اند؟! تنها خردمندان متذکر مینمی کهکسانى 

عددت یددابی و معر ددت و جویی علم بر و دارد  راوان تيکید طبیعت کشف و معر ت و دانش و علم کسب بر اسالم     سددی طبی  شنا

اسالمی از قبیل نماز و روزه و حج و ی از قدیم تریم زمانی که کتب اسالم تدوین شده در ردیف سایر دستورها .است نموده تکلیف

کددی از  ددرائ   نددوان ی بدده ع لددم  شددده و ع بدداز  جهاد و امر به معرود و نهی از منکر، بابی هم تیت عنوان »باب وجوب طلب العلم« 

بدداره ع )صلی اهلل  علیه و آله(گذشته از آیات قرآن کریم، منکدترین و صرییترین توصیه های رسول خدا .شناخته شده است  لددمدر

نددشطلب العلم  ریضه علی کل مسلم« تعلم ه اند» رمود است که )صلی اهلل  علیه و آله(استط این جمله از رسول خدا بددر  علم و دا

ندددارد وبه  صیعنی اختصا (ط1393، کلینی)هر مسلمانی  رض و واجب است صددی  سددلمان  صبقه خاص و یا جنسیت خا هددرکس م

طددات و علمی اماکن متبرکه مذهبی به مباحثی از جمله  عهدر بیث توسط دنبال علم برود به است، باید لددم و  ناوری،ارتبا سددعه ع تو

این اماکن می توانند در این زمینه ها به بهترین  می توان اشاره کردط ، توسعه پژوهشهمکاری علمی،خدمات آموزشی و دانشگاهی

یددژه ای پینیو وارد  شوندطدر بیث توسعه علم و  ن آوری همین بس که ادیان مختلف و  یددت و مددان اهم امبران به علم و تکریم عال

نددد،  (ق1423)نیشابوری،"اطلبوا العلم ولو بالصین"به همین جهت بعضی حدیث داده اند مثال  را ناظر به این گستره وسیع دانسته ا

هددای ی با این استدالل که علم دین در آن زمان در چین نبودهط پس منظور علم در تمام زمینه ها است که تکنولوژ ندده  یکی از زمی

دقت و اهتمام وارد شد که اتقان و استیکام در کارها سبب پیشر ت علم  ید بااز جهتی برای توسعه علم و  ن آوری با.علمی است

سددت و تکنولوژی می شودط هددا» خداوند بشر را به آباد کردن زمین ميموریت داده ا سددتعمرکم  ی مددن االرض و ا شدداکم  )هود «هددو ان

لددوژی .ین آ رید و به آبادکردن آن گماردزم(شما را از 61، شددر ت تکنو بددا پی مددادی  آباد کردن زمین که وظیفه انسان است، از بعد 

توسعه علم و  ناوری ارتباطات و همکاری علمی ما بین دانشمندان و استفاده از نظریات همدیگر طیکی از راه های صورت می گیرد

کددری آن  رااگر اندکی تاریخ علم و تمدّن است کما اینکه  مددی و   نددوگرایی عل پددا و  یددوالت ارو مطالعه کنیم، در خواهیم یا ت که ت

پددا و )رنسانس( در قرن شانزدهم به بعد عمیقاً تیت تيثیر تمدن اسالمی بوده استط مطالعه تاریخ جنح بددط ارو صددلیبی و روا هددای 

نددد در  ات مختلف و عملیاتی کردن آن هارینظو ارتباط مابین دانشگاه ها .دهدمسلمانان به روشنی این حقیقت را نشان می می توا

مددر  یددن ا ترویج علوم مختلف یاری رسان باشد و در این زمینه خدمات آموزشی و دانشگاهی در اماکن متبرکه مذهبی می تواند به ا

لددف  لددوم مخت تددرویج ع بددرای  لددی  نددد می مددی توان سدددر رکمك کندطاماکن متبرکه مذهبی به واسطه روح و کالبد عبادی خود  تای ا

مددی  )صلی اهلل  علیه و آله(همانطور که در زمان رسول اهلل، باشند دستورات خداوند  سددیره عل و ائمه طاهرین )صلوات اهلل علیهم( و 

یدده( و آ نها میتوان این موضوع را به وضوح تماشا کردطاز نمونه های آن می توان به  صددلوات اهلل عل بددی ) سددجد ن لددم در م تعلیم و تع

سددیار  انمسجد کو ه در زم سددالمی ب مدددن ا تدداریخ و ت هددای آن در  حکومت امام علی )علیه السالم( اشاره کرد و عالوه بر آن نمونه 

بددوه آن در استط خددش ان جهان هستی ماالمال از اسرار و رازهاست که بخشی از آن به وسیل  انسان، کشف شده است، درحالی که ب

سددت،  الپس پردة ابهام و ناآگاهی باقی مانده استط بسیار خی خامی است که تصور شود که انسان با هم  الفبای هستی آشنا شده ا

کرانه است که در تاریکی  رو ر ته و  قط بشر با چراغ اندیشه قسمت کمی از آن دریا را بی بلکه جهان هستی به سان یك دریای 

یدد ، مجقرآن .روشن ساخته است، امّا آن سوی دریاها هنوز در تاریکی جهالت باقی مانده است گددی تیق ید، ابراهیم خلیل را به ویژ

عددام/ « )و کذالك نری إبراهیم ملکوت السموات و األرض و لیکون من الموقنین »در علل آ رینش می ستاید چنان که می  رماید ان
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می توان با ش در زمینه تیقی  و پژوه«طهمچنین وابستگی آسمانها و زمین را ، به ابراهیم نشان دادیم تا از اهل یقین گردد (ط»75

یدددی از  ین را به پژوهش امیدوار کرد و باققصرد بودجه های علمی و همایش ها و جوایز علمی می این پژوهش ها درب های جد

تددرین به روی بشریت باز نمودطرا  علوم کدده بر سددالم(  هددار)علیهم ال مدده اط سددیره ائ بدده  جدده  بددا تو اماکن متبرکه مذهبی و متولیان او 

مددی ه دانشمندانی بوده اند ک زمین و زمان به خود دیده است باید پرچم دار نهضت علمی در تمام شئون آن باشند تا راه توسعه عل

 گرددط میسربرای دانش پژوهان 

 امور اداری-4-1-7

توسعه و تیول از دیگر اموری که در توسعه اماکن متبرکه مورد نظر می باشد بیث توسعه امور ادرای استط این مبیث شامل      

 توسعه اصالح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی تیدول ومیباشدط ارتقاءو  ،خدمات ر اهی ،خدمات آموزشی،جذب و گزینشریادا

سددید به حساب می هددد ر یددول و آید و بدون این مهم سایر برنامه ها و تالش ها نیز به سدرانجام نخوا کدده در ت بدداحثی  لدده م طاز جم

سددازی ت توسعه اداری به کار می رود می توان به شددفاد  یول در نظام حقوق و دستمزد،جذب و به کارگماری،ساده سازی ساختار،

یددابی  سددازوکارهای نظارتی،ارز وظایف و اختیارات،کوچك سازی و کاهش تصدی گری دستگاه ها،تیول در نظام مالی،به کارگیری 

  (ط1390)شیخی ،اشاره کرد راد متخلفا عملکرد،تشوی  کارکنان متعهد و تالشگر و نیز قدردانی از آن ها و ارشاد و تنبیه 

مدداعی آن، ازای در و برند می سر به اجتماعی نهادهای در را خود عمر بیشتر نهاانسا  می توان گفت      هددای اجت  ا ددراد بدده نهاد

 صددادی،قتا مزایای .شود می بندی طبقه اجتماعی -و احساسی اقتصادی دست  دو به مزایا این . دهند می ارائه مزایای گوناگونی

 وی و هویت  رد جایگاه به اجتماعی -احساسی مزایای و دارد ارتباط ا راد زندگی سطح و مادی، آسایش ر اه با که است مزایایی

 مددی توزیع مزایا که روشی نهادها، اعضای .سازمان دارد ا راد برای زیادی اهمیت مزایا، این توزیع چگونگی .گردد برمی گروه در

نددد مددی را ارزیابی شده توزیع زایایم ماهیت هچنین و شوند کدداتی و کن ندده از را ادرا ندده یددا عادال هددا بددودن ناعادال  مددی شددکل آن

بدده  برخوردار بودههمواره آموزش در اسالم از درجه اهمیت و اولویت ها (ط1391ط)رضائیان،دهند سددیدگی  یددز ر استطدر نظام اداری ن

 معنوی و روحی هویت لیتبد سبب بیشو  کم جامعه یك شرروپ و در آموزش تیول موضوع آموزش امری مهم قلمداد می شودط

یددزدی،سازد می  دگرگون را آنان سلوی و ر تار و اخالق، عقاید، و و آرا شود یم ا راد یددب، بدددین(ط1391)مصباح  مددوزش ترت  و آ

بددال بر هم و ا زاید می مردم دانش بر هم پرورش، بدده گددرایش و اق نددان  ضدداع آ حددوال و او هددای مدداآر و هددا ارزش و ا لددوب ن  و مط

نددوی و مددادی های خوبی هم  منشي نیز )علیه السالم(علی منمنان امیر(ط 1391)مصباح یزدی،صییح لددم را مع کددی و ع لددل از ی  ع

 بدددی هر ریش  جهلط(1394)حکیمی،است خیری هر اصل علم  رمایند می معر ی جهل را اجتماعی مییط هر در  ساد اساسی

یددد،ر تار ی در اسالم،چگونگ (ط1394)حکیمی،است سددتطبی ترد جدده ا خددور تو عمل کرد کارگزاران نظام اسالمی از مسائل مهم و در 

صددالح  گددزینش ا ددراد  خدداب و  بددا انت درست کارگزاران در استیکام پایه های حکومت و ماندگاری آن نقشی اساسی دارد و این جز 

سددتگیی امکان پذیر نیستطپیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله(  به این امر توجه جد هددای داشتند و ا رادی را بر می گزیدند که شای

یددژه ای (ط1399،اخوان؛)پور اسماعیلالزم را برای پذیرش مسئولیت دارا باشندط یددد و سدداالری تاک سددته  در نظام اسالمی بر اصل شای

یدده رسول اهللط(1336،)میمدپادشاه شده استطشایستگی به معنای داشتن توانایی،مهارت،دانش،لیاقت و صالحیت است )صلی اهلل عل

تددان را -2ط(ق1440 ،)مجلسی ریاست جز برای اهل آن شایسته نیست-1 رماید:ی شایسته ساالری نیز میو آله( درباره بهترین های

والی باید پنج خصلت داشته باشد یکی از آن ها این است که برای انجام -3ط(1408،)نوری برای کارها و مسئولیت ها انتخاب کنید

یددن -4 ط (ق 1413،)علی بن حسام ز بهترین ا راد استفاده کندا کارهای مردم پیشوای هر جامعه ای،جامعه را حرکت می دهدط از ا

مددثال (ط1369،) ی  کاشانی رو، برترین  رد را برگزینید گددویاین امر از دیدگاه الگو های مدیریت غربی نیز پذیر ته شده استط   ال
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 حمایت حذدبر این مبناء بود که  این در قابل طرح مباحث . شد آغاز انگلستان در دهنوز قرن اواسط در دولتی امور ادارة سنتی

سددی »تئوری تيثیر تیت الگو این  انجام پذیردط شایستگی مبنای بر گزینش و باشد مالی گزینش در  امیلی و خانوادگی  بوروکرا

 بددی شایستگی، بر اساس انتصاب و استخدام ای،  هحر و مجزا عمومی خدمات به وجود آمد: داشت تيکید ذیل موارد بر که « وبر

سددعه اداری (1398)آون هیوز،دولت تغییر وجود با خدمت ادام  ح  و سیاسی، طر ی بدده تو ط از دیگر مسائلی که در مسائل مربوط 

لدده ستمی ا تد و به عواملی ب ارتقاء د راسالم  به واسطه شرایطی برای ا راد اتفاقمطرح است مسئله ارتقاء می باشدط گی دارد از جم

از مهمترین عوامل انتخاب و انتصاب به مدارج باالتر و مقامات  اشاره کرد که استعداد، لیاقت ، شجاعت و کاردانی آنان می توان به 

نددین ا ددرادی   تر است؛ بنابراین کارکنان جهت ارتقاء ،باید خود را به صفات مذکور متّصف نمایند و مدیران ارشد نیزعالی  راباید چ

شددجاعت داوود  251که طب  آیه برای مدیریت و سرپرستی انتخاب کنند چنان سوره بقره ،خداوند پس از اثبات لیاقت ،کاردانی و 

سددتط« َ َهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْیِکْمَ »درجنح با جالوت ، او را ملك و حکمت و علم بخشید : ها پ

َددات  »ها باید تدریجا )مرحله به مرحله( و پس از مو قیت در هر مرحله به ا راد واگذار شود و مسئولیت ّددهُ بِکَلِم ْددرَاهِیمَ رَبُ وَإِذِ ابْتَلَى إِب

قددره/ - اتمهن)« ی الظَّالِمِینَدِ َيَتَمَّهُنَّ  قَالَ إِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی  قَالَ لَا یَنَالُ عَهْ هددر 124ب یددان  پددس امت (ط از 

سددت )اراده( .مرحله سربلند بیرون آمدن سددت و خوا نددان ا در مدیریت الهی و اسالمی، ارتقای ا راد)مدیران(بر مبنای عملکرد خود آ

خواست مقام بلعم با عورا ا میخدسوره اعراد ،اگر  176که طب  آیه گردد چنانالهی بر مبنای تالش و همت خود ا راد میق  می

َددوْ  »داد اما به خاطر دنیا دوستی و پیروی او از هوای نفس )عملکرد نادرستش( اسیر دنیا گردید و پست و خوار شد را تر یع می وَل

شددامل »طلْبِکَشِئْنَا لَرَ َعْنَاهُ بِهَا وَلَکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى األَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ  َمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْ شایسته گزینی و ارتقاء ا راد در پست های مدیرتی 

قدرت علمی و توان  -3تعهد مقدم بر تخص  -2انتخاب مدیر از میان ا راد برجسته و ممتاز -1گزینه های مختلف است از جمله 

هددا انتصاب برترین -5ولیتسئهای مدیریتی متناسب با نوع مشرایط احراز پست -4جسمی ، دو شرط الزم برای مدیریت و رهبری

سددتگی و  -9اهلیت -8نیاز مدیریتپیش ٬علم و حکمت -7آگاهی به علوم و دانسته های مورد نیاز -6با گزینش علم و یقین به شای

نددامی  -12امور برنامه ریزی و نظارت راهبردی-11 لزوم مبّرا بودن مدیر ) رهبر( از جهالت و گمراهی -10قابلیت ا راد لزوم خوش 

تددداری -13بقه نیكساو  مدددیران -14قدددرت و امان سددته  صدداد شای مدددیریت در سددربلندی در آزمون -15او مدده  سددخت ، الز هددای 

حدد  و  -18 هاگذاری روی جوانان در انتصابسرمایه -75 (ساالریتر از سابقه ) شایستهلیاقت مهم -16اسالم نددای  بددر مب مدیریت 

سددالمی -20ستمگران الی  مدیریت و رهبری نیستند -19عدالت مدددیر ا بددا  -21لزوم بصیرت و آگاهی  ندده  خددورد قاطعا نددایی بر توا

تددری  -23(مردم)مدیر)رهبر( ، یار و غمخوار کارکنان -22 شکنان و منیر انهنجار پست و مقام ، وسیله آزمایش است نه مالی بر

لدده ر با توجه به مطالب ذکر شده در مباحث توسعه ای مربوط به اموط(1396)آذر دشتی،و مباهات سددائلی از جم شددامل م کدده  اداری 

توسعه و تیول اداری،خدمات ر اهی ،خدمات آمو زشی،جذب و گزینش،ارتقاء می باشند متولیان اماکن متبرکه مذهبی و سازمان 

شددده  آن اماکن مقدس می توانند در بیث امور اداری و مسائل مربوط به آن با توجه به شاخ  های توسعه اسالمی و مطالب ذکر 

 به توسعه این امور بپردازند و مالی های اسالمی را در این سازمان ها که منشاء الهی و مذهبی دارند به کار ببرندطن در آ

 امور برنامه ریزی راهبردی-4-1-8

بدده      شددریف  حدددیثی  از نظر اسالم برنامه ریزی یك ضرورت است و از اهمیت بسیار باالیی برخوردار استطپیامبر مکرم اسالم در 

نددد ن اب یددزی و آی مدده ر مسعود می  رمایند»آن گاه که کاری را انجام می دهی،با آگاهی و عقل انجام بده و مبادا کاری را بدون برنا

بددود  نگری و آگاهی انجام بدهیط به درستی که خداوند متعال می  رمایند:همانند زنی که با ته اش را بعد از اینکه میکم گردانیده 

مددال و » امام علی )علیه السالم(درباره برنامه ریزی می  رمایند :ط(1382ایه،)نجاهالنه باز کرد نباشید« یددل ال حسن التدبیر ینمی قل
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یدداد را برنامه ریزی خوب، مال  امکانات[ کم را ا زایش می«سوء التدبیر یفنی کثیرالمال دهد و برنامه ریزی بد اموال  و امکانات[ ز

ر راستای کمال بشری و در راه رسیدن به خداوند متعال می داند و قرار داشتن در راهی د دین اسالم برنامه ریزی را.برداز بین می

سددیدن  مددال ر را که خداوند به وسیله احکام و شریعت به انسان ارائه نموده است را برنامه ای راهبردی و بلند مدت در راستای به ک

مدده جهدین خود بزرگ برنامه ریز زندگی انسان مومن در انسان می داندط یدد  برنا مددر از طر سددت؛این ا ت نیل به اهداد واالی الهی ا

ن احکام و دستورات دینی در معنای عام اریزی جامع در زندگی  ردی و اجتماعی مومنان صورت گر ته استطاین برنامه ریزی هم

بددرای مهامری بایسته و موکد  است بلکه خود دین عهده دار خود استطبنابراین نه تنها برنامه ریزی در دین  یددزی  مدده ر مترین برنا

در اماکن متبرکه مذهبی که خود از خواستگاه الهیت (ط1389بشر استطبرنامه ای جامع جهت سعادت دنیا و آخرت)عترت دوست ،

سددعه سرچشمه گر ته اند برنامه ریزی و امور آن باید تماما از مسیر الهی و دستورات خداوند پیروی نمایدط بدده تو در مباحث مربوط 

سددانی،بهبود روش برنامه ریزی راهبردی به چشم می خورد که با مسائلی همچون برکه مذهبی متاماکن  هددای ان سددرمایه  بهسازی 

عامل مهم برای وجود مرتبط می باشدط   ناوری اطالعات و ارتباطات و  ضای مجازی،آمار و اطالعاتها،بهبود  ناوری ،تامین منابع،

مددوثرترین ج برنامه ریزی منابع انسانی، برنامه ریزی سددتط  هت نیل به نیازهای مهارتی، آموزشی و درنهایت بهسازی منابع انسانی ا

کدده در  راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط  علی کارآمدتر کردن کارکنان سازمانها از طری  بهبود و بهسازی آنان است و آنچه 

شددود انراستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع  مددی  صددل ن صددی حا نددی و تخص سانی تنها با آموزشهای  

سددانی  ه شود بلکه ازطرق متعدد به توسعه کارکنان پرداخت نددابع ان و این مهم جزء با اعمال مدیریت استراتژیك درقلمرو مدیریت م

شددو .امکان پذیر نخواهدبود مددی  سددوب  فددك  د،باتوجه به اینکه منابع انسانی، منبع استراتژیك برای سازمانها می هددم و الین جددزء م

عددواملی  مباحث برنامه ریزی استراتژیك است و اکثر برنامه ریزیهای سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارندط از عمده ترین 

مدداعی و  برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانیکه موجب نگرش جدید در  یددك، اجت شده است روند تغییرات و دگرگونیهای تکنولوژ

یددرات ا ها ر مییط داخلی و خارجی سازماند اقتصادی یددن تغی ست که همواره با آن مواجه اندط اگر سازمانها می خواهند همسو با ا

قددابتی  بددع ر باشند بایستی نگرش جامع و راهبردی داشته و الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهندط در عصر حاضر، اساسی ترین من

کدده رکسازمانها، منابع انسانی کارآمد یا کا نان دانشی هستندط درعین حال، بسیاری از سازمانها  اقد تخص  و مهارت الزم هستند 

سددتراتژیك  .( 1382)طالبیان ،بتوانند به طور موثر برنامه های استراتژیك منابع انسانی را تهیه کنند یددزی ا در اسالم نمود برنامه ر

شددرح -2الت و ماموریت که همان تعالی و تکامل انسان ها است رستعریف و تعیین  -1منابع انسانی در دو اقدام صورت می گیرد 

بدده  عدددالت،امر  مددور،برقراری  مددردم در ا بددا  مشاغل که شامل مسائل ارزش مدار اسالمی مانند استقامت در راه خدا ،مشورت کردن 

 معرود و نهی از منکر و مانند اینها می باشدط

بددردی در     یددزی راه ندداوریا ازدیگر مسائل توسعه برنامه ر بددود   بدده به تددوان  مددی  کدده  طددات مدداکن متبر عددات و ارتبا شدداره  اطال ا

سددتان کردط هددای آن در دا ثددال  کدده م همانطور که اشاره شد دین اسالم و ادیان الهی به علم و تکنولوژی اهمیت ویژه ای می دادند 

ِددی قَدِّرْ وَ سابِغات  اعْمَلْ أَنِ*  الْیَدِیدَ لَهُ أَلَنَّا وَ الطَّیْرَ وَ عَهُمَ أَوِّبِی جِبالُ یا  َضْالً مِنَّا داوُدَ آتَیْنا لَقَدْ وَ» های قرآنی وجود دارد سددَّرْدِ    ال

بددر 10)سباء /ط«بَصِیرٌ تَعْمَلُونَ بِما إِنِّی صالِیاً اعْمَلُوا وَ هددن  کددردن آ نددرم  بددا  (در این آیه خداوند به  ناوری ساخت زره های  ددوالدی 

بدده ره کرده اندارحضرت داود)صلوات اهلل علیه(اش لددف  هددای مخت ندده  کدده در زمی ط ناوری های نوین نیز شاخه ای از علوم می باشند 

شدددط مددی با یددت  حددائز اهم  باتوسعه کمك می کنندط استفاده از این  ناوری ها در اماکن متبرکه به دلیل نیاز های مختلف موجود 

نددد ا تاده به تکاپو ها زمانسا مختلف دالیل به امروزه کشور، در اطالعات  ناوری بکارگیری گسترش یددن هددای حددل راه از تددا ا  ا

صدددد ها سازمان از برخی .گیرند بهره به مردم پاسخگوئی و کاری شرایط بهبود برای  ناوری مدده تدددوین در  یددا جددامع هددای برنا
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عدداتیط(1382)ابطیی ،هستند اطالعات راهبردی  ناوری سددت از  (IT/IS) برنامه ریزی استراتژیك سیتم ها و  ناوری اطال بددارت ا ع

جددرای طرح رایند تشخی  سیستم سددازمان را در ا کدده  کددامپیوتر  بددر  یدداری های کاربردی مبتنی  هدددا ش  قدد  ا کدداری وتی هددای 

یددد های مهم عصر اطالعات به شمار میمروزه  ناوری ارتباطات و اطالعات یکی از ویژگیاطکندمی رود که امکان طراحی اشکال جد

 . دید ،باز مهندسی  رایندهای سازمانی و مانند اینها را  راهم ساخته استج سازمانی، سیستم های کنترلی

 امور محرومان-4-1-9

بدده      مدداکن  سددتطاین ا ندددان ا مددان و نیازم یکی از مسائلی که اماکن متبرکه مذهبی با آن در ارتباط است مباحث مربوط به میرو

نددد ،از طر ددی  ازواسطه روح الهی حاکم بر آن ها همواره مورد رجوع این قشر  مددی گیر قددرار  خددود  مردم جامعه برای ر ع نیازهای 

مدده  هددای ائ حددرم  کدده در  جدددای از این مددی گذاردط صددیه  تدده  یددن نک بددر ا تاکیدات ویژه اسالم و ائمه طاهرین)صلوات اهلل علیهم( نیز 

شددر ا یددن ق بدده ا یددژه ای ز معصومعین)صلوات اهلل علیهم( شخصیت هایی آرمیده اند که در طول زندگی خود همواره  جدده و مددردم تو

نددد  سددیدگی کن داشته اندطبنابراین در امور توسعه ای اماکن متبرکه مذهبی ایجاد تشکیالتی که به این امور به طور متقن و دقی  ر

خددود  بسیار احساس می شودطاین امور باید از طرد متولیان این اماکن به طور جد پیگیری گردد و در برنامه ریزی های توسعه ای 

 طزائرین میروم،کارآ رینی و اشتغال،سازندگییندطمسائلی که در توسعه امور میرومین مطرح می شود عبارتند از ،مالیاظ ن

یددان زائرین  نیازمند  به واسطه استیصال مالی که به آن دچار هستند به دنبال  یددن رو متول ندددطاز ا مددی گرد چاره ای برای ر ددع آن 

هددا یراماکن متبرکه مذهبی قبل از اینکه زائر م شددوند و از آن  سددایی  وم به آن مکان مقدس برای ر ع حاجت رجوع کنند باید شنا

یددی در  دستگیری نمایندط شددتغال زا کددارآ رینی و ا بدده  تددوان  مددی  کدده  از دیگر مسائل در حوزه توسعه امور میرومان در اماکن متبر

یددن  میمناط  میروم با میوریت مردم برای مردم آن دیار باشد و اماکن متبرکه مذهبی  مددور را در ا نددده ا توانند نقش تسهیل کن

بدده  جددرب  کدده من زمینه ایفا نمایندطمسئله بعدی در رسیدگی به امور میرومان بیث سازندگی استطمناط  میروم از امکانات اولیه 

ه اولویت ها ب ی را با توجهباالتر ر تن کیفیت زندگی است میروم می باشند از این رو  مسائلی مانند خدمات رسانی،عمرانی، رهنگ

 باید در این مناط  پیگیری کردط

 

 نتیجه گیری-5

و این تغییرات متفاوت و گوناگون هستند ندطیر و تیول در ابعاد مختلف می باشجوامع مختلف و ارکان آن همواره در حال تغی     

سددعه  هایشاخ  های توسعه ی اسالمی به حفظ ارزش هر کدام الگوی و شاخ  های خود را دارا می باشندط هددی در تو مقدس ال

هددی  هددای وا ندده  بدده بها یددد  توجه دارد و هر سازمان اسالمی باید با توجه به ماهیت سازمان خود را ملزم به استفاده از آن بداند و نبا

مددواره ن متبرکه مذهبی که ریشه های مذهبیطدر اماکمانند تغییرات اجتماعی و  رهنگی آنها را کم رنح تر نماید نددد ه  و الهی دار

هددای سع یددت  هددا و  عال سددمت  سددعه در ق تدده شودطتو هددره گر  مددل ب ی بر این شده است که از ارزش های مقدس اسالمی به طور کا

گددر تن  ظددر  شددودطبا در ن مددی  مختلفی که در این اماکن انجام می شود دارای ساختار و شاخ   می باشند که در آن جهت لیاظ 

مددال و الگآن می توان به رهبران اسالم و  منویات دین شریف هددت ک وی توسعه ی اسالمی در این اماکن دست یا ددتطالگویی در ج

طدده  یددن راب گددذارمی سعادت بشری و رضایت الهی که پیشر ت و تیول را در برخواهد داشتط استفاده از آموزه های اسالم در ا ثددر  ا

گددی  مددورا-1باشدطدر اینجا توسعه در اماکن متبرکه به چند مورد دسته بندی گردید که عبارتند از صددادی-2 رهن مددور اقت مددور -3ا ا

سددت-5امور عمرانی-4ر اهی بددانی و حرا مددی-6امور انتظامات ،نگه مددور عل مددور اداری-7ا بددردی-8ا یددزی راه مدده ر مددور برنا مددور -9ا ا
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گددی  سددانی،اجتماعی و  رهن لدده اقتصادی،ان جددای میرومانطتوجه به این امور بر اساس شاخ  های توسعه اسالمی که در چهار مقو

 بر داشته باشدطاین اماکن مقدس در  توانند توسعه مد نظر اسالم را در می گر ته اند 

 

 منابع:-6
 قرآن کریم-

 نهج البالغه -

 ، دارالکتاب االسالمی،قمطودررالکلم غررالحکمق(ط1410آمدی،عبدالواحد)-

مدده ، هاا یهنظر و مفاهیم ها، اندیشه سیر )استراتژیک( راهبردی نگرشی :نوین دولتی مدیریت (،1398هیوز،) آون- هدددی  ترج  م

 طدیگران ،ناشر مروارید،تهران( و الوانی

 ط(102964 روزنامه کیهان ،کد خبرچهل نکته قرآنی در مورد انتخاب مدیران اصلح ،(،1396آذر دشتی، امیر هوشنح ،) -

ام،اجازات شرعی و نامه ،احکصحیفه امام مجموعه آثار امام خمینی )ره()بیانات،پیام ها،مصاحبه ها(،1378امام خمینی )ره(، ) -

 ط،ناشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( ،تهران ها(

 ط سوم چان ،تهران طه، نشر ،حدیث چهل شرح(،1368) امام خمینی )ره(،-

  ،نشر موسسه تنظیم و نشر آثثار امام خمینی )ره(،چان هشتمرساله توضیح المسائل(،1392امام خمینی ،)-

 طتهران  کیهان ، ،انتشاراتتوسعه جامعه شناسی ،( 1384 ) ی، غالمرضا،غفار مصطفی؛ ازکیا،-

یددك انجمن ماهنامه ،اطالعات فناوری بخش و راهبردی ریزی برنامه های مدل (،1382 ابطیی، سیدابراهیم ،)- گددزارش  انفورمات یددران  ا

 ط 155 شماره کامپیوتر

شاهر  موقوفات بر ویژه نگاه با شهری، فضاهای ساماندهی قوفات درمو شنق بر رهیافتی (،1387همکاران،) و ،میمدرضا بمانیان -

 ط. 21 شماره ششم، سال ،شهری مدیریت نشریه ، اصفهان

 3،شماره1دوره  ، توسعه  رهنح ،نشریه توسعه و سیاسی نهادهای (،1371) حسین، بشریه،-

مادن و دی انقش مدیریت جها (،1399پور اسماعیل ،احسان ؛ اخوان ادبائی ،احسان ،)- ناایی ت جااد و ما ساالمی در ای ثاار ا مااکن و آ

 1399همایش ملی قرآن و مطالعات ادبی و اجتماعی،دانشگاه گلستان،آبان ماه،فرهنگ اسالمی

 ط نشر خیام، تهران،چان اولطفرهنگ آنندراج(ط1336پادشاه، میمدط)-

 نی،تهران نشر ،اقتصادی عقاید تاریخ ،( 1373 )  ریدون، تفضلی،-

 سازمان برنامه و بودجه ط تهرانط ،انتشاراتی غالمعلی  رجادیترجمه توسعه اقتصادی در جهان سوم.،(1370) ،ایکلو، متودار-

  ،تهرانمیترا نشر،ارکلی آزاد غالمرضا دکتر ترجمه ، توسعه اقتصاد تا کالسیک اقتصاد از(،1375جرالدمایر،) -

 اول چان ، قم ،اسراء شرن ، دین از بشر انتظار (، 1380 )عبداهلل، آملی، جوادی-

 ،قم ،انتشارات دلیل ما آرام احمد ،مترجم الحیاة (،1394حکیمی، میمد رضا،علی و میمد،)-

 .سمنان استان در سخنرانی جزوه(، 18/8/85سیدعلی ،) ای، خامنه-

نددی، امام هشیپژو و آموزشی منسسه انتشارات ، اقتصادی توسعه و اسالمی فرهنگ(، 1381) جمال، میمد خلیلیان، -  چددان ، قددم خمی

 اولط

 ط ،نشر حضور،قمایران و توسعه اسالم، بر درآمدی(،1375 ،) سلیمان،خاکیان-
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 تهرانط یونسکو، نشر  راهانی، و قلم زرین مترجمان ،توسعه و فرهنگ(،1374 گزاویه،) دوپوتی،-

 قمط،دارالیدیث نشر  .میزان الحکمه(ط1384،)ری شهری،میمد مهدی-

 ،انتشارات سمت ،تهرانپیشرفته سازمانی رفتار سازمان مدیریت در عدالت انتظار (،1391ی،) رضائیان، عل-

 ط اول چان ، تهران سفیر، نشر ، توسعه ثابت اصول مقاله الملل، بین نظام و سوم جهان(،1369 )میمود؛ القلم، سریع -

 ،مترجم: میمد دشتی،انتشار الهادی،قمطنهج البالغهه(ط1387سید رضی)-

قای در آنو عوامل مؤثر بر سالمت نظام اداری  ( ،1390میمدحسین،)خی ،شی- هددای رشد ارزش های اخال پددژوهش  سددالم و  شددریه ا ، ن

 ط126 -99،صفیه 1390مدیریتی،سال اول شماره دوم،پاییز

 تهران ،کیهاننشر  ،دایرةالمعارف تطبیقی علوم اجتماعی: جنگ و انقالب،(1376)،مهر، علیرضاشایان-

 ط6- 5،ص309(، دبیرخانه شورا،تهران،شماره1387نقالب  رهنگی،)لی اشورای عا-

  139شماره-سال چهاردهم-ماهنامه تدبیر، برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک (،1382طالبیان ،احمد رضا،)-

 ،چان اولط،تهران انتشارات عطائی.کعبه دو خداوند (، 1347 ،)ناصرالدین الزمانی، صاحب-

 کتابخانه امیرالمومنین علی)علیه السالم(ط قم، انتشارات الوافی(ط1369)طانی،مالمیسنکاش  ی -

 بیروت ، موسسه الرساله،العاالفو والاالقننس یف المعالزنک (،1413،)ندیالامسح نب یلع-

ساالمی از (،1389عترت دوست ،میمد،)- مادیریت ا یازی در  ظارجایگاه برنامه ر یاات، من یاات و روا سددانی آ سددعه ان مدده ی تو دو ماهنا

 126-107،ص1389،بهمن و اسفند 33پلیس،سال هفتم،شماره 

 ،مترجم حسین استاد ولی،ناشر دارالثقلین،تهرانطکافی اصول(ط1393کلینی،میمدبن یعقوب)-

 .الملل،تهرانبین ناشر شرکت چان و نشر  ،قرآن دیدگاه از تاریخ و جامعه (،1391،) میمدتقی مصباح یزدی ،-

 طانقالب  رهنگی عالی شورای  رهنگی اسالمی،کمیسیون – فرهنگ ملّی ویژگیهای تعیین .( 1384 ) مسعود موحدی،-

 قمط ،ناشر داراحیاء التراث العربی،بحاراالنوارق(ط1440)طمجلسی،میمد باقر-

،نشر مشاوران ها و مبانیمولفه مجموعه مقاالت همایش اسالم و توسعه اقتصادی،(1385انجمن علمی اسالم و توسعه اقتصادی ،)-

طنتهراوابسته به موسسه  رهنح ،  

 ط81 شماره ،اطالعات سازماندهی و کتابداری ملی مطالعات(،1389 ،)علی مرادمند،-

 ،ناشر سازمان برنامه و بودجه ،تهرانطسازمان ملل متحد 1994گزارش توسعه انسانی (،1374معمارزاده،قدرت اهلل،)-

 طقم )ع(، ناشر موسسه آل البیت ،الوسائل مستدرکق(،1408)طنوری،میدث میرزاحسین-

 ط،نشر رضی قم، چان اول الواعظین روضه(،1423،)  تال ،یشابورین-

- Brereton Joel. (1989). «Sacred Speac. In Mirca Eliade (ed) « The Encyclopedia Of Reliyion. Vol 12. 

New York: Macmillan Publishing. 
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