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پیشگفتار
دین اســام زمانی دین اصلی و مهم و دین ا کثریت مردم قســمتی از جهان بود که بیش از
نصف جهان متمدن در ســه قارۀ آســیا ،آفریقا و اروپا را تشــکیل میداد .با گســترش زندگی
ماشــینی و متحولشــدن کشــورهای صنعتی و بعد از آن بسیاری از کشورهای جهان سوم
در آســیا و آفریقــا و گذشــت زمــان ،بســیاری از اصــول اعتقادی ،انســانی و اخالقــی از روابط
بین افراد ،روابط تجاری و ســازمانی فاصله گرفت و شــاهد آن هســتیم که شــرایط ناشــی از
بیتفاوتــی حا کم بر جهان مادی باعث بروز جنگ و خشــونت در اقصانقاط جهان گردیده
است.
همچنین پایبندنبودن به اصول اخالقی هم باعث بروز تضادهای اجتماعی گردیده است.
از هم گســیختن بنیاد خانواده ،گسترش روزافزون استفاده از موادمخدر و استفادۀ ابزاری
از زن در جوامع صنعتی ،از دیگر آثار بیتوجهی به اصول اساسی ادیان الهی میباشد.
تمــام مســائلی که در باال به آنها اشــاره شــد باعــث نگرانی متفکران ایــن جوامع گردیده و
آنها را به حل این مشــکالت واداشــته اســت .یکی از مهمترین مؤلفههای بهوجودآورندۀ
این مشــکالت ،دیدگاه مدیران غربی میباشــد که فقط بهدنبال کسب منافع بیشتر بدون
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در نظــر گرفتــن مســائل اجتماعی و اخالقی هســتند .در همین زمان گســترش شــبکههای
ارتباط جمعی و آشنایی سایر ملل با دین اسالم ،بهویژه اصول اولیه و بنیادین این دین،
باعــث جذب و گســترش روزافزون اســام بهعنوان دینــی جامع و دربرگیرندۀ همۀ مســائل
اجتماعــی در اقصانقــاط جهان گردیده اســت و در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعاتی
کــه ذهــن اندیشــمندان و پژوهشــگران بــدان معطــوف شــده ،مدیریــت از دیــدگاه اســام
میباشد.

فصل 1؛ تعاریف

تعاریف
در عصــر کنونــی ،بســیاری از فیلســوفان علــم بــر این امــر تکیه تأ کیــد دارند که هــر جامعهای
نیازمند مجموعۀ دانشی است که متناسب با حافظۀ تاریخی ،فرهنگی و بهطور کلی ،سازگار
با محیط زندگی آن جامعه باشــد .بر این اســاس ،جهانشــمولبودن بســیاری از تئوریها،
نهتنهــا در حــوزۀ علماالجتمــاع و علــوم انســانی ،بلکه در حــوزۀ علوم فیزیکی و مــادی نیز زیر
سؤال رفته است .در این میان ،کشورهای اسالمی با داشتن فلسفۀ زندگی خاص و فرهنگ
متفــاوت با دیگر کشــورها ،بــه تئوریهای خاص خود نیــاز دارند .به همین صــورت ،جوامع
اســامی نیز در حوزۀ مدیریت جامعه بهطور اعم و مدیریت ســازمانها بهطور اخص نیازمند
تئوریهای بومیاســامی متناســب با مبانی علوم دینی هســتند .در حوزۀ رهبری بهعنوان
یکــی از شــاخصههای مهــم ادارۀ امــور جامعــه ،تئوریهــای مختلفی ارائه شــده اســت؛ ولی
بســیاری از آنهــا بــا مبانی علوم دینی ســنخیت چندانی نــدارد .عدم کاربــرد آنها در عمل،
شــکاف میــان تئــوری و عمــل را در اذهان متبادر کرده اســت .ازاینرو ،آنچه به نظر میرســد
این اســت که مســئلۀ اصلی ،نبود تئوری رهبری اثربخش و متناسب با فرهنگ و ارزشهای
بومیاسالمی ایران است .پژوهشگران با اتکا به استراتژی تئوری دادۀ بنیاد متنی ،میکوشند
نوعی تئوری رهبری اثربخش ارائه دهند که بر اساس متون اسالمی باشد.
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تعاریف مدیریت اسالمی
نویســندگان و صاحبنظرانــی کــه در قلمرو مدیریت اســامی و دیدگاههای اســام درمورد
مدیریت قلم زدهاند ،هریک به فراخور برداشــتهای خود از اســام ،مبانی اخالقی و سیرۀ
پیامبر tو معصومان bبهطور مســتقیم یا غیرمســتقیم تعاریف یا توضیحاتی را ارائه دادهاند
کــه نوعــی مفهــوم مدیریت اســامی از آن مســتفاد میشــود .البته دامنۀ این برداشــتها و
تعریفها (که بیشــتر بر محور ارزشها و مبانی اخالقی مکتب اســام و سیرۀ پیشوایان دین
قرار داشتهاند) گسترده و از نظر نوع نگاه نیز (در عین نزدیک به هم بودن) متنوع است .در
ادامه به تعدادی از تعریفهای ارائهشده درمورد مدیریت اسالمی اشاره میشود:
افج ـهای مدیریــت اســامی را مقولــهای مکتبی میداند و وظیفــۀ مکتب نیز از نظــر او ارائۀ
راهحلهایی است که با مفهوم عدالتخواهی سازگار است (افجهای.)۲۲ :۱۳۷۷ ،
حمیــدیزاده نیــز معتقــد اســت که نظــام مدیریــت در تفکر اســامی از اصــول اعتقادی آن
سرچشــمه میگیــرد و بنابرایــن ،مدیریــت بــر یــک مجموعــ ۀ انســانی و در یــک ســازمان در
راستای مدیریت جهان خلقت است .با این ویژگی ،وی مدیریت را بینشی مطرح میکند
کــه در آن مدیــر نیــز عضــوی از اعضای آفرینش اســت که بایــد همراه و هماهنــگ با ضوابط
و قوانیــن کلــی آن باشــد ،زیــرا تشــکیالتی که به وی ســپرده شــده ،هدفــش در جهت نظم
کلی جهان و برای پیشــبرد فعالیتهای بشــری بهمنظور دستیابی به سطوح آرمانی است
(حمیدیزاده.)۲ :۱۳۷۸ ،
عســگریان ،مدیریت از دیدگاه اســام را در مســیر نزدیکی به خداوند میداند؛ بدین معنی
که در تمام سطوح آن زهد و تقوا پیشه میشود ،سعی در بخشش و ارشاد فزونی مییابد و
جلب رضایت ا کثریت بیشتر میشود (عسگریان .)۵۲ :۱۳۷۰ ،مشرف جوادی معتقد است
در مدیریــت اســام (اســامی) ،ابتدا محــور رابطه با خدا و حرکت بهســوی او همــراه با قادر
مطلــق دانســتن وی و شــهادت به یگانگی ،یعنــی فقط یاری و کمک طلبیــدن از او منظور
است (مشرف جوادی.)۱۱ :۱۳۷۸ ،
«مدیریــت در اســام» بــدون در نظر گرفتن اعتقــاد به معاد یا دنیای دیگر ناقص اســت .در
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واقع مطلب و مســائل مدیریت در اســام ،جدا از دنیای دیگر ،همان مدیریت غربی اســت
(مشــرف جــوادی .)3 :۱۳۷۸ ،هنگامــی کــه صحبــت از مدیریــت در اســام میشــود ،ابتدا
منظــور ادارۀ امــور و بهرهبرداری صحیح از نعمتهای الهی بر اســاس اعتقاد به جهانبینی
توحیــدی اســت؛ یعنی تمام اعمال و رفتار انســانها یــا مدیران باید بر مبنــای جهانبینی
توحیــدی باشــد و فلســفۀ توحیــدی ایجــاب میکنــد که اعمــال مدیر ،عــاوه بــر انطباق با
جهانبینی توحیدی ،با اصول و اهداف جامعۀ اســامی نیز تطبیق داشــته باشــد (مشرف
جوادی.)۳ :۱۳۷۸ ،
هاشمی رکاوندی نیز مدیریت در اسالم را در اصل بر مبنای کالمی و عقیدتی ملهم از قرآن
و سنت نبی tاستوار میداند (هاشمی رکاوندی.)۷ :۱۳۷۹ ،
تقوی دامغانی بدون اینکه از مدیریت اسالمی تعریفی ارائه دهد ،درمورد چیستی مدیریت
توضیحی داده و به امانتبودن ،تکلیفبودن ،خدمتبودن و مواردی از این قبیل اشــاره
کــرده ،ســپس بــه توضیح نقش مدیــر در جوامع اســامی پرداخته اســت (تقــوی دامغانی،
.)۱۳۷۸
علم بهکارگیری
نبــوی مدیریــت اســامی را اینچنین تعریف کرده اســت« :مدیریت ،هنــر و ِ
صحیــح افــراد و امکانــات در جهت وصول اهداف ســازمانی اســت؛ بهنحوی که بــا موازین
شر ع مغایرت نداشته باشد» (نبوی.)۳۳ :۱۳۸۰ ،
قبــادی نیــز مدیریت اســامی را آن بخــش از «مدیریت» و فرایند آن میداند که مســتند به
وحــی الهی و منابع اســامی باشــد و وجه تمایــز آن با دیگر مدیریتهــا را در مبتنیبودن بر
وحی ،نبود نظام بهرهکشــی انســان از انســان ،مبتنیبودن بر ارزشهای متعالی ،مطلق و
ثابت و استواربودن بر پایۀ تعالی ،کرامت و شرافت انسانها میداند( .قبادی)۱۲ :۱۳۷۸ ،
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علم مدیریت و تعریف آن در مکاتب مدیریتی
 .۱مدیریت و معانی آن:
معنای لغوی مدیریت «ادارهکردن» است و مدیر یعنی ادارهکننده ،که اسم فاعل از مصدر
«اداره» بــر وزن اقامــه میباشــد .پــس مدیر یعنی گرداننــده و مدیریت یعنــی گرداندن یک
دستگاه ،اداره ،شهر یا  ،...در جهت هدف خاص خودش .این ،تعبیری از مدیریت مطلق
اســت کــه نزدیــک به وظایف روابط عمومی اســت؛ زیــرا قبل از آنکه علــوم مدیریت تنظیم
شــود و شــکل بگیــرد ،روابــط عمومــی مدتهــا بــازوی شــخصیتهای تاریــخ در ادارۀ امور
کشورداری بوده است .در متون اسالمی کلمۀ مدیر نیامده؛ ولی به کلمۀ مدبر اشاره شده
َ
َ ْ
است« :فال ُم َد ّ ِب َر ِات أ ْم ًرا( ».نازعات .)۵ :برخی از مفسران نیز اشاره به مدیریت مالئکه دارند
و مالئکه را مدیران جهان مادی معرفی میکنند .البته الزمۀ مدیریت ،تدبیر اســت؛ زیرا تا
کسی تدبیرکننده (مدبر) نباشد ،نمیتواند مدیر باشد.

 .۲تعریف علم مدیریت:
در سیر تحول دانش مدیریت ،طی قرون و سالهای اخیر ،کوششی مداوم در جهت یافتن
عناصر مشترک در تصمیمگیری و ادارۀ سازمانها مشاهده میگردد که اساس علم مدیریت
را تشکیل داده است .پیشرفت علم و تمدن در زمینههای گونا گون زندگی جوامع بشری،
همــواره پیچیدگیهــای روزافزونــی را از نظر تشــکیالت و اداره در ســازمانها به وجود آورده
کــه باعــث تجدیدنظر پژوهشــگران علــوم مدیریت در اصالت تئوری مدیریت شــده اســت.
از نظــر ســنتی مدیریــت عبــارت اســت از« :بهکارگرفتــن تمام امکانــات موجــود در موقعیتی
خــاص ،بهمنظــور رســیدن بــه هــدف یــا هدفهــای مشــخص ».تعریــف ســنتی مدیریــت
مبتنــی بــر قبــول اصول منطــق و اعمــال منطقی اســت .جیمز تامپســون ضمــن مطالعات
خود درمورد ســازمان ،به این امر اشــاره میکند که اصل منطق ســبب محدودکردن دامنۀ
ً
عملیــات مدیریــت میشــود و اعمــال ســازمان منحصرا بایــد در آن محدوده صــورت گیرد.
یکــی از مشــخصات جدیــد و پدیدههــای بــارز رشــتۀ مدیریــت کــه از اهمیــت اصــل منطق

لصففت ؛ 1لصف

7

تئوری ســنتی میکاهد ،مســئلۀ «عدم وجود» جیمز تامپســون و پرفســور تی دانکن اســت
که نشــان میدهد پیشــرفت ســریع تکنولوژی و تغییرات محیطی ،عوامل اصلی در محیط
و شــرایط کار سازمانهاســت .یافتن عوامل مشترک در تصمیمگیری و ادارۀ سازمانها نیاز
بــه اتخــاذ «روش علمــی» دارد .با توجه به آنچه گذشــت ،تئوری مدیریت بر اســاس تعریف
زیر پایهگذاری میگردد:
«مدیریت دانشــی اســت برای چگونگی اداره و هدایت ســازمان در جهت رسیدن به نتایج
مطلوب».
توجــه اساســی علــم مدیریت به اخــذ تصمیمات صحیح ،بــا توجه به روابــط موجود میان
هدفهای مطلوب و امکانات سازمان میباشد .از نظر دانش مدیریت ،وظیفۀ اصلی مدیر،
تصمیمگیــری بــه روش علمی ،با اتکا به باورهای الهی اســت .ضمن آنکــه در علم مدیریت
برای مســائل و مشــکالت کیفی ،روشهای کیفی وجود دارد ،روشها و تکنیکهای کمی
نیز به چشم میخورد .در علم مدیریت خواه روشهای کمی یا کیفی موردنظر باشد ،برای
اتخاذ تصمیمات منطقی و در نتیجه ،ایجاد طر حهای مناسب عملیاتی به طریقۀ علمی و
تجربی ،از بررسی عملیات استفاده میگردد .بهطور خالصه تعریف علم مدیریت اسالمی را
شاید بتوان بدینگونه قالببندی کرد:
مدیریــت را مــی تــوان باورهــای الهــی و معــارف دینــی ،برنامهریــزی ،ســازماندهی،
تصمیمگیــری مهارتهــای مدیریتی همراه با خالقیت برای تولید یا اجرای طرح دانســت.
همچنیــن مدیریــت را میتــوان متأثــر از نظام ارزشــی حا کم بر آن ســازمان دانســت (اصول
مدیریــت .)۶ :۱۳۸۲ ،بهطــور خالصه مدیریت در یک نظام ارزشــی عبارت اســت از :فرایند
بهکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامهریزی ،سازماندهی و بسیج منابع
و امکانات ،هدایت و کنترل که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی
موردقبول صورت میگیرد .این تعریف پنج محور دارد:
 .۱مدیریت یک فرایند است؛
 .۲مفهوم نهفتۀ مدیریت ،هدایت تشکیالت انسانی است؛
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 .۳مدیریت مؤثر ،تصمیمات مناسب میگیرد و به نتایج مطلوب میرسد؛
 .۴مدیریت کارا ،به تخصیص و مصرف مدبرانۀ منابع گویند؛
 .۵مدیریت بر فعالیتهای هدفدار تمرکز دارد.

 .۳مدیریت چیست؟
مدیریت امانت است:
مســند مدیریت ،امانتی الهی اســت که به مدیر ســپرده شــده اســت و او باید از این امانت
الهی بهشدت مراقبت کند .موالی متقیان علی(ع) دربارۀ این امانت الهی میفرماید:
َ َ
َ َ َ
َ
َ َ َ
َ َ
َ َ ٌ َْ
َو ِإ ّن َع َمل َك ل ْي َس ل َك ِب ُط ْع َم ٍة َول ِك ّن ُه ِفي ُع ُن ِق َك أ َمانة َوأن َت ُم ْس َت ْر ًعى ِل َم ْن ف ْوق َك؛ ل ْي َس ل َك أ ْن
َّ
َ َ ٌ
َُ
َ
َ َ ُ َ
َ َّ َ ْ
َْ َ
اهَّلل َع ّز َو َجلَ ،وأن َت ِم ْن خ ّزا ِن ِه
اط َر ِإل ِب َو ِثيق ٍة؛ َو ِفي َيد ْيك َمال ِم ْن َم ِال ِ
تف َتات ِفي َر ِع ّي ٍة َول تخ ِ
َ
َ
َ
َ َّ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ َ َ ّ ّ ُ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َّ َ
السلم
حتى تس ِلمه ِإل ّي؛ ولع ِلي أل أ كون شر ول ِتك لك؛ و
(مدیریت و حکمرانی برای تو طعمه نیســت؛ بلکه امانتی بر گردن توســت و کســی که از تو
باال تــر اســت ،از تــو خواســته تا نگهبان آن باشــی .وظیفه نــداری که در کار مــردم به میل و
خواستۀ شخصی خود عمل کنی یا بدون مال ک معتبر و فرمان قانونی ،به کار بزرگی دست
بزنی .اموالی که در دست توست از آن خداوند میباشد و تو خزانهدار هستی تا آن را به من
بسپاری .امیدوارم که برای تو بدترین فرمانرواها نباشم .والسالم) (نهجالبالغه :نامۀ .)۵
مرحــوم عالمــه طباطبایــی eدر تفســیر المیــزان این امانــت الهــی را چنین تعریــف میکند:
«االمانة شیء یودع عند الغیر لیحتفظ علیه ثم یرده الی من اودعه( ».امانت چیزی است
که برای نگهداری به دیگری سپرده میشود تا وی بر آن محافظ باشد و پس از محافظت،
به امانتگذار بازگرداند).
مدیریت تکلیف است نه حق:
حق و تکلیف دو مقولهاند که در یک ســو حرکت میکنند .حق بهمعنای اســتفاده ،بهره و
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سود؛ و تکلیف ،بهمعنای وظیفه است .در نظام اسالمی ،وا گذاری ،قبول و احراز مناصب
اجتماعی و مدیریتی تکلیف است؛ نه حق یا وسیلۀ سودجویی.
مدیریت یا ریاست؟
مدیــر بایــد مدیریت را بــرای خدمت بخواهد؛ بهعبارت دیگر خدمت نباید وســیلهای برای
حا کمیــت باشــد؛ بلکــه حکومــت بایــد وســیلهای بــرای خدمت باشــد .مدیــر قبــل از آنکه
ریاستمدار باشد ،خدمتگزار است و با تیغ تیز مدیریت در جهت خدمتگزاری ،اقامۀ حق
و عدل و دفع باطل و ظلم میکند.
پیامبــر ا کــرم tفرمــود« :هرگاه ســه نفر بــا هم به ســفری رفتید ،توافــق کنید و یکــی را رئیس
کنیــد» (متقــی هنــدی۱۴۱۳ ،ق .)۱۷۵۵۰ :گفتــار حضرت علــی(ع) در عهدنامۀ مالک اشــتر
نیــز گویــای این امر اســت .ریاســت مســتلزم مدیریت اســت .رئیــس باید بتوانــد اداره کند؛
ادارهکردن نیز تدبیر میخواهد و رئیس و مدیر باید اهل تدبیر و دوراندیشــی باشــد و بتواند
دبیری کند .مســلم اســت که مدیر بیش از آنکه حا کم باشد ،هادی است .چنین مدیرانی
َ
مدیریتــی آمیختــه با هدایــت و حکومت دارند .حضــرت امیرالمؤمنیــن(ع) میفرماید«َ :ول
ََْ
ُ َ َ َ
ً
ً
َتکونـ ّـن َعل ْی ِه ْم َسـ ُـبعا َض ِاریا َت ْغ َت ِن ُم أ کل ُه ْم( ».مبادا در منصــب مدیریت برخوردهایت با آنان
مانند جانور درندهای باشد که خوردنشان را غنیمت شمری) (نهجالبالغه :نامۀ .)۵۳

معرفی اجمالی مکاتب و تئوریهای مختلف در مدیریت
مکتبهای مدیریت
دانــش مدیریــت مبتنــی بر ســیر تحولی اســت که بنا بــه گفتۀ دانشــمندان اروپایی ،ریشــه
در اندیش ـهها ،تجربههــا و نوشــتههای پشــتیبانی دارد کــه بهویــژه در ســدۀ بیســتم بــه
ایــن مهــم همت گماشــتند .ولیکــن ما امــروز برآنیم کــه از مظلومیــت ابرمرد تاریخ تشــیع،
امیرالمؤمنیــن(ع) ســخن برانیــم کــه بهحــق بنیانگذار علــم مدیریت و شــیوههای صحیح
حکوم ـتداری بودهاند؛ همــو که اصول و مبانی مدیریتش بر پایــۀ اعتقادات الهی ،احیای
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ارزشهــا ،نظــم ،برنامهریــزی ،عدالــت ،مســاوات و ...بود .در ایــن مجال کوتاه به بررســی
اجمالی مکاتب مدیریت میپردازیم؛ سپس تئوری مدیریت امام علی(ع) را تبیین میکنیم.
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که ادارۀ اما کن و سازمانها از دورههای پیشین در نزد
مصریان ،چینیان ،ایرانیان ،رومیان و سایران دارای بینشی خاص بوده است.

الف .نظریههای مکتب کالسیک
این مکتب شامل سه نظریه است:
 .۱نظریۀ مدیریت علمی
 .۲نظریۀ اصولگرایان
 .۳نظریۀ بوروکراسی
 .۱نظریۀ مدیریت علمی
صاحــب ایــن نظریه فریدریک وینســلو تیلور میباشــد .مدیریت تیلور مبتنــی بر چهار اصل
است:
 .۱برای یافتن بهترین راهحل میتوان مشاغل را مشاهده و تجزیهوتحلیل کرد؛
 .۲برای هر شغل میتوان بهترین کارکن را بهگونهای علمی برگزید و آموزش داد؛
 .۳با پرداخت مزد تشویقی ،بر پایۀ میزان تولید میتوان باالترین مقدار تولید ممکن
را به دست آورد؛
 .۴مدیــر ،مســئول برنامهریــزی ،آمادهســازی کار و کنتــرل اســت و کارکنــان باید تنها
دستورات را انجام دهند .این مدیریت جنبۀ مکانیکی معینی دارد.
 .۲نظریۀ اصولگرایان
در بحبوحۀ جنگ جهانی اول ،افرادی نظیر هنری فایول فرانسوی تجربیات خود را در کار
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مدیریت بهصورت اصول چهاردهگانه ارائه دادند:
 .۱تقســیم کار؛  .۲اختیــارات؛  .۳انضبــاط؛  .۴وحــدت فرماندهــی؛  .۵وحــدت مدیریــت؛
 .۶وابســتگی منافــع فــردی بــه هــدف کلــی؛  .۷جبــران خدمــات کارکنــان؛  .۸تمرکــز؛ .۹
سلسلهمراتب؛  .۱۰نظم؛  .۱۱عدالت؛  .۱۲ثبات؛  .۱۳ابتکار عمل و  .۱۴احساس یگانگی.
 .۳نظریۀ بوروکراسی
آنگاه که توجه عمدۀ تیلور و فایول در سیستم مدیریت به کسب مؤثر اهداف متمرکز بود،
توجه ما کس وبر ( ۱۸۶۴تا  )۱۹۲۰به این مســئله معطوف شــد که چگونه میتوان ســاختار
مناســبی به یک ســازمان داد .نظریۀ وبر نظریه دیوانســاالری اســت .این جامعهشــناس
آلمانی در آغاز سدۀ بیستم نظریۀ خود را مبتنی بر پنج محور تنظیم کرد:
 .۱تقسیم کار و تخصص ()Division of labor and specialization
 .۲جهتگیری غیرشخصی()Impersonality
 .۳سلسلهمراتب اداری ()Hierarchy of Authoty
 .۴قواعد و مقررات ((Rules and Reع))ulations
 .۵جهتگیری شغلی ()career orientation

ب .مکتب روابط انسانی
نهضــت رفتارگرایــی یا اصول روابط انســانی در آمریکا تحت رهبری التون مایو شــروع شــد.
نهضــت روابــط انســانی بــا بررســیهای وســیع در کارخانــۀ «هاثــورن» وابســته بــه شــرکت
«وســترن الکتریــک» در اواخــر دهــۀ ۱۹۲۰و  ۱۹۳۰تا اوایــل دهۀ  ۱۹۴۰در شــیکا گو پدید آمد.
ایــن آزمایشهــا بهمنظور تعیین ارتباط شــرایط فیزیکی کار با مقدار تولید آغاز شــد و نتایج
زیر را در پی داشت:
 .۱تأثیــر هنجارهــای اجتماعــی و انگیزههــای روانــی بــر تولیــد ،بیشــتر از مشــوقهای
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اقتصادی است؛
 .۲کارگــران بــرای رویارویی بــا تصمیمهای یکجانبۀ مدیریت از ســازمان غیررســمی
بهره میگیرند؛
 .۳تخصص بهتنهایی کارایی را افزایش نمیدهد؛
 .۴افراد ،انسانهای فعال هستند و همچون ماشین بیجان عمل نمیکنند؛
 .۵ارتباط بین اعضا و گروهها بســیار مهم اســت و رهبران غیررســمی از توانایی خوبی
برخوردارند؛
 .۶مؤثرتریــن روش رهبــری بــر پایــۀ مشــارکت و رعایــت انصــاف و توجه به زیردســتان
استوار است.

نظریههای نوین مدیریت
الف .نگرش نظامگرا
مدیریــت نظامگــرا دربردارنــدۀ کاربــرد نظریۀ سیســتمی در ادارۀ نظامهای بــزرگ و کوچک
اســت کــه بــا اســتفاده از کارهــای انجامشــده ،در ازای کارهــای دادهشــده ،مأموریــت کل
ســازمان را برحســب مــدل سیســتمی داده ،پردازش و بــازده از دیدگاه بهبودبخشــیدن به
عملیاتشان تحلیل میکند.

ب .مدیریت اقتضایی
کاربــرد نگــرش اقتضایــی نیازمند آن اســت کــه مدیــران بتواننــد موقعیتهــای گونا گون را
بهدرستی تشخیص داده ،وضعیت کنونی سازمان را با آن هماهنگ کنند؛ بهعبارت دیگر،
هرآنچه مدیر در عمل انجام میدهد به مجموعۀ شرایط موجود وابسته است.
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ج .نظریۀ نقشهای مدیریت
ایــن ،نظریــۀ مینتز برگ اســت .او بــا مطالعۀ منظــم فعالیتهای پنج مدیــر اجرایی به این
نتیجه رسید که برنامهریزی ،سازماندهی ،هماهنگی و کنترل ،جزء وظایف مدیر نیست؛
بلکه مدیر به فعالیتهای دیگری میپردازد که عبارتاند از:
 .۱نقشهای متقابل شخصی :مانند رئیس تشریفات و رابط؛
 .۲نقشهای اطالعاتی :گیرنده ،نشردهنده ،سخنگو؛
 .۳نقشهای تصمیمگیری :سودا گری ،آشوبزدایی ،تخصیص منابع ،مذا کره.

وجه تمایز مدیریت اسالمی با سایر مکاتب مدیریت
مدیریت اســامی پیش از آنکه علم باشــد ،یک مکتب اســت؛ ازاینرو وظیفۀ مکتب ،ارائۀ
راهحلهایی اســت که با مفهوم عدالتخواهی ســازگار باشــد .ا گر علم نیز خواهان خدمت
به مکتب یا تعالی انســانها باشــد ،باید با ســیر مطالعاتی مکتبی که در یک ســیر ا کتشافی
اســت ،بدین نتیجه رســید که جهانبینی حا کــم بر کاربرد این «علــم» در حیطۀ «تولید»،
یــک جهانبینــی الهــی و نشــئتگرفته از وحــی اســت .لــذا ســیر مطالعاتــی مکتبــی دربــارۀ
مدیریت اسالمیِ ،سیری ا کتشافی است و باید از «روبنا» به طرف «زیربنا» باشد که با روش
مطالعــۀ «علمــی» که ِســیری تکوینــی و از «زیربنــا» به «روبنا» اســت ،متفاوت اســت .وجه
تمایــز مدیریــت اســامی با اشــکال دیگر مدیریت در این اســت که در جوامع ســرمایهداری
(بــورژوازی) یــا سوسیالیســتی ،ادارۀ امــور مردم در دســت عــدهای از ســردمداران حکومت
است؛ در حالی که در نظامهای الهی ،بهویژه اسالمی وجه تمایز در «اسالمی»بودن نظام
مدیریتی و متکی و مبتنیبودن این نظام بر پایۀ اصول الیتغیر «وحی» میباشد.
این مکتب ا کتشــافی اســت نه تکوینی؛ بدین معنا که هر لحظه باید مطلب تازهای از متن
مکتب و از دریای زالل و عمیق معانی قرآن برداشــت شــود .لذا بهدنبال نزول قرآن ،رسول
ا کــرم tو امامــان معصــوم bتبیینکننــده ایــن مفاهیم بودهانــد؛ پس هرگونه ســیر تکوینی بر
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افکار الهی ممنوع اســت و مدیران باید تابع و حافظ ارزشهای تبیینشــده توسط رهبران
حکومت اسالمی باشند؛ حکومتی که سیاست و دیانت آن جدای از هم نیست و سیاست
آن متکی و مبتنی بر فرمانهای الهی اســت .وجه تمایز دیگر مدیریت اســامی این اســت
ً
کــه مدیریــت اســامی ،همان گونه کــه قبال متذکر شــدیم ،مبتنی بر دو اصــل تعالی و تولید
است :تعالی انسان و تولید کاال .این کاال زمانی ارزشمند است که در خدمت تعالی انسان
باشــد؛ ولی در مکاتب شــرق و غرب اصول مدیریت مبتنی بر محور تولید اســت؛ نه افزایش
مکارم اخالقی و اعتقادات.
پس نتیجه میگیریم که مدیریت اسالمی مبتنی بر حضور یک مکتب «الهی» یا «اسالمی»
اســت و قبل از آنکه «ســازمان» تشــکیل داده شــود ،مکتب پایهگذاری میشــود .تشــویق،
محبت و احترام متقابل از ارکان این مدیریت به شمار میرود.

مدیریت امری فطری است یا ا کتسابی؟
آیا مدیریت دانشــی اســت مانند خواندن و نوشــتن کــه همگان میتواننــد آن را بیاموزند؟
آیا مدیریت احساســی همچون شــعر ســرودن اســت؟ آیا ریشــه در فطرت انســانها دارد یا
امری ا کتسابی است؟ مدیریت مانند سرودن شعر است که برخی ذوق آن را دارند و برخی
ندارند .عدهای ممکن اســت دانش ســرودن شــعر را فرابگیرند؛ ولی شــاعر نشــوند .تعلیم و
تجربه در ســرودن شــعر تنها برای کسانی مفید اســت که بهطور فطری ذوق شعری داشته
باشــند .مدیریت نیز با خون انســانها آمیخته اســت .در واقع باید گفت بینش مدیریت و
رهبــری در برخــی از انســانها فطری اســت و برخی سرشــت مدیریتی ندارند .به کســی که
سرشــت مدیریتــی ندارد ،در هیچ مدرســهای نمیتــوان مدیریت آموخت .ممکن اســت او
فیلسوف توانایی بشود؛ لیکن بیتردید مدیر و رهبر خوبی نخواهد شد .دانش مدیریت را
فرا خواهد گرفت؛ ولی هنر مدیریت را نخواهد یافت.

لصففت ؛ 1لصف

15

اهمیت مدیریت در اسالم
خداوند در سورۀ یوسف ،آیات  ۵۴تا  ۵۷میفرماید:
َ
َ
ٌ َ َ
َو َق َال ْال َم ِل ُك ْائ ُتو ِني ب ِه أ ْس َت ْخ ِل ْص ُه ِل َن ْف ِسيصلݡی َف َل َّما َك َّل َم ُه َق َال إ َّن َك ْال َي ْو َم َل َد ْي َنا َم ِك ٌ
ين* قال
ين أ ِم
ِ
ُ
َ
ِ َ
ٰ
ْاج َع ْل ِني َع َل ٰى َخ َزا ِئن ْال ْرضصلݡی إ ّ ِني َح ِف ٌيظ َع ِل ٌ
يم* َو َك َذ ِل َك َم َّك َّنا ِل ُي ُ
وس َــف ِفي ْال ْ
ض َي َت َب َّوأ ِم ْن َها
ر
ِ ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ َ
َ
يع أ ْج َر ْال ُم ْح ِس ِن َ
َح ْي ُث َي َشاءصلݡی ُن ِص ُ
ين.
يب ِب َر ْح َم ِت َنا َم ْن ن َش ُاءصلݡی َول ن ِض
(ملــک (مصــر) گفت :او (یوســف) را نزد من آورید تا وى را مخصــوص خود گردانم؛ هنگامى
ِ
کــه (یوســف نــزد وى آمد و) بــا او صحبت کرد (ملک بــه عقل و درایت او پى بــرد و) گفت تو
امروز نزد ما منزلت عالى دارى و مورد اعتماد هســتى( .یوســف) گفت مرا سرپرســت خزائن
ســرزمین (مصر) قرار ده که نگهدارنده و آ گاهم .و اینگونه ما به یوســف در ســرزمین (مصر)
قــدرت دادیــم کــه هرگونــه مىخواســت در آن منــزل مىگزید (و تصــرف مىکــرد) ما رحمت
خــود را بــه هرکــس بخواهیــم (و شایســته بدانیم) مىبخشــیم و پاداش نیکــوکاران را ضایع
نمىکنیم .و پاداش آخرت براى آنها که ایمان آوردهاند و پرهیزگارند بهتر است).
اهمیت ویژۀ مسائل اقتصادى را در سرنوشت اجتماعات هرگز نمىتوان از نظر دور داشت.
آیات فوق نیز اشاره به همین حقیقت مىکند ،چرا که یوسف از میان تمام ُپستها انگشت
روى خزان ـهدارى گذاشــت؛ زیــرا مىدانســت هرگاه به آن سروســامان دهد ،قســمت عمدۀ
نابســامانیهاى کشــور باســتانى مصــر ،ســامان خواهد یافــت و از طریق عدالــت اقتصادى
مىتوانــد ســازمانهاى دیگــر را کنترل کنــد .در روایات اســامى نیز اهمیــت فوقالعادهاى
به این موضوع داده شــده اســت؛ از جمله در حدیث معروف على(ع) یکى از دو پایۀ اصلى
زندگــى مــادى و معنــوى مردم (قــوام الدین و الدنیا) مســائل اقتصادى قرار داده شــده؛ در
حالى که پایۀ دیگر علم و دانش و آ گاهى شمرده شده است (نهجالبالغه :حکمت .)۳۷۲
مســلمین تا کنــون اهمیتــى را که اســام بــه این بخــش از زندگى فــردى و اجتماعــى داده،
نادیــده گرفتهانــد .بــه همیــن دلیل از دشــمنان خــود در این قســمت عقــب ماندهاند؛ اما
بیدارى و آ گاهى روزافزونى که در قشــرهاى جامعه اســامى دیده مىشــود ،این امید را به
وجــود مــىآورد که در آینــده کار و فعالیتهاى اقتصادى را بهعنوان عبادت بزرگ اســامى
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تعقیــب کننــد و بــا نظام صحیــح و حسابشــده ،عقبماندگى خود را از دشــمنان بىرحم
ً
ضمنا تعبیر یوســف(ع) که مىگوید« :إ ّ ِنــی َح ِف ٌیظ َع ِل ٌ
یم»
اســام از ایــن نظر جبــران نمایند.
ِ
دلیل بر اهمیت مدیریت در کنار امانت اســت و نشــان مىدهد که پا کى و امانت بهتنهایى
براى پذیرش یک ُپست حساس اجتماعى کافى نیست؛ بلکه عالوه بر آن آ گاهى ،تخصص
و مدیریت نیز الزم است؛ چرا که «علیم» را در کنار «حفیظ» قرار داده است .بسیار دیدهایم
که خطرهاى ناشى از عدم اطالع و مدیریت کمتر از خطرهاى ناشى از خیانت نیست؛ بلکه
گاهى از آن برتر و بیشتر است!
با این تعلیمات روشن اسالمى ،نمىدانیم چرا بعضى مسلمانان به مسئلۀ مدیریت و آ گاهى
هیــچ اهمیــت نمىدهنــد و حدا کثــر کشــش فکر آنها در شــرایط وا گــذارى ُپســتها ،همان
مســئلۀ امانت و پا کى اســت؛ با اینکه ســیرۀ پیامبر tو على(ع) در دوران حکومتشــان نشــان
مىدهد ،آنها به مسئلۀ آ گاهى و مدیریت همانند امانت و درستکارى اهمیت مىدادند.
رشــد یعنی قدرت مدیریت .وقتی که انســان میخواهد انسانهای دیگر را اداره کند یعنی
وقتــی کــه موضوع رشــد ،ادارۀ انســانهای دیگــر باشــد آن را مدیریت و رهبــری مینامیم.
این نوع از رشــد در اصطالح اســامی «هدایت» و به تعبیر رساتر «امامت» نامیده میشود.
دقیقترین کلمهای که بر کلمۀ امامت منطبق میشود همین کلمۀ رهبری است.
فــرق نبــوت و امامــت در ایــن اســت کــه نبــوت راهنمایــی و امامــت رهبــری اســت .نبوت،
ابالغ ،اخبار ،اطالعدادن ،اتمام حجت و راهنمایی اســت .راهنما چه میکند؟ راه را نشــان
میدهد .وظیفهاش بیش از این نیســت که راه را نشــان دهد؛ ولی بشــر عالوه بر راهنمایی
بــه رهبــری نیــاز دارد .یعنــی نیازمند اســت به افــراد یا گروه و دســتگاهی که قــوا و نیروهای
وی را بسیج کنند ،حرکت دهند و سامان و سازمان بخشند .نبوت راهنمایی است و یک
منصب است؛ اما امامت رهبری است و منصب دیگری است .پیغمبران اولیالعزم هم نبی
و هــم امام هســتند .پیغمبران دیگر فقط نبی بودند و امــام نبودند ،رهنما بودند ولی رهبر
ب و هر دو شــأن را داشــتهاند .هم شأن راهنمایی و
نبودند .اما پیغمبران بزرگ هر دو منص 
هم شــأن رهبری .ابراهیم ،موســی و عیسی bهرکدام رهنما و رهبرند .خاتماالنبیا رهنمای
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رهبر است .قرآن مجید بر این اصل بسیار تکیه میکند و در معارف شیعه ،این اصل قرآن 
ی
جای شایستۀ خود را دارد .البته آنچه قرآن تحتعنوان رهبری از آن بحث میکند ،مافوق
ت میشناسد از حدود رهبری
رهبریای است که بشریت میشناسد .رهبریای که بشری 
در مسائل اجتماعی تجاوز نمیکند؛ ولی منظور قرآن از رهبری ،عالوه بر رهبری اجتماعی،
رهبری معنوی یعنی رهبری بهســوی خداســت و آن خود حســاب دقیق و حساسی دارد و
از رهبریهای اجتماعی بسی دقیقتر و حساستر است.
َ
َ ّ
قــرآن کریــم دربــارۀ ابراهیــم(ع) حــرف عجیبــی میزنــد و میگویــد«َ :و ِإ ِذ ْاب َتل ٰ
يــم َر ُب ُه
ــى ِإ ْب َر ِاه
َ
ـات [( »]...بقــره .)۱۲۴ :خداوند ابراهیم(ع) را در مراحل بســیار مورد آزمایش قرار داد
ِبك ِل َمـ ٍ
و او از این آزمایشها پیروز بیرون آمد .ابراهیم از پیغمبرهایی اســت که سرگذشــت عجیبی
ش پیش آمده و در همۀ آنها کمال موفقیت و پیروزی را داشته است.
دارد و آزمونها برای 
بابــل بــه نبوت مبعوث شــد و یکتنه با عقایــد منحط و شــرکآمیز قوم خود
در میــان قــوم ِ
کــه همــه را فرا گرفتــه بــود ،مبــارزه کرد .همــۀ بتهــا را بهاســتثنای بت بزرگ شکســت .تبر
تشــکنی را بــه گردن بت بزرگ انداخت ،به عالمت اینکه بتهــا با یکدیگر نزاع کردهاند و
ب 
بت بزرگ سایر بتها را به این روز انداخته است.
ً
ابراهیــم(ع) بــا ایــن کار خــود نیــروی فطری عقلی خفتــۀ مردم را بیــدار کرد؛ زیــرا فطرتا درک
میکنند که ممکن نیســت ،جمادات با یکدیگر به نزاع برخیزند .همین جا به خود میآیند
ُ
ن ایــن موجودات الیشــعر فــرود آورد.
درک ،ســر به آســتا 
کــه پــس چــرا انســان عاقل شــاعر م ِ
ابراهیــم(ع) مکــرر مــورد غضــب و خشــم نمرود قــرار گرفت تــا آنجــا کــه او را در گودالی ،حتی
میتــوان گفــت در دریایــی از آتــش انداختنــد؛ ولــی او از ســخن خــود دســت برنمیداشــت.
م از طرفی با عقاید منحط ،خرافی و تقلیدی قوم خود درگیر بود و پیروز میگشت ،و از
ابراهی 
طرف دیگر با نمرود درگیری شدید پیدا کرد و تا میان آتش رفت .در همان حال یک آزمون
ی مأمور شــد که جز تســلیم کامل،
عجیــب الهــی به ســراغش آمد؛ یعنی از طرف خدا به امر 
هیــچ نیرویــی نمیتوانــد آن را اطاعت کند .امری که دربارهاش صادر شــد این بود که فرزند
جــوان عزیــزت را به دســت خود در راه خدا باید فدا کنی و ســر ببــری .ابراهیم(ع) تصمیم به
انجــام ایــن کار گرفت و در آخرین مرحله که تصمیم ابراهیمــی ظهور کرد ،از جانب خداوند
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ندا رسید ک ه ای ابراهیم تو عمل کردی و آنچه ما از تو میخواستیم همین بود.
ما از تو همین حد از تسلیم را میخواستیم ،ما کشتن فرزند از تو نمیخواستیم .ابراهیم(ع)

این منازل و مراحل را طی کرد و پشــت ســر گذاشــت .بعد از هم ۀ اینها بود که به او گفته
شــد ا کنون شایســتۀ امامت و رهبری هســتی .ابراهیم(ع ) از نبوت و رســالت گذشــت تا به
ً
َّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ َ
يم ...ن ِب ّيا ق ْبل أ ْن َي ّت ِخذ ُه َر ُسوال َو
رهبری رسید .در حدیث آمده است«ِ :إن اهَّلل ِاتخذ ِإبر ِاه
َّ َ َ َّ َ َ ُ َ ُ ً َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ ً َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َ ً َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ ً
ِإن اهَّلل ِاتخــذه رســوال قبــل أن يت ِخذه خ ِليال و ِإن اهَّلل ِاتخــذه خ ِليال قبل أن يت ِخذه ِإماما»...
خالصــۀ معنــای حدیــث اینکــه :ابراهیم(ع) اول نبی بود و هنوز رســول نبود ،رســول شــد و
هنــوز خلیــل نبــود ،و خلی ـلاهلل شــد و هنوز امــام و رهبــر نبود؛ بعــد از همۀ اینهــا به مقام
امامت و رهبری رسید (بحاراالنوار ،ج.)۲۰۵ :۲۵
َ
َ
َ ُّ َ
َ َ َّ ُ َّ صلݡی َ َ ّ َ ُ َ َّ
ــاس ِإ َم ًاما
مفــاد آیــۀ کریــم«َ :و ِإ ِذ ْاب َتل ٰى ِإ ْب َر ِاه
يــم َر ُبه ِبك ِل َم ٍ
ــات فأتمهن قــال ِإ ِني ج ِاعلك ِللن ِ
صلݡی َ َ َ ْ ُ ّ َّ صلــی َ َ َ َ َ ُ
ــال َع ْه ِدي َّالظا ِل ِم َ
يــن» (و هنگامی که خداونــد ابراهیم را با
قــال و ِمــن ذ ِري ِتي قــال ل ين
کلماتی بیازمود و او همه را به اتمام رسانید ،گفت :من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم)
(بقره ،)۱۲۴ :این است که :پس از آنکه ابراهیم همۀ مراحل را طی کرد و از همۀ آزمایشها
پیروز و موفق بیرون آمد و بهاصطالح فارســی از هفت خوان گذشــت ،ما به او اعالم کردیم
ن رســیده اســت که مــا تو را امــام و رهبر قــرار دهیم .امامــت و رهبری
کــه هما کنــون وقــت آ 
انســانها ،چــه در بعــد معنــوی و الهــی ،و چــه در بعد اجتماعــی عالیترین درجــه و مقام و
ُپســتی اســت که از طرف خدا به یک انســان وا گذار میشود .مدالی که به این نام به سینۀ
کســی میچســبانند عالیترین مدالهاســت .ابراهیم(ع) هم نبی و هم امام بود؛ به همین
جهت رهبر قوم خویش بود.
ن نیست که انبیا این منصب را
اینکه نبوت ،راهنمایی و امامت رهبری است ،مقصودم ای 
که باالتر است ،نداشتند .نبوت و امامت دو منصب است که در انبیای بزرگ هر دو منصب
جمــع اســت و در انبیایــی که نامشــان زیاد مطرح نبود یکــی از آن دو ،کمــا اینکه در ائمه،
ن راهی است
امامت و رهبری هست ولی نبوت یعنی رهنمایی جدید نیست چون راه هما 
کــه پیغمبــر نمایانــده اســت .و ائمه مــردم را در همان راه کــ ه پیغمبر از طــرف خداوند ارائه

