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  مدیریت اسالمی
  اسالمینظام و ضرورت توجه به آن در 

  27/8/92پژوهان مدیریت، در دیدار با استادان و دانش/  اهللا علّامه مصباحآیت

  چكيده
ریـزي  نسبت به تربیت مدیران صالح برنامهضروري است ت کشور فبراي پیشر. مدیران صالح در کشور نقش اساسی دارند

اي وثیـق دارد. مـدیران بـراي موفقیـت بایـد      علوم انسانی با اسالم رابطـه ي هادانشسایر مستمر داشت. مدیریت همانند 
ـ      . زمند علم و دانش مربوط هستندها و فنونی را کسب کنند، چنانکه نیامهارت ر اما بـراي تربیـت مـدیران صـالح عـالوه ب
اراده انجام کـار  به دلیل عدم تربیت صحیح، رغم دانایی فراوان، خی مدیران علی. بریمها هستها، نیازمند خواستنییندانست

کـاري را در  داري و وجـدان ساز دلسـوزي، اخـالص، امانـت   تواند زمینه. تربیت اخالقی و تعهد مدیران میدرست را ندارند
کنند کـه بـا رعایـت مسـائل فقهـی و      اي عمل میها به گونهحی برنامهگرش و طرامدیران فراهم کند. مدیران صالح در ن

  بهره برد.هاي تحلیلی تی باید تالش شود و از شیوهیی مسائل مدیریاخالقی سعادت جامعه را تأمین کنند. براي شناسا

  هاي مدیران.هاي مدیریتی، خواستنیتنیمدیریت، مدیریت اسالمی، دانس ها:کلیدواژه
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  ضرورت توجه به مديريت در كشور

هاي جامعۀ پیشرفته، پیشرفت مـدیریت اسـت. اگـر بخـواهیم جوامـع را از لحـاظ       یکی از شاخص
است. این در کارهـاي سـاده   » مدیریت«ها پیشرفت تکامل با همدیگر مقایسه کنیم یکی از شاخص

الملل. بنـابراین، طبیعـی   هم قابل تجربه است، چه رسد به کارهاي کالن و کشورداري و تا امور بین
ویـژه بـا توجـه بـه     بود که پس از پیروزي انقالب، توجه مسئوالن به مسئلۀ مدیریت جلب شود، به

اینکه انقالب ما اسالمی بود. به همین علت، این سؤال مطرح شد که مدیریت ایـن کشـور چگونـه    
حقیقی در ایـن زمینـه انجـام    هاي علمی و تخواهد بود تا با اسالم وفق دهد؟ از همان آغاز، فعالیت

هایی که در نظام اسالمی در دوران انقالب اسـالمی بـه چـاپ رسـید     گرفت و شاید از اولین کتاب
هایی که در این زمینـه انجـام   بود. ما به سهم خودمان از همۀ تالش مدیریت اسالمیکتبی در زمینه 

تدریج مراحل تکامل را پیمـوده  هرچند در مسیر تکامل بوده و اول با نقص شروع شده و به -گرفته
مؤسسه آموزشی و پژوهشـی امـام   «کنیم؛ چون نسبت به این مسئله اهتمام داشتند. تشکر می -است

هـایی  هـاي کشـور در ایـن زمینـه همکـاري     مانی با بعضی از دانشگاههم در یک مقطع ز» خمینی
تـر  بنده هم، که آن موقع جوان». امام حسین«و دانشگاه » تربیت مدرس«داشت؛ بیشتر با دانشگاه 

تهیـه شـد کـه    » مـدیریت تطبیقـی  «کردم و طرحی به نام بودم و توان کار داشتم، شخصاً شرکت می
هایش را تا حدي یم بودند، مؤسسه هم در آن سهم داشت و هزینهچند نهاد علمی کشور در آن سه
جمله مسائل مهم جنگ و بعـد هـم مسـائل    از -کرد، ولی به دالیلیکه مربوط به کار ما بود تقبل می

ها متوقف و بعضاً تعطیل شد، و این این فعالیت -المللی و بازسازي کشور و مشکالت اقتصاديبین
رفت، به نتیجۀ مطلـوب  شمار میترین کارهاي کشور بهاري، که از مهمجاي تأسف دارد که چنین ک

آوردنـد و  نرسید. تا همین اواخر هم که بعضی از مسئوالن سطح باالي کشور به اینجا تشـریف مـی  
شد، مسئلۀ تربیت مدیر براي آیندة کشور و نقش مدیران صالح در اصالح کارهـاي  هایی میصحبت

گردید که باید یک طرحی براي مدیران کارامد و صالح تهیـه شـود.   می شد و تأکیدمی کشور توجه
به هرحال، اهمیت این موضوع قابل انکار نیست و پیشرفت در هر عرصـۀ اجتمـاعی، رهـین مـدیر     

. نیروهاي کارآمد بـا  در کشور داریم خوب است. ما امکانات فراوانی؛ اعم از منابع طبیعی و انسانی
گونه که بایسته و شایسـته اسـت از ایـن    فراوان داریم. ولی متأسفانه آن استعداد خوش ذوق مبتکر،

شود، و اشکال عمده این است که مدیریت صحیحی وجـود نـدارد کـه از آنهـا     نیروها استفاده نمی
شود به اینکه باید اول استفاده شود. به همین دلیل، وقتی سیر مشکالت را در نظر بگیریم منتهی می
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تربیت کرد تا آنها براي تربیت مدیران دستۀ دوم و سوم اقدام کننـد. اگـر خـود     مدیران ارشد صالح
طور کامـل اصـالح   هاي دیگر بهتوان انتظار داشت که قسمتآنها صالحیت کافی نداشته باشند نمی

هـاي  آیند و نقششود؛ زیرا کلیدهاي اصلی دست آنهاست. باید اهتمام داشت آنهایی که سر کار می
گیرند صالحیت بیشتري براي مدیریت داشته باشند. پس تربیت مـدیر صـالح   دست میاصلی را به 
ترین کلید براي اصالح جامعه و پیشرفت آن اسـت. اگـر   ترین یا شاید بتوان گفت: مهمیکی از مهم

شود. بنابراین، هرقدر به ایـن مسـئله   رود و درست از آنها استفاده نمیمدیر نباشد امکانات هدر می
  د جا دارد. ما با آنچه باید به آن برسیم خیلی فاصله داریم.توجه شو

  جايگاه اسالم در مديريت
بـا فنـون    ،بـا معـارف   ،تري است که آیا اسالم با علـوم کلی ۀلئاین فرع مس ؟یعنی چه »مدیریت اسالمی«

اي بـین اسـالم و   چـه رابطـه   ؟بگذارد یا نهدر این زمینه تأثیري تواند آیا اسالم می ؟ارتباطی دارد یا ندارد
وجـود دارد؟ پاسـخ ایـن     - هاي اجرایی و کاربردي هم بشودکه شامل فنون و روش ،عاممعناي به - علوم

ي انجـام  ادیزهاي تالش ،در طول این سی و چند سالانقالب و از همان اوایل  .داده شدسؤال به اجمال 
 تـر که این رابطه شـفاف  شودبذول میسوزان مبسیاري از دلسوي و اخیراً اهتمام بیشتري از است گرفته 

ن شـود و  تبیـی تواند در تحول علوم داشـته باشـد   شود و ارتباط بین اسالم و علوم و نقشی که اسالم می
ین زمینـه برگـزار شـد    همـ کـه در  المللـی  همایشـی بـین  . در مورد توجه قرار بگیرد و از آن استفاده شود

، اسـالم در  فـرض مسـلم  عنـوان یـک پـیش   که بـه  بودمفروض کسانی که در این عرصه وارد شدند این 
مـا   ،اسـالم سـر جـاي خـودش    توان ایـن موضـوع را نادیـده گرفـت.     مدیریت نقش اساسی دارد و نمی

ایـن در یـک نظـام    . یمکنـ اعمـال   آنهـا هـاي  براساس آموزهو هاي دیگران مدیریت را با روشتوانیم نمی
جـاري  هـا  ذهـن  بهصورت خام اول به ،هاي دیگرادعاز این ادعا مثل خیلی ا امنته. اسالمی شدنی نیست

ـ د کـه چـرا اسـالم    دارتبیین نیاز به اما  ،قبول استقابل ي زصورت ارتکابهشود و می ر مـدیریت تأکیـد   ب
 .توجهی سـراغ نـدارم  کار قابل زمینه،سفانه در این أمت ؟کندنقش میایفاي  ،کجاي مدیریت اسالم در .دارد
فلسفۀ تعلـیم و   کتاب شگارگرفت نصورت علوم انسانی  ۀدر زمینکه آکادمیک  تاًیکی از کارهاي نسباما 

مقام معظم رهبري به وزیر وقت اشـاره فرمودنـد کـه    و  شدبود که از طرف مؤسسه انجام  تربیت اسالمی
بایـد اول ایـن   و تعلـیم و تربیـت اسـالمی باشـد      ۀباید مبتنی بر فلسـف  ،هر تحولی در آموزش و پرورش

دو سال طـول کشـید تـا ایـن     قریب را به عهده گرفت و شاید کار مؤسسه این  ،حال به هر .شودتدوین 
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کـار  هبـ در این کتاب د راسالمی دا ۀعلومی که جنب دراي براي بررسی مسائل مبنایی شیوه. دشکتاب تهیه 
  .در علوم دیگر هم قابل اقتباس استاین شیوه گرفته شده که 

  شيوة تحليل مسائل مديريت
در حـال نوسـان    نکنـیم همیشـه کارمـا   برخـورد   »اسـتقرائی «ما اگر با مسائل مدیریت اسالمی به روش 

چـون   ؛کـار کنـیم  هـم  آن  بـارة بایـد در کـه  شـود  یعنی هر روز موضوع جدیدي مطرح مـی  ؛خواهد بود
بعـدي   وچه ارتباطی با مسـائل قبلـی   و کجاست و معلوم نیست آن موضوع جایگاهش مشخص نیست 

آنچـه در   معمـوالً  ؟نظـر بدهـد  دربـارة آنهـا   له داریم که اسالم باید ئتا مس ما در مدیریت چند الًاص .دارد
در کنار ایـن   - کمدست - رسد کهبه نظر میاما  .گیرد همین روش استغالب محافل علمی دنیا انجام می

مسـائل  چـارچوب   صورت منطقی ببینیم اصالًهم استفاده کرد که ما به »تحلیلی«شود از روش می ،روش
شود؟ بعد ببینیم اینها چه ربطی بـا اسـالم دارد؟   ریت مطرح میچیست و چرا این مسائل در مدی یمدیریت

روابطـش را در  در نتیجـه،   .تواند تنظیم کنـد ابوابش را بهتر میکند و تر میاین روش شکل کار را منطقی
در یـک  و در یک رده این مسائل اسـت   - مثالً - کهتبیین کرد  توانمی گوناگونهاي در ردهو بندي دسته

سـت و مـا   ااین کار شدنی  ،به نظر بنده ؟کرد یا نه شود این کار راآیا می .مسائل دیگري است ،دیگر ةرد
  .توانیم یک طرح تحلیلی براي مسائل مدیریت اسالمی ارائه دهیممی

  چيستي مديريت
 .یمکنـ نظر از اسالمی بودن یا نبودن تحلیل صرف اگر بخواهیم این کار را بکنیم اول باید خود مدیریت را

مـدیریت در میـان    اصـالً  ؟شـود و چرا ایـن مسـائل در مـدیریت مطـرح مـی      ؟چیست »مدیریت« اصالً
عنـوان یـک   بـه  ؟هـدفش چیسـت   ؟چیسـت مـدیریت   موضـوع ؟ هاي بشري چه جایگـاهی دارد دانسته

این کـار   .کندبا اسالم ارتباط پیدا میببینیم کجایش باید بعد ؟ علمی و دانستنی روشش چیست ۀمجموع
 صـرفاً یعنـی   ؛تحلیلی بررسـی شـده باشـد   صورت بهکمابیش در مدیریت سابقه دارد که مسائل مدیریت 

طوري تعریف کرد که در کارهـاي فـردي هـم مطـرح     توان میمدیریت را  باشد.صورت استقراء خام نبه
بـراي کارهـاي   ، دیریت زمـان داشـته باشـد   مـ  ،مـدیریت کنـد  هم بایـد  ش را اآدم زندگی شخصی .شود

امـا اصـطالح    .نداشـته باشـد  ارتباطی هاي دیگر هم با انسان ، هرچندریزي داشته باشداش برنامهشخصی
ولـی از نظـر    .نیسـت  »علـم مـدیریت  «این تعریف گویند می ،در محافل آکادمیک .این نیست »مدیریت«
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آنجا که از دانـش مـدیریت    .یت فردي محل بحث نیستمدیر ،بنابراین .اشکالی ندارداین تعریف  ،لغوي
ایـن  هـاي دیگـر مطـرح اسـت و     آنجایی است که ارتبـاط بـا انسـان   شود سخن گفته مییا فن مدیریت 

کننـد توجـه   که بـا او کـار مـی   کسانی ه عناصر دیگري غیر از مدیر و باید بی دارد که گوناگونهاي شاخه
، مـدیریت  مدیریت تربیتـی  ،مدیریت فرهنگی ،دیریت آموزشیمهاي متعددي دارد: شاخهمدیریت  کنیم.

در  .تـا مـدیریت جهـانی    ،سیاسی، مدیریت اقتصادي، مدیریت تجاري، مدیریت مدیریت صنعتیدولتی، 
 ؟له مـدیریت را مطـرح کنـیم   ئشود ما مسـ ب میموجي ه چیزچ اصالً ؟مطرح استمدیریت، چه چیزي 

نفسه ـ استعداد آن را دارند که بـراي اهـداف معقـول از آنهـا      حد یک سلسله عناصر وجود دارد که ـ فی 
اي احتیـاج  برداري شود، ولی براي آنکه از این منابع استفاده شود بـه طرحـی نیـاز اسـت. بـه برنامـه      بهره

ها از آن گرفته شود. فرض کنید براي نـان مـردم، گنـدم الزم    است. تنظیم خاصی انجام بگیرد تا این بهره
هـایی هسـتند   شود. انسـان کند. اما گندم نان نمیخرد و انبار میکارد. تاجر گندم را مییاست. کشاورز م

سو، باید آموزش ببینند؛ و از سوي دیگر، باید هماهنگ شـوند و  توانند نانوایی کنند. اما اینها از یککه می
شـود. پـس اگـر در    مـی  با هم ارتباط برقرار کنند. اگر همۀ اینها در نظر گرفته شد مسئلۀ مدیریت مطـرح 

توان از آنها اسـتفاده کـرد شـرطش ایـن     طبیعت یا منابع انسانی امکاناتی داریم که براي اهداف بلندي می
گیري شود. دانشی کـه بـه مـا    است که ارتباط خاصی بین اینها برقرار شود و در قالب خاصی از آنها بهره

  است.» مدیریت«گیري کنیم ز آنها بهرهدهد چگونه بین اینها ارتباط برقرار کنیم و انشان می

  هاي مديريتبايسته
هـایی اسـت کـه    بحـث ، جنبه دارد چند ،این دوبین علم است یا فن یا چیزي مشترك اما اینکه مدیریت 

از ایـن  علـوم   ۀدر فلسـف  .نـد اهبحث کـرد باره در اینها هم خیلی .مدرسه خوب استدر براي سرگرمی 
یـک   :دو بخـش اسـت  داراي  :نداهبعضی گفت؟ علم است یا فن »حقوق« - مثالً - که شودمسائل بحث می

باید یـک   علم،قاضی غیر از  .شوداما قاضی با خواندن کتاب قاضی نمی ،علم است کهدارد  نظريبخش 
و راننـده  قوانینی دارد  کهمثل رانندگی  ؛خواهدمهارت هم میقضاوت  .عملی و فنی هم داشته باشد ۀجنب

فنـونی  باید در عمـل هـم    ،غیر از آن قوانین .شودراننده نمی کسی ،اما با خواندن آن قوانین ،که باید بداند
قواعـدي کـه   دانستن صرف به جور نیست که مدیر هم این .خواهدمهارت میهم در اجرا  ؛اعمال کندرا 

الحی مـدیر صـ   تـا کنـیم  ه اگر منظور از مدیریت این است که چبشود. مدیر شده است، در کتاب نوشته 
 .خواهـد مـی هـم  غیر از علم رفتارهاي عملی  .براي کارهاي اجتماعی داشته باشیم این صرف علم نیست

۱۰       ، ۱۳۹۲سال سوم، شماره اول، پاييز و زمستان  

 نظـر بـریم از ایـن   مـی کار هب »علم«را در مقابل  »فن« در اینجا،اگر  اًاصطالح .هایی باید کسب کندمهارت
 ها براي مـا خیلـی  این بحث هالبت .هایی کسب کندمهارتو باید نی دارد فهاي جنبهو فنی است است که 

عمـال  نهادهاي جامعـه ا و ها در بخش مدیریتی که عمالًبدانیم ه مهم است این است که چآن ؛نتیجه ندارد
ایـن چیسـت و    ی،هاي سیاسی و حکومتتا بخش ،آموزش و پرورش ،فرهنگ ،در بخش اقتصاد ؛دشومی

البتـه مـدیریت در   چیسـت؟   - وجـود دارد هایی که در هر بخشی نظر از ویژگیصرف - شامحتواي کلی
  .در بخش دیگر نیست کند کههر بخش با عوامل خاصی ارتباط پیدا می

کند؟ اینها را بررسی کرده و فرمـولی تهیـه   نظر از اینها، مدیریت کلی چه عواملی را ایجاب میصرف
گیـري کنـیم.   هـدف تصـمیم   اند: ما از اول باید هدفی را در نظر بگیریم و براي تحقـق آن اند و گفتهکرده

براي آن طرح باید یک طرح کلی داشته باشیم. بعد عوامل و شرایط اجرایی را در نظر بگیـریم و بـرآورد   
کنیم که چه اندازه نیرو داریم؛ چه نیروي طبیعی و چه نیروي انسانی؟ حـال بـراي اینکـه از ایـن نیروهـا      

الزم دارد. بـراي ایـن منظـور، بایـد بـین      » بنـدي انزمـ «الزم اسـت. برنامـۀ اجرایـی    » برنامه«استفاده کنیم 
صـورت  عناصري که در اجراي این برنامه دخیلند هماهنگی وجود داشته باشد. براي اینکـه ایـن کـار بـه    

الزم است. اگـر در  » ارزشیابی«خواهد و در نهایت، پس از همه، صحیح انجام گیرد نظارت و بازرسی می
» مـدیریت تحـول  «بسا باید تحولی ایجاد کنیم. سرانجام، در سیدیم، چهارزشیابی، به نقاط مثبت و منفی ر

هایی رخ داد، باید بدانیم چگونه آنها را رفع کنیم. این هـم اقتضـائات   چنانچه تعارضاتی پیش آمد، بحران
کنـد. آمـوزش و تربیـت منـابع انسـانی و      را ایجـاب مـی  » مدیریت تعـارض «و » مدیریت بحران«خاص 

شـناختی از مسـائل فرعـی مربـوط بـه ایـن       هـاي روان به نحو صحیح با اسـتفاده از روش  استفاده از آنها
  موضوع است.

چـه را آمـوختنی اسـت    آنیکی اینکه مـا   :بندي کردشود تقسیماین مسائل را در دو بخش می مجموع
ینهـا را در  اهمـۀ   .نها را هم بـدانیم آن شناخت پیدا کنیم و حتی روش استفاده از آنسبت به و یاد بگیریم 

داننـد  خـوب مـی   کـه بسـیاري هسـتند    .ها کافی نیستولی این دانستنی .کنیمبندي میدسته »هادانستنی«
دانسـتنی اسـت   را آنچـه   ۀهمـ  ؛ریزي بلدندبرنامه ،کار گرفتهدانند چه روشی را باید بمی، هدف چیست

عامل اصـلی عـام داریـم     ما دوپس  .دیگري است تۀکناین  .کنندخیانت می ،اما در عمل ،دانندخوب می
 ةدیگري مربـوط بـه اراد   .گیردیاد می ،هرکس برود درسش را بخواند .هاست»دانستنی«مربوط به  یکه یک

بـا   ،شـود و ایـن بـا کتـاب درسـت نمـی      ،استفاده کنـد درست ها دانستنی ازانسان است که باید بخواهد 
هرچـه  یـا   »تعهـد « ،»تربیت اخالقـی «بگذارید اسمش را  .خواهدچیز دیگر می. شودخواندن درست نمی
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و  ،داريامانـت  ،اخـالص  ،سـوزي دل ؛دانسـتن مفـاهیم اسـت    غیـر از ایـن   اما به هـر حـال،   خواهید.می
  .شودبندي میاینها همه در این قسمت دستهخواهد. میکاري وجدان

هـا  ي را بدانیم و انسانپس در مدیریت، دو نوع عامل کلی را باید در نظر بگیریم: یکی اینکه چه چیز
را چگونه بسازیم تا بتوانیم به هدفی که از دستگاه یا سازمان یا بنگاه اقتصادي داریم، برسیم. دیگـر اینکـه   

هاي روانی و ارادي و انگیزشی را داشته باشند؟ این یـک تحلیـل اسـت کـه تـا وقتـی       افراد کدام ویژگی
س از اینکـه دانسـتیم، افـراد بایـد بخواهنـد تـا بشـود        شود. پـ برخی چیزها را ندانیم مدیریت اعمال نمی

  تصمیم گرفت؛ باید انگیزه داشته باشند.

  هاگذاريتفاوت نگرش اسالم با نگرش غيراسالمي در هدف
خواهم نماز بخوانم، هم بایـد بـدانم نمـاز واجـب     طور است. من ظهر که میدر کارهاي فردي هم همین

گیـریم، در کـالس یـاد    هاست؛ از کتاب یاد مـی بخوانم. اینها دانستنیاست، هم بدانم نماز را چگونه باید 
اي داشته باشم کـه کارهـاي دیگـر    دهند. اما اینکه اول ظهر باید انگیزهخانه یادمان میگیریم، در مکتبمی

را رها کنم و نماز بخوانم این چیز دیگري است. این را چگونه باید کسـب کـرد؟ از همـین جـا روشـن      
کنـیم، بایـد   هاي اولیه کارمان در مدیریت، براي هدفی کـه انتخـاب مـی   ما اوالً، در همان قدم شود کهمی

بینش و آگاهی خاصی داشته باشیم؛ زیرا این فطري انسان است کـه در پـی هـدفی اسـت کـه بـاالترین       
بـه   گردد تا منفعت و لذت بیشـتري را از زنـدگی  مصالحش را تأمین کند. آدم در زندگی دنبال چیزي می

را به او برساند. همۀ اینها را که جمع کنیـد نـام    تأمین کند؛ بیشترین کمالاو بدهد؛ بیشترین مصلحتش را 
توانـد  خواهد به سعادت برسد. فطري انسـان اسـت. آدم نمـی   گذارند. انسان میرا روي آن می» سعادت«

. اما اینکه چه چیزي را هدف خود قرار دهد ـ تـا    )105(هود: »فَمنْهم شَقی و سعید«خواه نباشد. سعادت
تر. امروز در محافل علمی دنیا، تـا  تر و نهانیاي کلیبه سعادت برسد، هم شناخت الزم دارد و هم انگیزه

دهد، سعادت، سـعادت مـادي دنیـوي اسـت. آنچـه      ها نشان میها و بحثآنجاکه ما سراغ داریم و کتاب
شـان لـذت ببرنـد لـذت     زندگیِ خوب و خوشی داشته باشند؛ از زنـدگی گردند این است که دنبالش می

؛ ولـی در نهایـت،   »مصـلحت «و » منفعـت «شود: کند اسمش میکند، وسایط پیدا میوقتی مراتب پیدا می
نویسـند کـه مـا    شود. البته جایی نمیگردد به اینکه آدم خوش باشد. همه چیز در این قالب دیده میبرمی

گردیـد، خـوب   دنبال خوشی هستیم؛ اما از ته دلشان که سؤال کنیم شما دنبال چه مـی فقط دنبال لذت و 
المللی و حقوق انسان را بررسی کنیم آخرش ایـن  رسیم. وقتی مسائل بینکه کاوش کنیم به همین جا می
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خواهد زندگی کنـد؛ راحـت   است که مردم خوش باشند، مزاحم همدیگر نشوند. هر کسی هرجوري می
شـده و نانوشـته دارنـد کـه ابـراز      ها یک هدف از پـیش تعیـین  فعالیت گونهق بشر و همۀ اینباشد. حقو

کنند از اینکه آن را شفاف کنند. هـدف  کنند. البته داعی بر اخفاي آن هم ندارند، غفلت و مسامحه مینمی
هـاي  که بـه رشـته  اصلی زندگی در نظر آنها، رفاه و خوشی است؛ منتها این وسایلی دارد، ابزارهایی دارد 

  المللی.شود؛ از کارهاي خانوادگی گرفته تا مسائل بینهاي اجتماعی مربوط میعلوم و فعالیت
شـده همـان   گوید؟ ما قدم اول هستیم؛ اهـداف تعیـین  شود که آیا اسالم هم این را میاینجا سؤال می

خـواهیم آن را  مـی  اهداف زیرینی است که در اعماق قرار دارد. هـدف اعـالي زنـدگی مـا چیسـت کـه      
إِنَّ الـدینَ عنْـد   «مدیریت کنیم؟ در قدم اول، یک اختالف اساسی اسالم و همۀ ادیان الهی با هـم دارنـد:   

المالْإِس نْیا    «). این آن چیزي است که همۀ انبیـا گفتنـد. امـا    19عمران: (آل» اللَّهیـاةَ الـدرُونَ الْحلْ تُـؤْث بـ  و
 رٌ ورَةُ خَیقیالْآخالْأُولی أَب فحی الصگوینـد. از اول  )؛ همـۀ انبیـا همـین را مـی    18ـ16(اعلی: » إِنَّ هذا لَف

گفتند: هدف شما خیلی فراتر از این زندگی مادي است. شما اصالً خیلی فراتـر از ایـن جسـم کـوچکی     
وجـود محـدود پنجـاه    ماند. شما یک مبینید. شما روح الهی دارید؛ روحی که تا ابد باقی میهستید که می

ساله صد ساله نیستید. روح خدایی در شما وجـود دارد. زنـدگی شـما بـه قـرب الـی اهللا و جـوار خـدا         
ۀِ      «انجامد. حضرت آسیه همسـر فرعـون گفـت:    می ی الْجنـَّ تـاً فـیب كنْـدی ع نِ لـ ابـ ب؛ 11(تحـریم:  » ر(

پـس اسـالم در اینجـا حـرف      !همت بلندياي پهلوي خودت در بهشت برایم بساز. چه پروردگارا، خانه
کند؟ خیر، این رنگـی اسـت کـه بـه همـۀ آنهـا       راه دیگري را مطرح می دارد. آیا اسالم در مقابل دیگران،

گوید: تو هدفی باالتر از اینها داري، معنایش این نیسـت کـه دنبـال زنـدگی خـانوادگی      زند. اینکه میمی
رفتاري نکن یا مـدیریت سـازمانی نداشـته    داشته باش، یا خوشنباش، رفاه زندگی را نخواه، زن و بچه ن

ابتغـاء وجـه   «باش. همۀ اینها هست، منتها همۀ اینها در طیفـی از اهـداف اسـت کـه در نهایـت بایـد بـه        
کنـد، بـدون   برسد. هدف اعال را باید در نظر داشت. همه چیز در سایۀ این معنا پیـدا مـی   )272(بقره: »اهللا

کنـد.  گرا و منکر هم کـار مـی  کند، کارگر مادهچ تغییري بکند. کارگر مسلمان کار میاینکه ظاهرش هم هی
شان هم مساوي اسـت. امـا   گراها بهتر باشند. نتیجۀ اقتصاديبسا کارشان هم مساوي باشد یا حتی مادهچه

د، هـر  دارکند عبادت است؛ هر قـدمی کـه برمـی   اسالمی بودن این یکی با او فرق دارد. این کارش را می
اش نکنـد سـودي بـرایش نـدارد.     کشد ثواب دارد. اما او نه، اگر ضرر نداشته باشد و جهنمینفسی که می

شناسـی مـا و   شـود. پـس در اول کـار، بیـنش جهـانی مـا، هسـتی       فقط نتیجـۀ دنیـوي دارد و تمـام مـی    
تنی بر یـک سلسـله   هاي مهم است که تمام علوم انسانی مبشناسی ما دخالت دارد. این یکی از نکتهانسان
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شناسانه دارند. بسته به اینکه در هـر  شناسانه و انساناصول موضوعۀ نوشته یا نانوشته است؛ اصول هستی
بینـیم، علـوم انسـانی شـکل پیـدا      بینیم و انسان را چگونه مـی شویم عالم را چگونه میعلمی که وارد می

  دهد.اش ارتباط میلیکند. این بخشی از چیزهایی است که انسان را با هدف اصمی

  زي اهدافيرتفاوت نگرش اسالم در طراحي و برنامه
هـاي اجتمـاعی چـه    ریـزي فعالیـت  در طراحی و برنامه». ریزيبرنامه«و. » طراحی«رسد به بعد نوبت می

توانـد در  گـذاري مـی  کند ایـن هـدف  روشی را باید انتخاب کرد؟ چون بینش مسلمان با دیگران فرق می
شود آدم رفتاري بکند که جهنمی شـود  ها هم اثر بگذارد؛ همان چیزي که گاهی موجب میامهرفتار و برن

شود. در این هم اسـالم نظـر دارد؛ یعنـی همـان     و در مقابل، رفتاري کند که موجب رسیدن او به بهشت 
د شـو شود که چه کاري حالل است و چه کاري حرام. برنامـه را مـی  حالل و حرام که در فقه مطرح می

شود مخالف آن باشـد. بـا مسـائل فقهـی ایـن      اي تنظیم کرد که مطابق معارف اسالمی باشد و میگونهبه
در معناي عام، موضـوعش رفتـار مکلفـان    » فقه«چون  - کند. در آنچه مربوط به رفتار استارتباط پیدا می

حـالل اسـت یـا    در هر رفتاري، چه فردي باشد و چه اجتماعی، اسالم در آنجـا حکـم دارد کـه     - است
حرام؟ واجب است یا مستحب؟ در سایر چیزهایی هم که مربوط به شناخت است، باید ببینـیم کجـایش   

خـواهیم از کارمنـدي   کند؟ بعد ببینیم با اسالم موافق است یا نه؟ ما مـی با معارف اسالمی ارتباط پیدا می
اش، از فکـرش، از  نـیم؛ از اراده ککنـیم، از همکـاري کـه در یـک نهـاد از او اسـتفاده مـی       که استخدام می

دار باشـد، دلسـوز باشـد. اینهـا بـا      کنیم، باید در کارش انضباط داشته باشـد، امانـت  اش استفاده میانگیزه
را هم حفظ کنی هیچ تأثیري ندارد. این از یـک جـاي    جواهرکتاب شود. اول تا آخر خواندن درست نمی

ن است هیچ تـأثیري نکنـد. ایـن حفـظ الفـاظ اسـت. آن       دیگر باید بیاید. حافظ کل قرآن هم باشی ممک
گردد؛ به اینکه خود آدم باید با اختیـار، آن را انتخـاب کنـد و تصـمیم     انگیزه و اراده به مبدأ دیگري برمی

خواهد. این مهارتی است به دنبال مهارتی. کیفیتی نفسانی اسـت کـه در انسـان    بگیرد. این کار تربیت می
خواهیم نیروي انسانی بـراي یـک   شود. اصالً ما وقتی میاش گیرد با تمرین ملکهیشود، تصمیم مپیدا می

فعالیت اقتصادي، سیاسی، علمی، فرهنگی یا هنري استخدام کنیم، باید دنبال کسی بگـردیم کـه انضـباط    
داشته باشد، نه اینکه تا وقتی جلوي چشم ماست کار بکند؛ مـا کـه رویمـان را برگـردانیم دسـت از کـار       

کشد. این که نشد مدیریت! این کار با خواندن فالن کتاب که بعـد آن را امتحـان بدهـد و نمـره بگیـرد      ب
خواهد. این تربیت چگونه است؟ چه عـواملی  شود. این ساخت روحی و تربیت اخالقی میدرست نمی
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ائل هایی دارد کـه سـرجاي خـودش. البتـه بـا مسـ      اي دارد و بحثدر آن وجود دارد؟ این خودش فلسفه
دهـد و  کنـد، رشـد مـی   گذارد، زمینه را فـراهم مـی  ها در آن اثر مینظري هم ارتباط دارد. خیلی شناخت

گیـرد. غیـر   گونه عمل کردن را نمیها جاي اینکند. اما به هرحال، دو مقوله است. آن دانستنیتقویت می
  از آن دانستن، چیز دیگري هم باید باشد.

  نقش تربيت اسالمي در مديريت
حـاال اخـالق اسـالمی    . کنـد با اخالق اسالمی ارتباط پیدا مـی بحث مدیریت و نحوة عمل ینجاست که ا

کجـا بـا هـم     ؟همسـو هسـتند  این دو کجا با یکـدیگر   ؟ی چه ارتباطی داردیبا اخالق عام عقال ؟چیست
ز خـواهیم بگـوییم بخشـی ا   ولـی مـی   .جایش اینجـا نیسـت  که ن بحث دیگري است ای ؟اختالف دارند

خـود   ،امـین باشـد   ،منضـبط باشـد  ش خواهد کارمندکه مدیر میمسائلی که مربوط به مدیریت است؛ این
. نکنـد  با دشمن معاملـه و هدر ندهد نیروها را  .حافظ باشدو هم امانتدار  ،هم بداندکه خواهد مدیري می

 .شـود ها درست نمـی با دانستنیفقط این  ).55یوسف: »(اجعلْنی علی خَزائنِ الْأَرضِ إِنِّی حفیظٌ علیمقال «
اینجـا   ».تـر بـرد کـاال   که با چراغ آیـد گزیـده   يدزدچو «، اما گاهی خیلی خوب بداندکسی ممکن است 

هرچـه معلومـات بیشـتر باشـد راه     و رسـانند  مـی هـم  ضرر ، بلکه دهندها کاري انجام نمیتنها دانستنینه
اخـالق  «و  »تربیت اسـالمی «چیزي که  ؛خواهدچیز دیگري می جااین ند.خیانت را بهتر بلدو سوءاستفاده 

  .را تأمین کندتواند آن می »اسالمی
چه فرقـی دارد؟ کجـا بـا یکـدیگر همسـو      » اخالق عقلی«یا » اخالق دینی«با » اخالق اسالمی«حال 

ل و شـود. ولـی بـه هرحـا    هستند؟ کجا با هم ارتباط دارند؟ اینها مسائلی است که با چند کلمه حل نمـی 
فهمیم که در مدیریت، به تربیت اسالمی و اخالق اسالمی احتیـاج داریـم کـه صـرفاً بـا      اجماالً این را می

هـاي اجتمـاعی و اقتصـادي و    رو، در توسـعۀ فعالیـت  شود و ازایـن آموختن مفاهیم و الفاظ درست نمی
خـواهیم توسـعه   تـی مـی  را لحاظ کنیم، وگرنـه وق » تربیت«و » آموزش«مدیریتمان، حتماً باید اول عنصر 

شـویم. بنـابراین، بایـد پیشـاپیش، قبـل از اینکـه       دهیم و نیروي جدیدي استخدام کنیم با خأل مواجه مـی 
سازي کنیم. جامعه باید طوري باشد که بتواند این نیرو را تـأمین کنـد. اگـر در    شروع به توسعه کنیم نیرو

کند کـه مـا بـراي    که مدیریت صحیح ایجاب میجامعه تربیت نشد خود ما باید آن را بسازیم. اینجاست 
کنـیم. تنهـا پـژوهش    ادامۀ کار و توسعۀ کار، همیشه بحث آموزش و پژوهش و پرورش را با هـم دنبـال   

کنـد.  هـاي مـا را زیـاد مـی    گردد. پـژوهش دانسـتنی  ها برمیکافی نیست. پژوهش هم آخرش به دانستنی
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ها کافی است؟ ما در کنار این، باید پرورش هـم  مگر دانستنیکند، اما هاي ما را منتقل میآموزش دانستنی
خواهیم. باید کسانی را بپرورانیم که ملکات اخالقی در آنها ایجـاد شـود؛ ایـن    داشته باشیم. تربیت هم می

ها را کسب کنند، وگرنه تا حشر کار ما لنگ است. هر قـدر هـم قـانون بنویسـید راه بـراي دزدي      مهارت
کنـیم. تعزیـرات   کار کنیم؟ تعزیرات حکومتی درست مـی شود. چهفروشی میشود. گرانمیبیشتر فراهم 

رود از مـی  - مـثالً  - گـذاریم. بـازرس کیسـت؟ کسـی کـه     حکومتی را چگونه درست کنیم؟ بازرس مـی 
شـود و هـر کـاري بکنـیم بـه      گیرد. پس با این وصف، راهی براي دزدي جدید باز میدار رشوه میدکان

شود با کتاب خوانـدن  کنیم باایمان باشد. این را نمیرسیم، مگر اینکه کارمندي که استخدام مینتیجه نمی
تواند فراهم کند. آیا غیـر از  و امتحان و نمره درست کرد. این به عنصر دیگري نیاز دارد که آن را دین می

  خیر؟ تواند این نیاز را تأمین کند؟ آیا اخالق منهاي دین وجود دارد یادین هم می

  ارتباط مديريت با ساير علوم
ما معتقدیم اخالق صحیح بدون دین ممکن نیست. وجود مسائل اخالقی در سازمان براي این اسـت کـه   
کارمند کارش را درست انجام دهد. اما خود کارمندها با هم چـه ارتبـاطی بایـد داشـته باشـند؟ مؤسسـه       

دش هماهنگی صحیح و روابـط عادالنـه و انسـانی    تواند کارش را درست انجام دهد که بین افراوقتی می
رود. هـر قـدر روابـط عـاطفی و     برقرار باشد. دو کارمند همکار، که با یکدیگر قهرند، کارشان پیش نمـی 

شود؟ مـا بـه تربیـت    گیرد. این چگونه حاصل میصمیمی و معقول بینشان بیشتر باشد کار بهتر انجام می
هاي تجربی احتیاج داریم کـه آنهـا ذاتـاً رنـگ دینـی      اینها، ما به دانستنیدینی احتیاج داریم. البته در همۀ 

شناسی ذاتـاً رنـگ   توانند در دین نقش تربیتی داشته باشند. مسائل روانندارند. اما ابزارهایی هستند که می
دمان، بـا  دینی ندارند، اما ابزارهاي خوبی هستند براي اینکه دیندار باشیم و بخواهیم روابطمان را بـا فرزنـ  

شناختی، باید آدم را بشناسـیم تـا بـدانیم بـا او     مان اصالح کنیم. براساس اصول روانهمسرمان، با همسایه
شود بر او اثر گذاشت. این ممکن است در دین بیـان شـده باشـد،    شود رفتار کرد؛ چگونه میچگونه می

کنیم؛ امـا  نیم، از تجارب خود استفاده میکولی دین اساساً براي این کار نیامده است. ما از علم استفاده می
مان. پس ما از این علوم؛ علـومی کـه هـر بخشـی از     هاي دینیآن تجارب ابزاري است براي اعمال روش

آن مربوط به هدفمان است، باید استفاده کنیم. طبعاً در مدیریت اقتصاد، باید از اقتصـاد اسـتفاده کنـیم. در    
رهنگی استفاده کنیم، ولو اصـالً و ذاتـاً دینـی نباشـند، علمـی محـض       مدیریت فرهنگی، باید از مسائل ف

جـور  مند شویم. ولی مدیریت ایـن عنوان ابزار، باید از آنها بهرهباشند. ولی چون سروکار ما با اینهاست به
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نیست که محصور در قالب خاصی و ارتباطش با یک علم باشد. مدیریت با بیشتر علـوم انسـانی ارتبـاط    
نظـر کـه در عقایـد، در افکـار، در تربیـت و در       اسـت؛ از ایـن  روشـن  باطات بـا مسـائل دینـی    دارد. ارت

هاي عملی، با فقه، با اخـالق و بـا عقایـد اسـالمی و سـایر علـوم ارتبـاط دارد؛ و دیگـر از لحـاظ          روش
یریت تـوانیم بگـوییم: مـد   تواند از آنها استفاده کند. به همین دلیل اسـت کـه نمـی   ابزارهایی است که می

عنوان یـک  شود این را بهگونه نیست. عمالً نمیعلمی است در کنار علوم دیگر و مستقل از آنهاست. این
شناسـی اسـت و بـا بسـیاري از مسـائل      علم از میان دیگر علوم در نظر گرفت. بیشترین ارتباطش با روان

بـوط بـه خـودش ارتبـاط     اي هم با علوم خـاص مر شناسی اجتماعی و در هر رشتهشناسی یا روانجامعه
شناسـانۀ  ، هم با عقاید اسالمی سروکار دارد ـ از لحاظ بینش هسـتی  »مدیریت اسالمی«دارد. وقتی گفتیم 

هم با فقه اسالمی، هم با اخالق اسالمی، هم با تربیت اسالمی. بـا همـۀ اینهـا    ـ   اسالمی و عقاید اسالمی
نه بین اسالم با مدیریت و بین مدیریت بـا علـوم   آید که چگودست میارتباط دارد. از همین، سر نخی به

  دیگر ارتباط برقرار کنیم. 

  نمودهاي مديريتي جامعة ما
مثـل  ـ    گذرد، در مدیریت شهريمان نگاهی بکنیم واقعاً آنچه در جامعۀ ما میهاي جامعهاگر به واقعیت

روکار دارنـد، چقـدر مـدیریت    وبیش با آن سدر آنچه همۀ مردم کمـ  ادارة بهداشت، شهرداري و غیر آنها
همـین جاهاسـت   مربوط بـه  اسالمی است؟ متأسفانه باید بگوییم خیلی کم، و لنگی کار جامعۀ ما عمدتاً 

است، امـا مـدیریت اسـالمی در آن ضـعیف     » نظام اسالمی«است، » جامعۀ اسالمی«که جامعۀ ما اسمش 
آوردن هستند، به فکر پست و مقامنـد، بـه   هاي دین در آن ضعیف است. غالباً به فکر پول دراست. انگیزه

روند. در ضمن کار هم مشـغول کارهـاي شخصـی    آیند زود، میفکر سوءاستفاده از وقت هستند؛ دیر می
زنند. از دید اسالمی، اینهـا دزدي اسـت! دزد   زنند، با این و آن حرف میکنند، تلفن میهستند؛ مطالعه می

کنند. اگـر  اال برود. اینها از حقوق هفتاد میلیون نفر سوءاستفاده میحتماً آن نیست که شب از دیوار مردم ب
کننـد. در  هاي خود هستند و وقتشان را صرف کار دیگري نمیبا این بینش نگاه کنند مواظب لحظه لحظه

عزیزانی داریم که ـ بحمدهللا ـ بـراي چـایی خوردنشـان هـم        آموزشی و پژوهشی امام خمینیمؤسسه 
مان حسـاب کنـیم   توانیم جزو وقت موظفیکنیم آیا میکه ما وقتی را که صرف چاي می کننداحتیاط می

کند. این فـرق  کنند. دین آدم را اینجور تربیت میخواهند وضو بگیرند، احتیاطاً جبران مییا نه؟ وقتی می
کنـد،  ا مـی زند، فـیلم تماشـ  نشیند با دوستش گپ میزند و میآید ساعت میکند با اینکه کسی که میمی
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 کنـد و کـار دارد،  خواند. وقتی هم کسی مراجعـه مـی  دهد، روزنامه میبیند، رادیو گوش میتلویزیون می
  گوید: برو فردا بیا، وقت نداریم!  می

جـا  در ایـن زمینـه کـار کنـیم     قدر  هر .ضعیف است نمامشکل ما در این است که مدیریت اسالمی
و عقلـی  ، و هم در بخش عملی. از حیث اثبات کنیم ،تبیین کنیم ،فکر کنیمنظري باید هم در بخش  دارد،

 ۀلئشـود مسـ  کمتر بـه آن توجـه مـی   آنچه  کهنایباالتر باید کار شود. جا متناسب با نوع خودش  نقلی هر
در طـول   - ولو ضـعف هـم داشـته باشـند     - خودش را انتواند کارمندمی که واقعاًآن .است »تربیت مدیر«

گونـاگونی  هـاي  با روش ،کندهایی که میبا تنبیه ،هاي خودشبا تشویق؛ با رفتار خودش تربیت کند ،کار
توانـد  شـدة اسـالمی اسـت. او مـی    مدیر تربیـت  ،ستهو مورد تأیید اسالم هم  آمدهشناسی که در روان

  .بسازد نیرو براي آینده هم ؛حداکثر استفاده را بکندهم نیروي کارآمد بسازد و از نیروهاي موجود 
امیدواریم خداي متعال به همۀ ما توفیـق دهـد کـه از ایـن فرصـت بسـیار اسـتثنایی، کـه در تـاریخ          

مان پیش آمده است، یعنی برقراري نظام اسالمی و فرصـتی کـه بتـوانیم دور هـم بنشـینیم و ایـن       زندگی
هـاي شهداسـت کـه امـروز از     خونها را صادقانه با هم بزنیم، به خوبی استفاده کنیم. این به برکت حرف

کنیم و اینکه چه راهی بـراي اصـالح بایـد    کنیم و از خدا و از مسائل کشور صحبت میدین صحبت می
اندیشید. متأسفانه ما در کشورمان، از صدر تا ذیل، با کمبود مـدیریت اسـالمی مواجـه هسـتیم و هرقـدر      

والسـالم   )٧: نسـاء »(لَئنْ شَکَرْتُم لَأَزِیدنَّکُم«که بیشتر در این راه تالش کنیم لطف خدا بیشتر خواهد شد؛ 
  .رحمۀ اهللاعلیکم و 


