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  هاي اسالمی در امور مدیریتی جایگاه آموزه

  
اهللا عالمه محمدتقی مصباح آیت

*  

  اشاره

داریم و خداي متعال آن را به جامعۀ ما افاضه کرده، برقـراري نظـام اسـالمی    ه ما در این عصر سراغ کترین نعمتی  بزرگ

یل شـد  که جامعه اسالمی در مدینه تشکدهه یا بیشتر سپري شده بود  کتقریباً حدود ی امبر اکرمیاست. از زمان ظهور پ

ه کـ م یعتقد هستند. اما مـا معتقـد  ها م ن مقدار را همۀ مسلمانیو تا آخر عمر آن حضرت، ریاست این جامعه با ایشان بود. ا

ـ به غیر از نبوت و رسـالت ـ    توان گفت در همۀ فضایل  مقام عصمت بودند و می يه داراکسانی ک، امبریپس از رحلت پ

دار ایـن مسـئولیت بودنـد؛ حـدود پـنج سـال        ار تعیین شده و زمـان محـدودي نیـز عهـده    کشان بودند، براي این یمانند ا

ه کـ ومتی کـ به بعـد، ح  دار این مقام بودند. اما از زمان امام حسن عهده مدتی نیز امام حسن و   امیرالمؤمنان علی

، ایشان یا در زندان، و یـا در  ر ائمهییل نشد. در زمان ساکشور اسالمی تشکمشروعیت دینی و الهی داشته باشد، در هیچ 

گـاه علمـا موفـق     نیز هیچ انجامید. پس از غیبت امام زمان مینظر بودند و در نهایت نیز کارشان به شهادت  تبعید و تحت

  خدا مشروعیت داشته باشد. يه از سوکسی باشد که مسئولیت آن با کل دهند کیومتی تشکنشدند ح
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  ترين نعمت اجتماعي بزرگ

یاسـتی  که بـا فراسـت و   کـ بود  خواجه نصیر طوسیه بیشترین خدمت را در این زمینه انجام داد، کسی ک

ه در کـ جامعـه شـیعی فـراهم کـرد      کیل یـ کرفت و زمینـه را بـراي تشـ   یها را پذ خاص، وزارت مغول

ومـت شـناخته نشـد و در    کعنـوان رئـیس ح   گاه خودش به ومت شیعی بینجامد. اما هیچکبلندمدت به ح

ه خداي متعـال بـر مـا    کچنین شرایطی پیش نیامد. فقط در زمان ما بود  ،هیچ زمان دیگري هم پس از او

، کـه داراي مشـروعیت الهـی اسـت، در رأس هـرم قـدرت       امبریـ نت گذاشت و فـردي را از تبـار پ  م

ت مشـروعیت او،  کـ ر، بـه بر کـ هـاي ایـن پی   ومـت و انـدام  کومت قرار داد. در نتیجه، همۀ شـئون ح کح

ه در کـ ترین نعمت اجتماعی اسـت   نند. این بزرگکه مخالفت قطعی نک؛ البته تا آنجایی مشروعیت دارند

یـابیم کـه ویژگـی ایـن      نیم، درمـی کسراغ داریم. اگر دقت   تاریخ اسالم پس از نعمت ائمۀ اطهارطول 

المللـی،   شـاورزي، بـین  کواسـطۀ مسـائل اقتصـادي،     گـوییم، تنهـا بـه    مـی » اسـالمی «ه به آن کومت، کح

در فرهنـگ   مابیش همه دنیا این مسائل را داشته و دارنـد. کنها نیست؛ زیرا یهاي داخلی و مانند ا مدیریت

یل داده کبر اسـاس عـدالت تشـ    یومتکنیز ح انوشیروانه در بین پادشاهان ساسانی، کاند  ما نیز نقل کرده

انـد   هایی ایجاد شده است. در طول تاریخ افراد مختلفی تـالش کـرده   بود؛ هرچند در صحت آن تشکیک

اهـداف، بـه میـزان توانـایی،     تا براي مردم خود، رفاه، آرامش و امنیت فراهم سازند، و رسـیدن بـه ایـن    

ک اسـالمی نبودنـد. رسـیدن    ی  شدند، هیچ امکانات و شرایط آنها بستگی داشته است. اما اگر هم موفق می

هـاي   ه مبتنی بر فرهنـگ اسـالم باشـد؛ یعنـی باورهـا و ارزش     کشود  می» اسالمی«به این اهداف، زمانی 

رنـد، باورهـاي اسـالمی داشـته باشـند. بـه       ه در تـدبیر امـور جامعـه مؤث   کـ سانی کاسالمی ترویج شود. 

ل ظـاهري  کصورت، ش هاي اسالمی احترام بگذارند و درصدد اجرا و تحقق آنها باشند. در غیر این ارزش

  ها نیست. ومتکن حیدلیل اسالمیت ا  ها شبیه اینهاست، اما این ومتکبسیاري از ح

  تنزل جامعه در مسائل فرهنگي

نظام، به فرهنگ آن نظام است، بـاالترین وظیفـۀ    که اسالمی بودن یک اگر واقعاً این مطلب صحیح باشد

» فرهنـگ «است. البته متأسفانه با هزار تأسـف، واژة   یج فرهنگ اسالمی، ترویاران نظام اسالمکاندر دست

رده اسـت.  کـ هـاي مـوزون پیـدا     تکـ هـا و حر  دچار ابهام شده، و چنان تنزل یافته کـه معنـاي گـویش   

گیرنـد، آن را صـرف تشـکیل     شـور در نظـر مـی   کاي براي فرهنـگ   گویند بودجه میاساس، وقتی  این بر

کننـد؛ یعنـی منظـور از فرهنـگ      هـاي محلـی مـی    هاي موزون و گویش ات و نغمهکهایی براي حر گروه

هاسـت. مسـائل    که منظور از فرهنگ، باورها و ارزش حالی هاي فرهنگ است. در اینهاست. این از مصیبت



   ۷ هاي اسالمي در امور مديريتي جايگاه آموزه

ه به مـدیریت  کاي  شک مدیران جامعه اند. اگر این چنین باشد، بی هاي این فرهنگ وهدیگر، محصول و می

نظـر   نیاز دارد، باید این فرهنگ را پذیرفته باشند و درصدد اجرا، تعمـیم، تـرویج و تحقـق آن باشـند. بـه     

از  ه نزدیـک چهـار دهـه   کـ ل نباشـد. متأسـفانه بـا این   کگیري از آن مقدمه، چندان مش رسد، این نتیجه می

هـاي چشـمگیر    هاي مختلفی از زندگی اجتماعی، پیشرفت گذرد و در عرصه پیروزي انقالب اسالمی می

ـ ه باکـ گونـه   ایم، امـا در عرصـۀ فرهنـگ، آن    نظیري داشته توجه، و حتی کم و قابل شـرفت  ید پید و شـا ی

  ایم.   بسا حتی در مواردي هم تنزل داشته ایم؛ چه نکرده

  لففرهنگ، برآيندي از علوم مخت

هایی باید در جامعه وجود داشـته   رد چه باورها و ارزشکد مالحظه یمفهوم انتزاعی است. با کفرهنگ ی

هاي مختلفی از علوم، و عمدتاً بـا   م است. این موضوع با رشتهکباشد تا بگوییم فرهنگ اسالمی بر آن حا

ها تحقیق صـورت گیـرد    ک از این رشتهی در هر یدرست ند. باید بهک علوم انسانی، بستگی و ارتباط پیدا می

و عوامل بیگانۀ آن حذف، و عوامل اصیل آن تقویت شود تا بتـوان گفـت: بـه فرهنـگ اسـالم خـدمت       

شناسـی و   اي در مقابل اقتصاد، حقـوق، سیاسـت، تعلـیم و تربیـت، روان     ایم. بنابراین، فرهنگ رشته ردهک

 یر علـوم یشناسی و سـا  کالم و دین و حتی فلسفه، شناسی نیست، بلکه برآیندي از همۀ این علوم،  جامعه

شـود. در   هاي ارزشی خاصـی مـی   دهد. این باورها، زمینۀ نظام یل میکه مجموع آنها باورها را تشکاست 

رد کـه  کـ مال تأسـف، بـه ایـن نکتـه اعتـراف      کحال، باید با  هر شود. به می» اسالمی«صورت، فرهنگ  این

اي بود، اهتمـام جـدي بـراي     العاده ، فقیه برجستۀ جامع و دوراندیش فوقگذار این نظام ه بنیانکرغم این به

  د.یاش نرس د فراهم نشد و به هدف نهایییاي که با گونه مسائل فرهنگی داشت، اما در عمل شرایط به

  دشواري تحول در مسائل فرهنگي

شـور از عناصـر   ک ها برطرف، و فرهنگ الت حل، ضعفکوتاه، همۀ این مشکه در فرصتی کالبته توقع این

ه در کـ ویـژه افـرادي    شناسـان، بـه   ه جامعهکطور  بیگانه زدوده و اسالمی شود، توقع درستی نیست. همان

ننـد کـه تحـول در مسـائل فرهنگـی از دیرپـاترین       ک یکنند، اعتـراف مـ   یحوزة مسائل فرهنگی فعالیت م

رد؛ کـ ودتـا عـوض   کبـا یـک   توان  گیرد. یک نظام سیاسی را می صورت می  ه در جامعهکارهایی است ک

صـورت تـدریجی تغییـر داد، امـا تحـوالت       توان آن را به تر است، می لکمش  تغییر نظام اقتصادي اگرچه

شـور خودمـان اسـت؛    کعشـایر  باره، مربوط بـه   یک مثال ساده در اینفرهنگی بسیار دشوار و دیرپاست. 

هـا، بخصـوص در نـیم قـرن اخیـر،       قرنمند به اسالم و تشیع هستند و در طول  عشایري که بسیار عالقه
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خـاطر   ام اسـالم و تشـیع پایبندنـد؛ بـه هـر سـیدي، بـه       کاند؛ عشایري که به اح امتحان خود را پس داده

ـ  کواقعیـت اسـت. شـاید در هـیچ      کمندند و این ی عالقه بیت انتسابشان به اهل  ین اقـوام یشـوري چن

هـاي   باشـند. امـا در میـان همـین اقـوام، برخـی سـنت        بیـت  طور کامل عاشق اهل ه بهکنداشته باشیم 

هـا   گرفتـه، هنـوز ایـن سـنت     ه انجـام کهایی  رغم تالش غیراسالمی و حتی ضداسالمی وجود دارد که به

دختر تا زمانی که پسر عمـو   کها اقوامی وجود دارند که معتقدند: ی ن نشده است. در برخی استانک ریشه

ه پسـر  کـ ند کند. تنها در صورتی حق دارد با فرد دیگري ازدواج کواج دارد، حق ندارد با فرد دیگري ازد

کـه ایـن    حـالی  عمویش اجازه دهد! یعنی دختر عمو براي پسر عموست؛ چه راضی باشـد یـا نباشـد. در   

هـا پـیش وجـود     حال، این سـنت از قـرن   هر است. به بیت فرهنگ بر خالف اسالم، قرآن، روایات اهل

ویژه در میان برخـی اقـوام    ل است؛ بهکرد. پس ایجاد تحول فرهنگی بسیار مشداشته و هنوز هم وجود دا

هایمـان   ست. گاهی خود ما نیـز در قضـاوت   مابیش در میان همۀ قشرهاکبیشتر است. ولی   این مشکالت

هاي مختلف، به مـردم منتقـل شـده اسـت و ناخودآگـاه بـه آنهـا         ه از رسانهکهایی هستیم  وم ارزشکمح

ها، از نظر اسالم هیچ ارزشی ندارند، ولی متأسـفانه مـا در    که برخی از این ارزش حالی در دهیم. ارزش می

رده اسـت  کهاي غربی و الحادي چنان ریشه پیدا  نیم، یعنی ارزشک یه میکهایمان بر آنها ت برخی از بحث

ف آن فکـر  کند. حتی اگر کسی بر خال سی خطور نمیکه تعویض آنها به ذهن کاند  و همه آن را پذیرفته

  فهم است. جککند. یا چیزي بگوید، گویا فردي شاذ، منحرف و 

  ترين عامل اسالمي كردن مديريت در كشور مديران، مهم

ند و بعد هم بتواند سایر نهادهـا را  کحال، مدیریتی که در جامعه هست، ابتدا باید خودش را اسالمی  هر به

شـور داشـته باشـند.    کنقش را در این زمینه، مـدیران   ترین ند تا جامعه اسالمی شود. شاید مهمکاسالمی 

طور هم هست؛ امـا در خـود آمـوزش و     ترین رکن است. همین بسا فکر کنیم آموزش و پرورش مهم چه

  کنند.   ریزي و اجرا ایفا می پرورش، مدیران بیشترین نقش را در برنامه

  مديريت اسالمي، آري يا خير؟

شـیدند و اصـول   کهمه بزرگـان دنیـا زحمـت     ریت اسالمی داریم؟ اینشود: آیا واقعاً مدی گاهی گفته می

هاي سنگینی را متحمل شـدند تـا    ها و هزینه ردند و زحمتکباره بحث   ردند، در اینکمدیریت را تدوین 

ر اسـت. بـا   که واقعاً قابل تقدیر و تشکهاي زیادي،  قضایاي مدیریت را به اثبات رساندند، همراه با تجربه

ردن کـ ه مسئله اسـالمی  کچیست؟ از زمانی » مدیریت اسالمی«شده، منظور شما از  ش انجاماین همه تال
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ه اصـالً علـم   کـ شـد   ها مطرح می طور جدي، بخصوص در دانشگاه ها مطرح شد، این پرسش به دانشگاه

طـرف نباشـد، علـم نیسـت، بلکـه       طرف باشد و اگر بـی  اسالمی و غیراسالمی وجود ندارد؛ علم باید بی

طرف باشد؛ یعنی محقق، گوینده، اسـتاد و   و تابع ذوق و سلیقه است؛ علم زمانی علم است که بیهوس، 

خواننده آن علم، آن را از این جهت دنبال کنند که بخواهند این علم را بداننـد و اثبـات کننـد؛ نـه اینکـه      

ردن علـم  کا یا  اسالمی ه ردن دانشگاهکاند، آن را دنبال کنند. با این حال، اسالمی  چون داراي این مذهب

حال، شایسـته اسـت گروهـی از محققـان ایـن       هر ردن مدیریت، چه معنایی دارد؟ بهکو از جمله اسالمی 

 کنند و یـ کطرفانه بررسی  اي تبیین، و ابعاد مختلف آن را منصفانه و بی صورت بنیانی و ریشه مسئله را به

  کنند.   پاسخ قاطع، روشن و مورد قبول هر انسان منصف را بیان

  علم و دين

رسد، قبل از پاسخ به این پرسش، باید این سؤال را مطرح کرد که آیا علم با دین ارتبـاطی دارد   یبه نظر م

ـ یا دو مقولۀ متباین هستند و ربطی به هم ندارند؟ امروزه منظور از علم، غ ه از اول کـ اسـت   ییر از معنـا ی

ه از راه تجربـه حسـی و قابـل ارائـه بـه دیگـران       کـ ند یگو یم يم. امروزه علم به اموریآن قائل بود يبرا

امده باشـد، علـم نیسـت. اینهـا     یشود؛ یعنی اگر از راه تجربه حسی قابل ارائه به دیگران به دست ن اثبات 

ه بر اساس تجربه حسی قابـل  کاي باشد  باید گزاره یعنینند؛ ک ه در تعریف علم اخذ میکعناصري است 

اساس، قضایاي منطق، متافیزیک و فلسـفه، علـم نیسـت؛ حتـی      این گران باشد. براثبات، و قابل ارائه به دی

شناسـی،   هـاي رفتـاري در روان   پدیـده  یشناسی علم نیست و فقط بررسـ  اند که روان برخی تصریح کرده

علم است، وگرنه آنچه مربوط به تجربه حسی نیست مانند اینکه روح چیست، چند قـوه دارد و تعلقـش   

ه فلسفه غیر از علم اسـت، و علـم فقـط بـا     ک نند ک است، علم نیست. همچنین تصریح می به ماده چگونه

تـوان بـا تجربـه     اختالف وجود دارد. آیا خدا را می یکف علم، یشود. پس در تعر ابزار تجربی اثبات می

یم. امـا  پـذیر  اي در آن باشد، نمی نیم، اگر خدشهک رد؟ وقتی خدا را با برهان عقلی اثبات میکحسی اثبات 

  گویید علم نیست؟! چرا میاست؛ آورتر  تر و قطع ل تجربی مهمیاي نداشته باشد، از دال اگر خدشه

گوینـد ایـن مسـائل     پذیرنـد. مـی   گونه نیست و به این راحتی از ما نمـی  ولی فرهنگ عمومی دنیا این

اینها ارتبـاطی بـا علـم     مربوط به دین و ایدئولوژي است، اما علم نیست. فلسفه، دین، ایدئولوژي و امثال

سـانی  که بـا چنـین   کـ ه با ابزارهاي حسی اثبات شود. اگر ایـن را پـذیرفتیم   کندارد؛ چون علم آن است 

شـود، در   یه قضایاي اصلی مدیریت نیز به همین شکل اثبـات مـ  کنیم و آنها ملتزم شدند به اینکصحبت 

ت، یک نظام مدیریت و یـک برنامـه   یریفلسفه مد کم، ییعلم مدیریت دار کم ما یییگو ین صورت میا

۱۰       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

ن معنا دخالـت نـدارد،   یت به ایرینها در علم مدیمدیریت. ایدئولوژي، دین، احساسات، عواطف و مانند ا

م. اما مسائل مربوط بـه مـدیریت، فقـط علـم مـدیریت      یعلم قائل بود يه ما از اول براک یینه به آن معنا

سـت. مثـل قـانون    یه جز علـم اقتصـاد ن  کمطرح است مسائل  یه در حوزة اقتصاد هم برخکنیست. چنان

هـاي   وسـیله افـراد یـا گـروه     غیبی. بر اساس این قانون، اگر در شرایط آزاد و رقابتی، یک جنس به  دست

نـد:  یگو ینـد. مـ  ک خـود را پیـدا مـی     مختلف تولید و عرضه شود، در اثر رقابت، این جنس قیمت واقعی

م یتـوان  یه مـا مـ  کشود. اما این خود مشخص می به قیمت خود یعنیند؛ ک دست غیبی قیمت را مشخص می

ا راه دیگـر؛ اینهـا را علـم    یانیزه باشد یا سنتی کم؛ مینکد ینیم، با چه ابزاري تولکم، چگونه تولید یتولید کن

 گوییم. ه علم اقتصاد هم نمیکگوییم. چنان مدیریت نمی

  مديريت و رسيدن به منافع، به هر قيمتي!

پس از علم اقتصاد، نوبت بـه نظـام اقتصـادي    ه باشیم که یاد گرفت مرحوم آقاي صدر تعبیر را ازشاید این 

شود. پس از آن، نوبـت بـه    جامعه تعیین می کی يهاي رفتار اقتصاد رسد. در نظام اقتصادي، استراتژي می

ه رابطه بین موضوع و محمـول از راه  کرسد. علم به آن معنا  هاي اجرایی و مانند آن می راهبردها و برنامه

ن علم مسـاوي بـود. امـا    یافر براي اکها نداشت. مسلمان و  شد، ارتباطی با دین و ارزش تجربی اثبات می

هاي مختلف دارند. شـرایط   ها و سلیقه ه مردم خواستهکگونه نیست. اینجاست  پذیرفتن نظام اقتصادي این

اي را  ه چـه نـوع نظـام اقتصـادي    کند به اینک می کمکمسائل   این ها نیز مؤثر هستند. اقلیمی و ایدئولوژي

پرستد. مـدیریتش نیـز بـر ایـن مبناسـت کـه بنگـاه         دار سود را می داري، سرمایه بپذیرند. در نظام سرمایه

ند؛ یعنی از این منظر، مدیریت او وقتی صحیح است که سـود بیشـتري   کاقتصادي او سود بیشتري تولید 

ه سـود بیشـتري بـه وجـود     کاي تنظیم کند  گونه ها را به معنا که مقدمات، اسباب و مؤلفهند؛ بدین کتولید 

پرسـتی اسـت.    آید. در واقع، ناخوانده، ناگفته و نانوشته این ایدئولوژي را پذیرفته، و آن ایـدئولوژي پـول  

ري مازاد فـروش گنـدم   شوکایم که در  ندارد. بارها خوانده یاینکه دیگران بمیرند یا بمانند براي آنها تفاوت

ند و سودشان محفـوظ  که قیمت نشکاند؛ چرا؟ براي این ردهکاند و نابود  ها ریخته یا برنج آن را در اقیانوس

ردنـد؟  ک ارهـا را مـی  کعاطفه انسانی، دین و اعتقاد به خدا و قیامت داشتند، این  یبماند. آیا اگر اینها اندک

رشان تنها ایـن  کگویند. ف کنیم، ولی دروغ می وق بشر دفاع مینند ما به ضعیفان خدمت، و از حقک ادعا می

خواهنـد بـر دنیـا سـلطه      سانی امروز میکه ک گونه  نند. همانکسب که از هر طریقی سود بیشتري کاست 

  نند و توسعه دهند.کیابند و سلطه خود را حفظ 
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  مسلمانان   يهدف، نابود

شـته شـدند. بـراي چـه؟ بـراي      کا کام به وسیلۀ امریبراي نمونه، حدود سه میلیون ویتنامی در جنگ ویتن

اش را بر آسیاي شرقی توسعه دهد. آیا ایـن رعایـت حقـوق بشـر اسـت؟! ایـن دیـن         ا سلطهکاینکه امری

است؟! این ایدئولوژي است؟! این عدالت است؟! این انسـانیت اسـت؟! ایـن اخـالق اسـت؟! نـام ایـن        

دهـد ـ ماننـد     اي که در کشورهاي خاورمیانه رخ می بقهسا هاي بی چیست؟ امروزه امریکا در همۀ جنایت

ها را با هم درگیر کنند تـا قـدرت    ه مسلمانکاست. چرا؟ براي این کسربریدن فرزند در برابر مادر ـ شری 

کننـد. خـودش داعـش را     ل نگیرد. امروز به نفع یکی و فردا به نفع دیگري کار مـی کاسالمی در عالم ش

آورد و پـس   ار کگوید باید با داعش مبارزه کرد. خودش صدام را سر  ند و بعد خودش هم میک ایجاد می

دنبال این هستند که مسلمانان و اسالم به هـر    از مدتی او را ساقط کرد. آنها که عاشق این افراد نیستند. به

  شکل ممکن نابود و ضعیف شوند.  

   ها و دين ها، ارزش مديريت از فرهنگ يتأثيرپذير

پس نظام مدیریت، نه علم مدیریت که طبق اصطالح روز به معنـاي علـم تجربـی اسـت، متـأثر از      

چنـد بـه دیـن     شورها، هـر کها، دین و فرهنگ است. در بسیاري از  ها، اخالق، ارزش ار، اندیشهکاف

ه بر اساس آنها زیر بـار هـر   کهاي ملی دارند  مجموعه  فرهنگ کالهی و اسالمی اعتقادي ندارند، ی

مـان، یعنـی    نه علم مدیریت، فرهنگ توانیم در نظام مدیریت،  روند. بنابراین، ما می اي نمی زورگویی

نیم؛ اینکه چگونه منابع و نیروهاي انسانی را به کار گیریم، چگونه کم کهایمان را حا باورها و ارزش

. بر چـه اساسـی   نیم و آنها را حفظ کنیم، از اصول مدیریت صحیح استکآنها را انتخاب و تربیت 

هـا، اعتقـادات و حتـی     ر، باورها و ارزشککارها را انجام داد؟ در این امور، نظام ارزشی، ف  باید این

  هاي ملی اثرگذار است.  فرهنگ

توانـد در فلسـفۀ مـدیریت اثـر      گویند اسالم چه ارتباطی با مدیریت دارد. اسـالم اوالً، مـی   برخی می

منابع انسانی ارتباط دارد. وقتی یک بنگـاه اقتصـادي یـا نهـاد سیاسـی را      ه با کویژه در مواردي  بگذارد؛ به

تـان؟ افـزایش    گیریـد. تسـلط خودتـان؟ رفـاه زنـدگی      هدفی براي خود در نظر می  کنید، چه تأسیس می

اینکه وقتـی بـه مقاصـدتان برسـید،       هاي انسانی و عدالت نیز تأثیرگذار است؟ یا تان؟ یا نه، ارزش سرمایه

گویند مـدیریت   دهند، می ه به شما میکهایی  قوق میلیاردها انسان نابود شود، بر اساس ضابطهحتی اگر ح

ـ       نظر خود رسیده خوبی بوده است؛ چون به هدف مورد  کاید. اما بـر اسـاس مـدیریت اسـالمی، بایـد ی

 ه همـه را بـا هـم هماهنـگ، و اهـداف عـالی را      کالن بر همه نهادهاي اجتماعی داشته باشید کمدیریت 

۱۲       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

توان از مدیریت اسالمی سـخن گفـت کـه نهادهـاي      محقق سازد، یا الاقل به آنها آسیب نرسد. وقتی می

اي تربیـت شـوند کـه غیـر از      گونه کرد، و افراد و مدیران به یسامانده يا ها را به گونه مدیریتی و سازمان

در نظر داشته باشـند.   هاي انسانی و عدالت را نیز ل جامعه، ارزشکاهداف خاص مادي سازمانی، اهداف 

گونه نباشد، این نـوع مـدیریت اسـالمی نیسـت. در هـر نـوع اقتصـادي، اعـم از سوسیالیسـتی،           اگر این

عقایـد،    اسـت کـه افکـار،     م است. امـا سـخن در ایـن   کحا یمونیستی، امپریالیستی و لیبرال قواعد علمک

  ذار است.  پذیرند، تأثیرگ ها، فرهنگ و دین مردم در نوع نظامی که می ارزش

  ها   تفاوتي به ارزش مديريت ليبراليستي و بي

خواهند اسالم رواج یابد و قصور یا تقصیري دارند و یـا دلباختـه فرهنـگ الحـادي      کسانی که نمی

ر از این راه دیگري وجود ندارد. شاید به یاد داشـته باشـید کـه یکـی از     یگویند غ غرب هستند، می

ننـد،  ک ر مـی کگونه ف ر از لیبرالیسم وجود ندارد. کسانی که اینگفت: چیزي باالت مسئوالن پیشین می

هـا فرامـوش    رویکـرد، ارزش   کنند. در این ل دیگري براي خود حل میکبسیاري از مسائل را به ش

ـ   ردنـد، مـی  که نثار کهایی  شیدند و جانکه صدها هزار شهید کشود، دربارة زحماتی  می  کگوینـد ی

نهـا  یتوانیم چوب آنها را بخوریم! ا ه نمیکردند، ما کاري ک کزمانی احساسات مردم جوش آمد و ی

ه اقتصـاد و  کـ ار ما این است کگویند  م شود. میکهاي دینی در جامعه حا باور ندارند که باید ارزش

شـود. ایـن    دینی مطرح می ه مدیریت دینی و غیرکرفاه مردم را تأمین کنیم، نه چیز دیگر. اینجاست 

  رویکرد مربوط به مدیریت غیردینی و غیراسالمی است.

  هاي الهي وظيفة مديران به هنگام تعارض منافع مادي و ارزش

هاي اسالمی را حفظ کـرد؛ حتـی اگـر بـا بعضـی       ها، ارزش ه باید در برنامهکمدیریت اسالمی این است 

ـ    رفا کند. اگر امر دایر شد بین یکهاي مادي تضاد پیدا  ارزش ارزش الهـی در   که اقتصـادي، بـا بقـاي ی

دام یـک را  کـ شور است، بایـد  کهاي این  ه دستاورد خون صدها هزار نفر از بهترین گلکجامعه، ارزشی 

آنها رفتند و شهید شدند و اجرشان با خدا؛ به ما چه ارتباطی دارد! مـا بایـد    :گویند ترجیح داد؟ برخی می

ردم هم در آینده به ما رأي دهند؛ چون ما خدمت کـردیم، جـنس   مان آباد شود و م نیم که زندگیکاري ک

جا؟ نه در علم مدیریت، زیرا علـم مـدیریت؛   کدینی است؛ در  ارزان شد! این تفاوت مدیریت دینی و غیر

ار و آراي دینی و غیردینی بود. اما وقتی سخن از نظـام مـدیریتی   کها، اف هایی ثابت و جدا از ارزش گزاره

هـاي اسـالمی    خواهد اجرا شود، آنجا ارزش شور اسالمی میک که در یکي مدیریتی  ها امهباشد و بعد برن
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ـ یهاي اسالمی در امـور مـدیریتی اسـت؛     نظر، جایگاه آموزه حال، موضوع مورد هر تأثیرگذارند. به در  یعن

ه کـ ن است یت. مسئله ایریهاي مد ه به مدیریت مربوط است، حتی فلسفه، نظام و برنامهکهمه چیزهایی 

  امور مؤثرند.  هاي اسالمی تا چه اندازه در این آموزه

  لزوم تبيين اهميت مسائل مديريت اسالمي  

نکته پایانی که باید یادآور شوم، بیان اهمیت مسائل مدیریت اسالمی است. هر اندازه بتوانید اهمیـت ایـن   

نید، داوطلبان بـراي حضـور در   کیین مندان این حوزه تب رشته و تأثیر آن در سعادت جامعه را براي عالقه

، منزلت اجتماعی و حقوق حاصل از آن تأکیـد   شوند. اما اگر صرفاً روي منافع مادي این عرصه بیشتر می

گیـرد. مـدیریت دینـی بایـد      هاي دیگر سرچشمه می ر دینی نیست و از همان مدیریتکر، فککنید، این ف

ار انجام دهم که خدا بیشتر از من راضی باشـد.  که من چه کر این باشد که دانشجو در فکباشد  يا گونه به

رسیدم، دست بـر صـورتم بکشـد و     نم. اگر روزي خدمت امام زمانکچگونه بیشتر به جامعه خدمت 

گونـه شـد، ایـن نـوعی مـدیریت دینـی در بخـش          بگوید: آفرین. نه اینکه مرا از خود دور کند. اگر ایـن 

ه حقوق بیشـتري دارد، و اگـر در ایـران نشـد، در     کنیم کرا انتخاب  اي آموزش است. اما اگر گفتیم رشته

سـت و مـدیریت حاصـل از آن نیـز دینـی      یکشوري دیگر درآمد خوبی داشته باشد، این تربیت، دینـی ن 

  نیست.


