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  چكيده
مديريت اسالمي واجد معاني، مفاهيم و تعاريف گوناگوني است كـه هـر محققـي از ظـن خـود      

در تحقيقات مرسوم مغفول مانده، بررسي  طور غالب بهبخشي از آن را روشن ساخته است. آنچه 
اين دانش از حيث موضوع، هدف و روش است. در اين مقاله پـس از بررسـي معنـاي مـديريت،     

لزوم ارتباط اسالم و مديريت از دو منظر انتظـار از ديـن و دانـش مـديريت     اسالم، علم و دانش، 
ن ياي آن تبيـ  رشـته  ميـان  يف برگزيده مديريت اسـالمي، ماهيـت  تعر براساسبررسي شد و سپس 

ها گوياي آن است كه اين دانش از سويي متكي بر دانش عقاليي و از سـوي   بررسي نتيجهگرديد. 
وري سـازمان در   ت، موضوع آن سازمان اسـت و هـدف آن بهـره   ديگر برآمده از علم تجربي اس

يابـد، مـديريت    طول هدف خلقت و روش آن در دياليكتيك ميان دانش و علم تجربي هويت مي
هـاي علمـي و    هاي يك مكتب فكري و فرهنگي بـه گـزاره   اي موفق از تبديل گزاره ژاپني نمونه

هـاي مبتنـي بـر مكتـب،      هـا و روش  سـبك  دهد كه پذير است. نتايج اين پژوهش نشان مي تجربه
سازنده اصول نظري كاربردي دانش مديريت اسالمي است و براي دستيابي به آن بايـد از مكتـب   
مديريت اسالمي (جنبه ذهني) به علم مديريت اسالمي (جنبه عينـي) در رفـت و برگشـت بـود.     

از ديريت اسـالمي ناميـد.   توان دانش م شود را مي اي كه در نهايت از اين سير حاصل مي مجموعه
در مجموع تبييني است از طرح كلي دانش مـديريت اسـالمي كـه از منظـر     رو  پيش مقاله  رو اين

  دانش، علم و مكتب مورد تدقيق قرار گرفته است.
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  مقدمه .١
بـا هـدف تبیـین  شماری بیگذرد و در این مدت منابع مکتوب  ها از طرح مدیریت اسالمی می سال
 هـای مختلف آن تولید شده است. با این حـال ایـن رونـد همچنـان ادامـه دارد؛ همایش های جنبه

منبع درسی دانشـجویان رشـته  عنوان بهشود؛ متون آن  مختلفی با عنوان مدیریت اسالمی برگزار می
آیـد؛ مراکـز  های تحصیالت تکمیلـی از آن پرسـش بـه عمـل می مدیریت تدریس شده و در آزمون

پژوهشی مختلفی نیز با هدف پژوهش در این حوزه ایجاد شده است. با این حال همچنـان نظـرات 
ن بـه چیسـتی ابعضًا مبهم در ماهیت و روش مدیریت اسالمی وجود دارد؛ برخـی مؤلفـ مختلف و

انـد و  و تعریفـی بـه طیـف متنـوع تعـاریف مـدیریت اسـالمی افزوده اند مدیریت اسالمی پرداخته
اند. این اختالف نظرها در بحـث کـارکرد  همچنین برخی ماهیت آن را علمی و برخی عملی دانسته

سازمان و جامعه نیز وجود دارد. در بعضی آثار به کارکردهای سازمانی آن اشاره این مقوله در سطح 
ای مربوط بـه حکومـت و رهبـری جامعـه  مقوله عنوان بهشده و در برخی دیگر به مدیریت اسالمی 

اند که در آنها  ها و مقاالت متعددی نیز به این موضوع اختصاص یافته نامه نگریسته شده است. پایان
  قابل مشاهده است.  های بسیاریردرویک نیز

یک حوزه دانشـی  عنوان بهاما در بین این رویکردها و نظریات متعدد، کمتر به مدیریت اسالمی 
هایی که با مبادی، ابعاد و الزامات آن یعنی موضوع، هدف و روش پرداخته شده است. از دیگر خأل

بـه بیـان  فقـطبسیاری از آثار موجـود هاست. های آن عملیاتی شدن نظریهاین متون دارند، دشواری 
شود در این نوشتار به مـدیریت  می تالشرو  اند. از این مبانی و کلیات مدیریت اسالمی اکتفا نموده

 همچنـینیک دانش نگریسته و از این حیث به الزامـات نظـری آن پرداختـه شـود.  عنوان بهاسالمی 
تـوان بـه غنـای  می آنهـاد که با به کارگیری شو برای تحقق نظری و عملی این دانش مواردی بیان می

  نظری و عملی این حوزه دانشی افزود. 
بر این اساس هدف این تحقیق تبیین طرح کلی دانش مدیریت اسالمی و چگـونگی تحقـق آن 

که دانش مدیریت اسالمی چیست و چگونه  آن است حاضر پژوهش رو پرسش اصلی از ایناست. 
ای  از روش بررسی اسناد و مـدارک کتابخانـه پرسشتوان آن را تحقق بخشید؟ برای پاسخ به این  می

الزم به یادآوری اسـت کـه پـژوهش شود  است استفاده می در تحقیقاتی کیفی ها که یکی از روش
  . گیرد حاضر در دسته تحقیقات بنیادی جای می
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  ی ادبیات پژوهشبررس .٢
بنابراین  .)٢۴، ص١٣٨۶شناخت هر مفهوم مرّکب فرع بر شناخت اجزای آن است (جوادی آملی، 

را روشـن » اسـالم«و » مدیریت«، »دانش«در جهت شناخت دانش مدیریت اسالمی ابتدا مراد از 
  پردازیم.  کنیم و سپس به مفهوم دانش مدیریت اسالمی می می

  
  دانش  .١−٢

  شود: ر زبان فارسی به دو معنای متفاوت به کار برده مید» علم«کلمه 
نظر از  ها صـرف . معنای اصلی و نخستین علم، دانستن در برابر ندانستن است. به همه دانسـتنی١

شـود کـه جاهـل نیسـت. مطـابق ایـن معنـا اخـالق،  گویند و عالم به کسی گفتـه می نوع آن علم می
اند. و هرکس یک یا چنـد رشـته  شناسی و نجوم همه علم ریاضیات، فقه، دستور زبان، مذهب، زیست

از آنها را بداند عالم است. به این معنا خداوند عالم است، یعنی نسبت به هیچ امری جاهـل نیسـت و 
ای  برای او مسئله مجهولی وجود ندارد؛ همچنین به این معنا محتوای قرآن علمی است یعنی مجموعـه

انـد و  کس بدان واقف باشد، عالم بـه قـرآن اسـت. همـه فقهـا عالمهاست که هر از معارف و دانستنی
هرکس از خدا و صفات و افعال او آگاهی داشته باشد نیز عالم است. مشخص است که در ایـن معنـا 

 در انگلیسی معادل این معنای علم است؛» Knowledge«گیرد. واژۀ  علم در برابر جهل قرار می
ه تجربه مستقیم حسی بـ راهشود که از  می منحصرهایی  نستنیکلمه علم در معنای دوم به دا .٢

هایی قـرار  بلکه در برابر همه دانسـتنی ،گیرد دست آمده باشند. علم در اینجا در برابر جهل قرار نمی
ها)،  هـا و بـدی (دانـش خوبی خیزنـد. اخـالق از آزمـون حسـی برنمی طور مستقیم بهگیرد که  می

(ابزار  (تجارب درونی و شخصی)، منطق ض هستی مطلق)، عرفان(دانش احکام و عوار متافیزیک
گیرند و همه به ایـن  همه بیرون از علم به معنای دوم قرار می ...هدایت فکر)، فقه، اصول، بالغت و

در انگلیسی معادل این علم است. علم در این معنا بخشـی از  »Science«واژۀ اند.  معنا غیرعلمی
های  دهد و به سـخن دیگـر علـم تجربـی نـوعی از انـواع دانسـتنی ل میعلم به معنای اول را تشکی

را مجموعـه » علـم«نظران فلسفه علـم،  تواند قرار گیرد. صاحب بسیاری است که در اختیار بشر می
آمده باشد. این تفکر که برخواسته  دانند که از طریق تجربه مستقیم حسی به دست  هایی می دانستنی
ست چنین باور دارد که بشر جز به دانش تجربی راه به دانش دیگـری نـدارد و پوزیتویسم ا ۀاز اندیش
گـاهی تجربـی نتـوان داشـت،  1برتراند راسل، ۀبه گفت گـاهی از آن بنـابراین اگـر از چیـزی آ هـیچ آ
 حـالی از آغاز دوره رنسانس به بعد است، در طور عمده بهتوان داشت. رشد علم به معنای دوم  نمی

گاهیکه علم به معنای    آغـاز اسـت. همـه مـدح (معنای اول) تولدش با تولـد بشـریت هم مطلق آ
                                                           
1. Bertrand Russell 
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است، و همه ذم و مالمتی که از عالمان  و تحسینی که در معارف اسالمی درباره علم و عالم رسیده  
 آنهافضایل و رذایل  ،خواص ،صفات ،معنا ،عالم ،بدون عمل شده است و اصوًال هرچه درباره علم

برابر جهـل اسـت نـه علـم تجربـی در برابـر علـم غیرتجربـی  ناظر به علم در گفته شده است همه
  .)٨−۵، ص١٣۵٨(سروش، 

گـاهی را دربـر  بنابراین منظور از دانش در این نوشتار همان معنای کلی علم است که هر نـوع آ
تـوان علـم یـا دانـش  ایـن توضـیحات می بیانگیرد و منظور از علم، ماهیت تجربی آن است. با  می
بندی رایـج،  تقسـیم براساستعریف کرد. ارائه تعریف  یاد شدهمفاهیم   در قالبرا ریت اسالمی مدی
کنـد، بلکـه در صـورت برداشـت  ای به ماهیت مورد نظر مـدیریت اسـالمی وارد نمی تنها خدشه نه

  تر سازد. ین حوزه دانشی یا علمی روشنا تواند مراد ما را از صحیح، می
   
  مدیریت .٢−٢

کار بـرد. معنـای لغـوی مـدیریت معنـایی ه توان در دو معنای لغوی و اصطالحی ب را می 1مدیریت
اما معنـای اصـطالحی آن، چیـزی اسـت کـه در دانـش  ؛گیرد است که مورد استفاده عموم قرار می

  شود.  صورت تخصصی در مورد آن بحث می مدیریت رایج به
  

  معنای لغوی مدیریت .١−٢−٢
وفتـق کـردن، نظـم و نسـق  از ماده (د و ر) به معنای قوام دادن، گردانیدن، تنظیم کردن، رتق» اداره«

صفت فاعلی از اداره به معنای گرداننده » مدیر«دادن، تولیت کردن، قیادت کردن و راه بردن است و 
گوینـد و  می» مـدیر«گردانـد  کند یـا می ای را اداره می مؤسسهاست. اصطالحًا به کسی که کاری یا 

  .»)مدیریت«و » مدیر«، »اداره«، واژگان نامۀ دهخدا  لغتبه معنای مدیر بودن است (» مدیریت«
  

  معنای اصطالحی مدیریت  .٢−٢−٢
مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران  2اند. ماری فالت های متفاوت تعریف کرده گونه مدیریت را به

بول هدف از سوی آنان تأکید ورزیده است. گروهی مدیریت را علم و توصیف کرده و بر نقش دیگران و ق
ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف معین توصیف  هنر هماهنگی کوشش

دهی،  ریزی، سـازمان آن را در قالـب انجـام وظـایفی چـون برنامـه 3کرده و گروهی دیگر مانند گیولیک
گیری دانسته و این وظیفـه را بهتـرین و  مدیریت را تصمیم 4اند. هربرت سایمون ردههماهنگی و... بیان ک

                                                           
1. Management   2 .Mary Parker Follett  
3. Luther Gulick (1892–1993)  4. Herbert A. Simon (June 15, 1916 – February 9, 2001)  
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تر  هـای مـدیر از دیـدگاهی تـازه بـر نقش 1ترین نقش مدیر قلمداد کرده اسـت. هنـری مینتزبـرگ اصیل
گیری و  هایی چون رهبری سازمان، منبع اطالعاتی و عامل تصـمیم نگریسته و برای مدیر وظایف و نقش

  ).١٢−١١، ص١٣٩٢ها برشمرده است (الوانی،  با سایر سازمانروابط 
کـارگیری مـؤثر و کارآمـد منـابع به  فرایندمدیریت «توان گفت:  در یک تعریف نسبتًا جامع می

دهی، بسیج منابع و امکانـات، هـدایت و کنتـرل اسـت کـه  ریزی، سازمان مادی و انسانی در برنامه
 ۀو بخش عمـد گیرد پذیرفته شده انجام مینظام ارزشی  اساسبربرای دستیابی به اهداف سازمانی و 

که بـه  کند بروز میمدیران و آثار دانشمندانی  های از تجربه −یعنی دانش مدیریت− فراینددانش این 
گیری  مـدیریت بـه زمـان شـکل ۀپیشـین .)٧، ص١٣٩٢(رضـائیان،  »انـد مدیریت پرداخته ۀمطالع
  است. رکن اساسی تعریف مدیریت  2»سازمان«توان گفت  می رو از اینگردد و  میباز ها  سازمان

  
  سازمان. ١−٢−٢−٢
 3نظـر شـاین اند. از در تعامل با یکدیگرای اجتماعی و متشکل از افرادی است که  پدیده» سازمان«

های جمعی از افـراد بـرای دسـتیابی بـه اهـداف مشـترک اسـت  سازمان هماهنگی عقالیی فعالیت
ها بـا  هـدف تـأمینکـه افـرادی جهـت  ) یعنی هنگامی٣٠، ص١٣٨٩ون، (مکولی، دبرلی و جانس
پـس  .)١٩، ص١٣٩۴آیـد (دفـت،  کنند سازمان بـه وجـود می برقرار می ی رایکدیگر روابط متقابل

بـر  افزونبا یکدیگر اسـت.  آنها ۀحقیقت سازمان اجزای فیزیکی آن نیست؛ بلکه تعامل افراد و رابط
ای دارد (شـفریتز و  داننـد کـه اهـداف ویـژه را یک واحد اجتماعی می» سازمان«پردازان،  نظریه این

پندارنـد کـه بـرای رسـیدن بـه  ای از افراد می سازمان را مجموعه بیان دیگربه  .)١، ص١٣٩٢اوت، 
  کنند. و از منابع مالی استفاده می گیرد می هدفی خاص کنار هم قرار

ر برای نخسـتین بـار جهـت شـکار، جنـگ و که بشگردد  بازشاید این معنا از سازمان به زمانی 
تئـوری  ۀگرانی کـه دربـار حتی زندگی خانوادگی، سازمانی را تشکیل داده است؛ اما بیشـتر تحلیـل

هایی  های تولیـدی و تأسـیس کارخانـه اند، آغاز این اندیشه را در سیسـتم سازمان به تحقیق پرداخته
اقتصادی به وجود  ۀهای پیچید سازمان صورتبه در انگلستان  میالدی دانند که در قرن هجدهم می

  .)۴۴همان، صآمدند (
های مختلف توجه کنیم، پی خواهیم برد که همواره غـرض از  چنانچه به نظریات مدیریت در دوره

) ۴۶، ص١٣٩٢های اقتصادِی وابسته به تولید بـوده اسـت. (همـان،  موجودیت سازمان، تأمین هدف
ها و رهـایی یـافتن از  عنوان راهی برای افـزایش سـود شـرکت می را بهمدیریت عل 4عنوان نمونه تیلور به

                                                           
1. Henry Mintzberg (September 2, 1939) 2. Organization  
3. Schien   4. Taylor  
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 توانـد رزق و روزی کنـد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه ایـن روش می های کارگری ارائه می دست اتحادیه
) سـایر ۵٣، ص١٣٩٢وری شـود (همـان،  طبقه کارگر را تضمین کند و موجب افزایش تولیـد و بهـره 

انـد  کرده هـای مشـابه، دنبـال می با تیلـور همـین هـدف را البتـه از روشنوا  پیشگامان مدیریت نیز هم
هایشـان بـه  ). برای اینکه عامالن اصلی تولید بتوانند بیشترین بهره را از دستگاه١٩، ص١٣٩٢(الوانی، 

). ۴٧، ص١٣٩٢اند (شـفریتز و اوت،  های تولید و ساختار سازمانی نیاز داشته دست آورند، به سیستم
  وری بیان شود.  تر این مطلب الزم است توضیحاتی دربارۀ تولید و بهره قیقبرای فهم د

(صرف انرژی) و فعالیت است که عنصر یا عناصـری از طبیعـت را  تولید عبارت از هرگونه کار
دارنده  نظر علم اقتصاد، تولید دربر از .)١٨٧، ص١٣٨۵به مصرف انسان نزدیک کند (توانایی فرد، 

هـای خـدماتی چـون حفاظـت و  سان نیز هسـت؛ ولـی شـامل دیگـر فعالیتان از سویخلق اشیا 
  وری  و بهــره .)٢٩۵، ص١٣٧٣شــود (مریــدی و نــوروزی،  ســازی و... هــم می داری، پــاکیزه نگــه

مقدار کاال و یا خدمات تولیدشده در مقایسه با هر واحـد از انـرژی و یـا کـار هزینـه شـده بـدون «
و جهـت افـزایش  انقـالب صـنعتی این واژه با گسترش باید توجه داشت کهاست. » کاهش کیفیت

  دست گسترش یافت.   این و مواردی از سرمایه ،نیروی کار سودمندی حاصل از
تا اینجا معنای مدیریت گفته شـد و اینکـه سـازمان، رکـن اساسـی تعـاریف مـدیریت اسـت. 

  وری اقتصادی اعتبار شد.  سازمانی که در آغاز برای سامان دادن به امر تولید و با هدف افزایش بهره
  

  دین اسالم  .٣−٢
شده و   ایی تشکیلقوانین و مقررات اجر ،عقاید، اخالق ۀ، مکتبی است که از مجموع»دین«مراد از 

دین به این معنـا  .)٢۴، ص١٣٨۶هدف آن راهنمایی انسان برای سعادتمندی است (جوادی آملی، 
  بر دو قسم است: دین بشری و دین الهی. 

عقاید، اخالق و قـوانین و مقرراتـی اسـت کـه بشـر بـا فکـر خـود و بـرای  ۀدین بشری مجموع
دین، در راستای همـان خواسـته، انتظـارات او را  ، اینرو اینخویشتن تدوین و وضع کرده است. از 

کند  ای آن را تنظیم می گونه سازد و اسیر هوس و ابزار دست همان انسان است و انسان به برآورده می
که تمام قوانین و مقّرراتش به سود او باشد و چیزی به او تحمیل نکند. به عبارت دیگر، انسـانی کـه 

یابد، ادعای ربوبیت دارد و اله و معبودش، همـان هـوا و هـوس  میخود را برای تدوین دین شایسته 
  .)٢۴همان، صاوست (

عقاید و اخالق و قوانین و مقرراتی است که خداوند آن را برای هدایت بشر  ۀدین الهی، مجموع
 تـأمینفرستاده است تا انسان آن را در پرتو تعالیم آن، هوا و هـوس خـود را کنتـرل و آزادی خـود را 

کند که با عمل  داند، تالش می . انسان خداباور، چون خود را تحت ربوبیت ذات اقدس اله مینماید
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به آیین الهی و استقامت و پایداری در آن، مقصود واقعی را دریابد؛ زیـرا دیـن الهـی اسـت کـه بـه 
رات او را کند، که انتظـا ای ارائه می کامل و همه جانبه ۀحقیقت انسان و نیازهای او توجه دارد و برنام

  .)٢۴همان، صسازد ( از همه نظر برآورده می
است که به صورت جزئی و کلـی، عـام و  اترین این ادیان، دین اسالم و دین خاتم انبی کامل

خاص دربرگیرنده دستورات، قوانین و عقایدی است که راهنمای عقـل بیرونـی و مبتنـی بـر فطـرت 
  خداجوی انسان است. 

  
  تبیین دانش مدیریت اسالمی .٣
  چرایی لزوم ارتباط میان مدیریت و اسالم .١−٣

برقـراری ارتبـاط میـان  طور اساسـی بـهشود ایـن اسـت کـه  سؤال اصلی که در این حوزه مطرح می
توان از منظـر دیـن اسـالم و نیـز از  مدیریت و اسالم چه لزومی دارد؟ چرایی لزوم این ارتباط را می

  ت تبیین کرد.زاویه دانش مدیری
  

  الف) دین اسالم
 . جامعیت دین اسالم١

  انسـان  هک  است  یزیچ  بر هر آن  مشتمل  قرآن«معتقدند   2و روایات 1آیات براساس  از مفسران  یبرخ
از  .)٣٢۶−٣٢۵ص، همـانو  ٨۴−٨٢، ص١٣٧۴(طباطبـایی، » از داردیـن  آن  به  تیهدا  قیدر طر

از شـوند؛  یم  مختلـف  یهـا در حوزه  رفتارها و روابـط  و شامل  داشته  آنجایی که این روایات اطالق
و   شـده  انیب  در اسالم  آن  مکح  هکمگر آن  ست،یاجتماعی ن های نظامدر   یا ا رابطهیرفتار   چیه رو این
است. بنابراین دین اسالم جامعیـت دارد و دربردارنـده مطـالبی در   صادر شده   یا نهیامر   آن بارۀدر

های اجتماعی از جمله مدیریت است و احکام آن در اسالم بیان شـده اسـت. ایـن احکـام را  حوزه
توان با استفاده از روش اجتهاد، از آیات و روایات استنباط کرد و سپس الگوهای رفتاری مطلوب  می

گـاه بـه زمـان  رو ایناسالم را از آن احکام به دست آورد. از و مورد نظر  بر مجتهدان واجد شـرایط آ
                                                           

طَنا ِفی ٣٨. آیات ١   سـوره نحـل  ٨٩فـرو گـذار نکـردیم) و   چیـز را در کتـاب  َشیٍء: ما هـیچ  ِمن  الِکَتاِب   سوره انعام (َما َفَرّ
لَنا َعَلَی    بیـانگر همـه  که  کردیم  را بر تو نازل  کتاب  ِللُمسِلِمیَن: ما این  ی َوُبشَر   َوَرحَمةً   ُهدًی  َو   َشیءٍ   ِلُکٍلّ   اناً ِتبیَ   الِکَتاَب   (َوَنَزّ
  است) مورد نظر است.   مسلمانان  برای  و بشارت  و رحمت  هدایت  چیز و مایۀ

  گوینـد مـا در مسـائلی کنند، می می  تفقه  که  از کسانی  برخی«کند:  می  عرض صادق  امام  به  . در حدیثی سعید اعرج٢
  در جـواب  حضـرت» کنیم مـی  خـود عمـل  رأی  بـه  ایم نیافتـه  دسـت پیـامبر  خـدا و سـنت  در کتاب  آن  حکم  به  که
جود دارد (طباطبـایی بروجـردی، و   و سنت  آن] در کتاب  [حکم  مگر آنکه  چیز نیست  گویند هیچ می  فرمایند: دروغ می

، ١۶٩، ص٢و ج ۵٢  ، حـدیث٣٣). برای مطالعۀ سایر روایات ر.ک: همـان، ص٢٧۵و  ۶٧، ص١، ج١٣٨٣سیدحسین، 
 . ۴٩  ، حدیث٣۴  ، باب٣٠۵، ص٨  ، حدیث١٧٠، ص٣و  ٢  حدیث
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مند اسـتخراج و تـدوین و تنظـیم  الزم است، با مراجعه به منابع دین، نظام مدیریتی اسالم را ضابطه
خود را در آن چارچوب در جهت رسـیدن  وظایفنمایند تا مدیران با استفاده از عقالنیت، اعمال و 

  .)١٣٨٩ک: جوادی آملی، .به اهداف سازمانی شکل بدهند (ر
  

 . انتظارات فرعی از دین ٢
بـاوری  به معنی احتیاج و گاهی به معنای توقع است. انتظار به معنای احتیاج، پیش از دین» انتظار«

  است، ولی انتظار به معنی توقع، پس از پذیرش دیـن اسـت؛ یعنـی انسـان پـس از پـذیرفتن دیـن، 
  ســازد؟  توانــد داشــته باشــد؟ و دیــن کــدام امیــد و آرزوی او را بــرآورده می قعی از دیــن میچــه تــو

  .)٢۴، ص١٣٨۶(جوادی آملی، 
؛ انتظار کاذب »انتظار کاذب و باطل«و » انتظار صادق و حق«انتظار به معنی توقع نیز دو قسم دارد: 

کند. ولـی انتظـار  القا و او را با آن سرگرم می به تعبیر قرآن، ُامنیه یا آرزویی است که شیطان آن را به انسان
  ).٢٩صادق، انتظاری است که با واقعیت وجودی انسان هماهنگ و سازگار است (همان، ص

انتظـارات » انتظـارات فرعـی«و » انتظـارات اصـلی«انتظارات صادق انسان نیز دو قسم است: 
 تـأمیندر محـور امـوری از قبیـل  اما انتظارات فرعی انسان ؛اصلی انسان در محور اعتقادات است

  .)جا همانانسانی و بهداشت آن، مسائل اخالقی و... است ( ۀاقتصاد جامع
دیـن مطـالبی را در زمینـه مـدیریت «توان نتیجه گرفت این توقع کـه  آنچه گفته شد می براساس
 ۀاد جامعاقتص تأمین جملهاز انتظارات حقیقی و فرعی از آن است و در زمره اموری از » عرضه کند

گیـرد. آنچـه مهـم اسـت نحـوه ایـن عرضـه و  انسانی و بهداشت آن، مسائل اخالقی و... قـرار می
  چگونگی سامان یافتن آن است. 

  
 ب) مدیریت

 های مختلف در قالب مدیریت تطبیقی . تجربه ارتباط مدیریت با فرهنگ١
دهـد کـه  نشـان میها  مرور مباحث مدیریت تطبیقی و بررسـی نقـش فرهنـگ در تحقـق مـدیریت

هـای فرهنگـی در  های مختلف درآمیخـت و از ارزش  مدیریت را با فرهنگ ۀتوان اندیشه و فلسف می
هـای گونـاگون  تحقق مدیریت بومی بهره برد. امـروزه شـاید کشـوری نتوانـد بـه تنهـایی بـه هـدف

ای موفـق در اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود برسد. به همین دلیل لزوم استفاده از تجربه کشوره
های بسـیار مهمـی کـه بایـد در آن انتقـال  های متفاوت اهمیت بسـیاری دارد. یکـی از زمینـه زمینه

هـای فرهنگـی و ملـی،  اما به دلیـل تفاوت ؛هاست تجربیات صورت بگیرد، چگونگی اداره سازمان
 گیهای مدیریت در یـک کشـور بـه کشـورهای دیگـر بـه سـاد ی کاربردی از تئوریها انتقال تجربه
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 آورد ها فـراهم مـی میسر نیست و مدیریت تطبیقی ابزار مناسبی را برای انتقال صـحیح ایـن تجربـه 
  .)۶۵، ص١٣٧۵(خاک ره آل محمد،  

هـای  تـوان بـین مـدیریت و فرهنگ دهد کـه می مدیریت تطبیقی (با رویکرد فرهنگی) نشان می
نند مـدیریت ژاپنـی مؤیـد مسـبوق بـه های عملی ما ارتباط برقرار کرد. در این راستا تجربه گوناگون

  سابقه بودن این ارتباط است. 
  

یتی٢   . توجه به فرهنگ در نظریات مدیر
هـای مـدیریت مـورد حمـالت جـدی قـرار  شمولی در تئوری موضوع جهان م،١٩۵٠ ۀاز اواخر ده

هـای مـدیریت را  به بعد انبوه مطالعات انجام شده سرشت فرهنگی تئوری م،١٩۶٠ ۀگرفت و از ده
 ۀها در چنـدین کشـور ادار در همان سـال .)٣٨، ص١٣٧٢واعظی،  و مورد تأیید قرار دادند (الوانی

. برنامـه رو شـد روبـهمشـکل  اکـارگیری اصـول علمـی مـدیریت آمریکـایی بـ  ها با به امور شرکت
هـا و  طرح ۀادار ۀهـای محلـی در نحـو د چراکـه از دخالـت ارزشکارشناسان فنی دچار مشکل شـ

  عملیات درمانده بودند.
های مدیریت قرار داد ظهـور نظـام مـدیریت  واقعۀ سریعی که نقش فرهنگ را پیش روی تئوری

م، بود. در مطالعات پژوهشگران مشـخص گردیـد ١٩٧٠م، و اوایل دهۀ ١٩۶٠ژاپنی در اواخر دهۀ 
 ای را ارائـه  انـد. در حقیقـت آنهـا سیسـتم مـدیریت ویـژه یریت آمریکایی نبودهها مقلد مد که ژاپنی

 تر از سیسـتم  کردند که بـا توجـه بـه شـرایط فرهنگـی و محـیط خودشـان مناسـب و بسـیار موفـق
 طور شــدیدی افــزایش یافــت  مــدیریت آمریکــایی بــود و در نتیجــه تمایــل بــه مقولــۀ فرهنــگ بــه

  ).۴٨، ص١٣٧٢(الوانی و واعظی، 
طور اساسـی بـر فرهنـگ دینـی و  های هـویتی ملـی، بـه بر ابتنا بر ریشـه فرهنگ بومی ما افزون

 ای بـه نـام سـازمان  ای مسـئله اسالمی استوار است. دانش مدیریت باید در چنین فرهنگ و جامعـه
 را با هدفی که معین شد، مورد کاوش قـرار دهـد. بنـابراین دانـش مـدیریت اگـر متعهـد بـه هـدف 

تواند نسـبت  و نیز بخواهد مسائل عام و خاص جامعه مطبوع خویش را سامان دهد، نمی خود باشد
 توجـه باشـد. از سـوی دیگـر بنـابر انتظـاری  ساز و فرهنگی یعنی دین، بی ترین ریشه هویت به مهم

ای  رود (انتظاری صادق و فرعی) این پرسش باید پرسیده شود که دین راجع بـه حـوزه که از دین می
اربردی به نام دانش مدیریت و مسائل آن (سازمان، احکام و عوارض آن و هدف مدیریت)، مهم و ک

 چه دستورالعملی ارائه کرده است؟ این دو استدالل در کنـار هـم، چرایـی لـزوم ارتبـاط میـان دیـن
  سازد.  و مدیریت را روشن می 
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  چیستی دانش مدیریت اسالمی .٣
های مختلفی  دهد که برداشت ) نشان می١٣٩٢عظی، ک: وا.(ر» مدیریت اسالمی«تعاریف متعدد 

اسـت. برخـی از ایـن تعـاریف بـه وقـوع    از این ترکیب اضافی (مدیریت اسالمی) صـورت گرفتـه 
اللـه مصـباح یـزدی معتقـد اسـت نظـام ارزشـی  اشاره دارند. آیت عالم خارج در مدیریت اسالمی

گـذارد  اثر می آنهاهای عملی  هد و در روشد قرار می تأثیراسالم، مدیریت مدیران مسلمان را تحت 
ابراهیمـی معتقـد  .)٢٨٣، ص١٣٨١و این معنای صحیح مدیریت اسالمی است (مصباح یـزدی، 

نظـر  است منظور از مدیریت اسالمی آن است که در عمل و اجرا و هدف عدالت اجتمـاعی را مـد
لق را نوعی عبادت بدانـد قرار دهد و مقصود نهایی آن، کسب رضایت خداوند باشد و خدمت به خ

همچنین قبادی بر  .)٢٨، ص١٣٧٩شود (ابراهیمی،  تأمینو زندگی و معیشت افراد در همین راستا 
آن که مستند به وحی الهی  فراینداین عقیده است که مدیریت اسالمی یعنی آن بخش از مدیریت و 

نـی بـر وحـی بـودن، نبـود نظـام ها را در مبت و منابع اسالمی باشد و وجه تمایز آن با دیگر مدیریت
های متعالی، مطلق و ثابت و اسـتوار بـودن بـر پایـه تعـالی،  کشی انسان، مبتنی بودن بر ارزش بهره

دانـد را مـدیریت اسـالمی  ها می مطلق و ثابت و استوار بودن بر پایه تعالی کرامت و شرافت انسـان
  .)١٢، ص١٣٨١تعریف کرده است (قبادی، 
عنوان یک شـیوه در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـه  اریف، مدیریت اسالمی بهدر دسته دیگری از تع

کارگیری منـابع انسـانی و امکانـات مـادی برگرفتـه از   اعتقاد پیروز و دیگران مدیریت اسالمی شیوه به
باشد (پیروز و دیگـران،  های اسالمی برای نیل به اهدافی است که متأثر از نظام ارزشی اسالم می آموزه
). همچنین روشنی معتقد است مدیریت اسالمی شیوه مدیریتی است که با اسـتفاده از ١١، ص١٣٨۶

و اولیـای الهـی خداونـد و  و سیره انبیـا قوانینی که بر مبنای کتاب خداوند و سنت معصومان
علوم و فنون بشری که منطبق با فطرت پاک انسان باشد، بتواند توسط اجرای عدالت زمینه رشد انسـان 

  ).٣١، ص١٣٨۶رسیدن به کمال مطلق و قرب الی الله فراهم کند (روشنی، را جهت 
گرفتـه اسـت. نبـوی  آن مورد توجه قـرار دانش بودندر مجموعه دیگری از تعاریف، تا حدودی 

معتقد است مدیریت علم و هنر به کـارگیری صـحیح افـراد و امکانـات در جهـت وصـول اهـداف 
احمدی  .)٣٣، ص١٣٩١شرع مغایرت نداشته باشد (نبوی، سازمانی است، به نحوی که با موازین 

اسـتفاده  فراینـدنیز در تعریفی مشابه معتقد است مدیریت اسـالمی عبـارت اسـت از علـم و هنـر 
دهی، هدایت و کنترل در یک  ریزی، سازمان کارآمد و اثربخش منابع انسانی و مادی از طریق برنامه

ا جامعه در چارچوب احکام اسـالمی و تقـرب الـی محیط پویا در جهت تحقق اهداف سازمانی ب
دهد. به باور او مـدیریت  نجاری نیز تعریف مشابه دیگری ارائه می .)۴٩، ص١٣٨۴الله (احمدی، 

پردازی و تولید علم از سوی دانشمندان مسلمان  نظریه براساساسالمی عبارت است از مدیریتی که 
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 های مختلف اعـم از تعبـدی و تعقلـی ین آن با روشکه با تکیه بر مبانی اسالمی و مفروضات بنیاد
هـا، فنـون، ابـزار، سـاختارها و الگوهـا بـرای رفـع  (تجربی) به منظور ایجاد یا بهبود رفتارها، روش

گیـرد  نیازهای مادی و معنوی و رشد و اعتالی جامعه اسالمی شکل می تأمینمسائل و مشکالت و 
  .)٢١، ص١٣٨۶(نجاری، 

رسـد، تعریـف محمـودی اسـت. وی  به نظر می ها تعریفتر از سایر  دقیق اما تعریفی که نسبتاً 
های منتزع از مجموع تعامالتی کـه کارکنـان و  معتقد است مدیریت اسالمی عبارت است از تئوری

اجتماعی اسالمی در رابطه با مسائل سازمانی، با رویکـردی −مدیران مسلمان در یک بستر فرهنگی
 آورنـد.  وجـود میه فقـه اسـالمی بـ 1در چـارچوب قیـود احتـرازی وری علمی و معطوف بـه بهـره

سـاز رشـد انسـانی اعضـا گردنـد  ای که در راستای اهداف سازمانی و در چارچوب آن زمینه گونه به
   .)٢٢، ص١٣٧٩(محمودی، 
هـا و نظریـات  ی ای از تئور وعـهمهای این تعریف آن است که مدیریت اسالمی را مج از ویژگی

ای آن ماهیتی ورای عمل قائل اسـت. در تصـور وی از مـدیریت اسـالمی، ایـن حـوزه داند و بر می
تعـامالت کارکنـان و مـدیران مسـلمان در یـک بسـتر  براسـاسگرفته که  هایی را دربر علمی تئوری

هـای  آیـد. بنـابراین تعـامالتی بـا ایـن مالحظـات، تئوری می به دستاجتماعی اسالمی −فرهنگی
وری هسـتند. بـه  اند که در راستای اهداف سازمان و به دنبال تحقق بهـره مدیریت اسالمی را ساخته

عالوه، این نظریات قادر نیستند چیزی را تأسـیس کننـد و تنهـا از اوامـر و نـواهی موجـود در دیـن 
  سازند که مدیریت علمی نباید از آن خارج شود.  چارچوبی می

 دارای قید احتـرازی نیسـت، بلکـه تـادر تکمیل این تعریف باید گفت مدیریت اسالمی لزومًا 
های کلی اسالم تـا حـدودی  چارچوب بر افزون چراکهنیز برخوردار است؛  2حدوی از قید تأسیسی

هـایی کـه متصـور بـرای ترکیـب مـدیریت  کند و ضمنًا یکـی از حالت موارد جزئی را نیز مطرح می
   .)١۵ن، صهمااسالمی آن است که اسالم هم قید احترازی و هم تأسیسی باشد (

 دست کم)، اما ١٣٧٧ملی باشد (ر.ک: سروش، أای دین ادعای قابل ت شاید ادعای غنای برنامه
ای نیـز  بر غنای فقهی تا حدودی از غنای سبکی و شـیوه توان گفت اسالم و سنت اسالمی عالوه می

بیـان اصـول کلـی اعتقـادی،  مضـاف بـراسالم و سـنت اسـالمی  عبارت دیگربرخوردار است. به 
کنـد کـه  هایی را نیز بـرای اقـدامات مختلـف بیـان می ها و سبک احکامی و اخالقی، تا حدی شیوه

                                                           
ردد. در واقـع در ایـن تر شدن دایـره مـدیریت علمـی گـ موجب تنگ» اسالمی«. منظور از قید احترازی آن است که قید ١

 حالت اوامر و نواهی موجود در دین چارچوبی است که مدیریت علمی نبایستی از آن خارج شود.
افزایـد و دایـره آن را در برخـی  . چنانچه قید اسالمی را تأسیسی فرض کنیم بدین معناست که قید چیزی بر مقید خود می٢

هـایی  توانـد افـزون بـر مـدیریت بـه مفهـوم علمـی آن، گزاره میدهد. در این صورت مدیریت اسالمی  جهات توسعه می
  مختص به خود داشته باشد.
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های اسـالمی در کنتـرل،  ها و سبک تواند مبنای عمل در مدیریت اسالمی قرار گیرد (مانند شیوه می
کرد کـه مـدیریت اسـالمی نظریـات گونه اصالح  توان این رهبری و غیره) بنابراین تعریف باال را می

اجتمـاعی −برگرفته از مجموع تعامالتی است که کارکنان و مدیران مسلمان در یـک بسـتر فرهنگـی
وری در چارچوب قیـود  نگر و معطوف به بهره اسالمی در رابطه با مسائل سازمانی، با رویکردی حق

ه در راستای اهـداف سـازمانی و در ای ک گونه بهآورند،  وجود میه احترازی و تأسیسی فقه اسالمی ب
  .شوندساز رشد انسانی اعضا  چارچوب آن زمینه

چـارچوب اصـلی مـدیریت » دیـن«که  آنجا پس در مورد دانش مدیریت اسالمی باید گفت از
مستقیم مذکور، راهی در درک  ۀ) و تجرب٣٠، ص١٣٧١دهد. (مکارم شیرازی،  اسالمی را شکل می

 به شمار آورد، نه صرفاً » ها دانش«سایر  ۀمدیریت اسالمی را در زمر این چارچوب ندارد؛ بهتر است
مستقیم به دسـت نیایـد را  ۀاز علم، آنچه از رهگذر تجرب  گفته چراکه مطابق تعریف پیش». ها علم«

های مدیریت اسالمی حاصـل تجربـه  توان علم نامید و این در حالی است که بسیاری از گزاره نمی
گرایانه در شناخت واقعیت نقشـی در  های تجربه ته این بدین معنا نیست که روشمستقیم نیستند. الب

هـای ادراکـی  دهی دانش مدیریت اسالمی نخواهند داشت. چراکه حس و تجربه کـه از روش شکل
در مدیریت اسالمی نیز کاربرد خواهند داشت؛ اما این  ١های اجتماعی هستند و در شناخت واقعیت

گرایی وجـود  های مبنایی بین دانشمندان در رابطه بـا تجربـه ور داشت که تفاوترا هم نباید از نظر د
   .)١٣٨٣ک: خسرو پناه، .دارد (ر

هایی با موضوع سـازمان اسـت کـه  توان گفت دانش مدیریت اسالمی مجموعه آگاهی بنابراین می
ود متناسـب بـا های موجـ شود. نظریات آن ترکیبی از تئوری در نظام فرهنگی اسالمی بومی تعریف می

آن فرهنگ به انضمام نظریات برخواسته از تجربیات بکر مدیران مسلمان است و بـرای تحقـق هـدف 
وری در تولید) در طـول هـدف غـایی خلقـت (عبـادت پروردگـار)  آن، که همان هدف مدیریت (بهره

اسـالمی شـود. مـدیریت  است از ابزارهای علمی موجود (مانند آمـار و ریاضـیات و...) اسـتفاده می
دارد. از سـویی در چـارچوب قیـود احتـرازی و تأسیسـی فقـه » علـم«و » دانش«ماهیتی ترکیبی میان 

  گیرد و از سوی دیگر مبتنی بر تجربیات بومی در دل فرهنگ و جامعه مسلمان است.  اسالمی قرار می
  

  ی دانش مدیریت اسالمی ها گزاره .١−٣
  موضوع  .١−١−٣

کنـد و از عـوارض  چیزی است که آن علم یا دانش پیرامون آن بحث میموضوع هر علم و دانش آن 
در بحث موضوع مـدیریت  .)٢، ص١٣٨۶گوید (علی احمدی و علی احمدی،  ذاتی آن سخن می

داننـد؛ برخـی  اسالمی برخی اصوًال مدیریت در سطح سـازمان را دائـر مـدار اسـالمی بـودن نمی
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انسانی علـم  های جنبهدانند؛ برخی فقط  مومی میهای ع موضوع مدیریت اسالمی را فقط در حیطه
شمرند و برخـی فقـط مبحـث رهبـری در  بندی به اسالمی و غیراسالمی می مدیریت را قابل تقسیم

مدیریت در نظام اسالمی را  دانش مدیریت را مشمول مدیریت اسالمی دانسته و برخی دیگر اصوالً 
اند. از مجموع مطالب ارائه شده در  لمداد کردهای از حکومت اسالمی و نظام امامت جامعه ق شعبه

رسد تالش جهت تعریف یک موضوع مشـخص بـرای آن تـالش  متون مدیریت اسالمی به نظر می
مـل و تردیـد أاصرار بر تعریف موضوع برای یک علم محل ت ای باشد. البته اصوالً  فایده ثمر و بی کم

نیازمنـد موضـوع معـین و قابـل  وم لزومـاً است؛ به عبارتی هر علمی برای کسب هویت از دیگر عل
  .)٧، ص١٣٧٩تعریفی نیست (محمودی، 

توان برای مدیریت اسالمی یک موضوع معینـی  ن معتقدند نمیارغم اینکه بعضی از محقق علی
آن  دربـارۀ) اما به نظر نویسندگان این مقاله آنچه دانش مدیریت اسالمی جا همانرا شناسایی کرد. (

عبارتی موضوع دانـش مـدیریت اسـالمی همـان   ن به معنای اعم آن است. بهکند، سازما بحث می
در مدیریت و مدیریت اسالمی سازمان در مرکز توجهات  چراکهموضوع دانش مدیریت رایج است. 

شود. تفاوت تنها در نسبتی است که مـدیریت اسـالمی در مقایسـه بـا  قرار دارد و به آن پرداخته می
  کند.  ، با سازمان برقرار میمدیریت به معنای متعارف

  
  هدف  .٢−١−٣

نظـران اهـدافی ماننـد  در مورد هدف مدیریت اسالمی نیز نظرات گونـاگونی وجـود دارد. صـاحب
هـای سـازمانی  و مأموریت وظـایفدر حـین انجـام  آنهاتکامل کارکنان در مسیر معنوی و ملکوتی 

 ).١٣٧٢ای،  سوی الله (ر.ک: افجـه )، انسان و رشد او به٣، ص١٣٨۶(علی احمدی و علی احمدی، 
کسب رضایت خداوند، خدمت به خلق و تأمین معیشت مردم که به تفصیل عبارتند از تزکیه و تعلـیم، 

کسـب  )،٢٧، ص١٣٧٣برقراری قسط و عدل، برقراری کلمة الله، ترویج معنویت و اخالق (براتـی، 
) را ٢٧، ص١٣٧٩تا (ابراهیمـی، معیشت افراد در ایـن راسـ تأمینرضایت خدا و خدمت به خلق و 

  اند.  شمرده برای آن بر
عنوان  کـه بـه 1اسـت» اطاعـت و بنـدگی خـدا«خلقت انسان از های اسالمی هدف  طبق آموزه

هم عبـادت غـرض اسـت و هـم  هدف غایی هر عملی مطرح است؛ به اعتقاد عالمه طباطبائی
و اگر برای عبادت غرضی از قبیل معرفـت در کـار باشـد،  باشد ...که رحمت و مغفرت و، توابع آن

بـاالتر اسـت، و  شود در حقیقت غرض اقصـٰی  معرفتی که از راه عبادت و خلوص در آن حاصل می
امـا آیـا وجـود هـدف غـایی، مـانع از  .)۵٢٣، ص١٣٧۴ی، (طباطبای عبادت غرض متوسط است

                                                           
ْنَس ِإّال ِلَیْعُبُدوِن؛ و جّن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند (ذاریات، ١   ).۵۶. َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اْإلِ



                        ١٣٩۵ ابستانتهار و ب/ ٩و  ٨ ش/ ۵س/ اسالم و مدیریت   ١٨

شـود؟ در ایـن صـورت هـدف  میتعریف اهداف دیگری در راسـتای آن بـرای مـدیریت اسـالمی 
  مدیریت اسالمی چه خواهد بود؟ 

سـری نیازهـای  ، دارای یـک های فرهنگـی وجود تفاوت به دلیلکه بشر است  توضیح پاسخ این
های گوناگون خود به دنبال پاسخ به سؤاالتی  فرض های مختلف با لحاظ پیش مشترک است. فرهنگ

نـد. نحـوه افـزایش ا نعصار مختلف و جوامـع گوناگوهستند که ناظر به نیازهای مشترک بشری در ا
های فرهنگی به دنبال پاسخ آن هستند.  ها فارغ از تفاوت بازدهی و کارایی از مسائلی است که انسان

های مختلف، متفاوت است مقوله بازدهی و کارایی نیست، بلکه جایگـاه  به عبارتی آنچه در فرهنگ
توان گفت جوامـع انسـانی فـارغ از بـازه  است. بنابراین می جوامع های ارزشی گوناگون  آن در نظام

اند و بالغ بر دو قرن است که مدیریت، تبـدیل  دنبال این مسئله بودهه زمانی گسترش اسالم همواره ب
  به دانش پاسخ به این سؤال اساسی در ادوار گوناگون تاریخی شده است. 

تغییـر هـدف عـام دانـش مـدیریت رایـج  دنبـاله به اعتقاد نگارندگان دانش مدیریت اسالمی ب
عنوان  مـذکور، بـه مسـئلۀهای متفـاوت خـود را بـه  های کلـی و پاسـخ چارچوب تنهانیست، بلکه 

توان گفـت طـرح اهـدافی از  کند. بنابراین می های علمی و دانشی موجود بیان می ای بر گزاره تکمله
اهداف کارکردی مـدیریت نـه  جنس هدف غایی خلقت برای دانش مدیریت اسالمی بدون توجه به

کاهد و آن را در حد  افزاید، بلکه از کاربردی بودن آن نیز می تنها بر ابهام هدف مدیریت اسالمی می
ی بازرگانی (با ها توان هم برای سازمان دهد. مدیریت اسالمی را می مباحث نظری صرف تقلیل می

کـار بسـت. در دسـته اول اغلـب هدف کسب سود) و یا دولتی (با هدف کسب منافع عمومی) بـه 
هـا بـا هـدف  های بخش خصوصی و در دسـته دوم تحلیل ها برای افزایش کارآمدی سازمان تحلیل

  پذیرد.   ها صورت می افزایش کارآمدی نظام اداری حاکم، یعنی وزارتخانه
  هدف مـدیریت اسـالمی بایـد در نظـر داشـت کـه  عنوان بهوری  البته در تعیین کارآمدی و بهره

گیـرد. اگـر خـالف ایـن باشـد و  ین هدف، هدفی غایی نیست و در طول هـدف بـاالتری قـرار میا
کارآمدی هدف نهایی مدیریت اسالمی پنداشته شود، این دانـش در دامـن التقـاظ خواهـد غلطیـد 

کنـد کـه  های توجیه هر وسیله برای تحقق این هدف را فـراهم می ) و زمینه١٣٩۴(ر.ک: پورعزت، 
  کند.  های دینی هدف وسیله را مباح نمی مطابق با آموزه چراکهین دینی است این خالف مواز

  
  روش  .٣−١−٣

، ١٣٨٩گیـرد (عبـداللهی و جـوان،  شناسـی قـرار می شناسـی، روش در فرایند تحقیـق بعـد از معرفت
های عقلی مانند ریاضیات و هندسه مبانی نظری قیاسی دارند و بنیانشان بر اصـول  ). دانش١۴−١٣ص

  پردازان آن علوم طراحـی شـده و بـه نظـام اسـتدالل قیاسـی  و قضایایی استوار است که از سوی نظریه
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ق شود. طریقۀ به کار بستن فکر اسالمی به صورتی کلی براسـاس منطـ (نظام آگزیوماتیک) شناخته می
گیرد که مبانی آن بـر تجربـه  های تجربی قرار می های عقلی، دانش عقلی استوار است. در مقابِل دانش

). ۴٠، ص١٣۵١است (صدر،  های مادی مورد توجه قرار گرفته  استوار است و منطق تجربی در مکتب
دم تناقض) زیربنای علم از نظر منطق عقلی معلومات عقلی اولی (مبدأ علیت، مبدأ سنخیت و مبدأ ع

  تواننـد بـه هـیچ وجـه بـه معرفتـی نظـری دسـت یابنـد  است که اگر از ذهن بشر سـلب گردنـد، نمی
گرایان به وجود معارف عقلی ضروری سابق بـر تجربـه  ). این در حالی است که تجربه۴٢(همان، ص
تبـار هـا اع کنند و تجربه را تنها اساس برای حکـم صـحیح و مقیـاس کلـی در تمـام حوزه اعتراف نمی

داننـد و  اند، محکوم تجربه می اند و حتی احکامی را که در منطق عقلی معارف ضروری ادعا شده کرده
  ).  ۴٩کند (همان، ص کنند که تجربۀ آنها را تحدید می ای از آنها اعتراف می به اندازه

بـه های علم و دانش  های ما منکر تجربه و آزمایش و خدماتی که در حوزه به تعبیر شهید صدر
بشریت کرده نیستیم؛ اما تجربه نخستین معیار و منبع اساسی برای سـنجش افکـار و معـارف نیسـت، 

تـوان معلومـات و حقـایق  باشد که از پرتو آنهـا می بلکه معلومات اولی عقلی معیار سنجش افکار می
 ).۶٨دیگری به دست آورد. حتی تجربه نیز احتیاج به همان مقیاس و معیار عقلی دارد (همان، ص

شوند و به همان اندازه  (دانش تجربی) همواره به زبان نوعی نظریه بیان می های مشاهداتی گزاره
دقیـق باشـد  آنهـا(دانـش عقلـی) مـورد اسـتفاده  دقیق خواهند بود که چارچوب نظری یا مفهومی

گیـرد و  ها به منظور بهتر فهمیدن نظریه صـورت می مشاهدات و آزمون .)۴٢، ص١٣٧٨(چالمرز، 
فقط مشاهداتی که برای آن منظور، مناسب و مربوط تشخیص داده شوند باید ثبـت و ضـبط شـود. 

گر را بـه  های خطاپذیر و غیرکاملی که مقوم معرفت علمی هستند، ممکن است مشـاهده پس نظریه
سازی شود نه بـا  هایمان چاره خطا افکند. لکن این مسئله باید با تکمیل و وسعت بخشیدن به نظریه

  .)۴٨همان، صهدف ( پایانی از مشاهدات بی فهرست بی ضبط
های عقلی مانند ریاضیات است که مبانی  از جنس دانش تنهاماهیت دانش مدیریت اسالمی نه 

هـای  جـنس دانش فقط بـههای عقلی) شکل دهند و نه  (گزاره آنهاها و قضایای مبتنی بر  آن را گزاره
کـه دانـش  آنجـا هـای تجربـی اسـت. از شـکل از گزارهکه مبانی آن مت شود اطالق میپوزیتویستی 

هایی از جنس علم، دانش و هنـر اداره  ای و حاصل تلفیق گزاره رشته ای بین مدیریت اسالمی منظومه
در چارچوب اسالمی است، بنابراین بایـد تـدبیری بـرای تجمیـع و سـاماندهی ایـن   کردن سازمان

هـای گونـاگون بـه دسـت  توان معلومات را به روش یم چراکهها در قالب یک دانش اندیشید؛  گزاره
  شود.   نظر گرفته در آنهاآورد، مشروط بر آنکه طریقی برای آزمون و ارزیابی 

تـوان منکـر تـأثیر  گرایانه، رویکرد مناسبی در این جهت است. در ایـن رویکـرد، نمی رویکرد حق
تـوان تـأثیر پنهـان و عمیـق تـأمالت و  های علمـی شـد؛ نمی اجماع نظرهای پارادایمی بر رونـد یافتـه
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ی ا تـوان تـأثیر زمینـه هـای علمـی را نادیـده گرفـت؛ نمی فردی بـر دریافـت واقعیت های درون اندیشه
گرایی  توان ارزش نسـبی اثبـات های علمی را منکر شد؛ نمی گیری نظریه های اجتماعی بر جهت ارزش

گرایی را در متمـایز سـاختن  توان ارزش بصیرت بخـش ابطـال ها را انکار کرد؛ و نمی در افزایش دانسته
  ).١٣٨٧اهمیت انگاشت (ر.ک: پورعزت،  ناپذیر بی پذیر از مسائل آزمون مسائل آزمون
هـای کیفـی  توان گفت روش در دانش مدیریت اسالمی در مورد معارف ضـروری، روش بنابراین می

هـا  پـذیری و تکرارشـوندگی گزاره های کمـی مرسـوم در اثبـات تجربه مانند روش قیاسی است و از روش
ه شوند و سپس به محک تجربـ ها براساس معلومات اولی عقلی تدوین می جوید که این گزاره استمداد می
یـک گـزاره عقلـی بـه معنـای   ناپذیری تجربه شوند. بیان این نکته الزم است که اثبات یا اثبات گذاشته می

های عقلی در بستر تجربی علم مدیریت.  صدق و کذب آن گزاره نیست، بلکه راهی است برای تبیین گزاره
شوند تا  بدیل به روشی کاربردی میهایی که ابتنای عقلی یا شرعی دارند با منطق تجربه ت به بیان دیگر گزاره

  کارایی دانش مدیریت اسالمی را در نسبت با مسئله اصلی خود یعنی سازمان به اثبات برساند. 
  

  چگونگی تحقق دانش مدیریت اسالمی .۴
توان از جنبه ذهنی و عینی بررسی کرد. لـزوم ارتبـاط  چگونگی تحقق دانش مدیریت اسالمی را می

جهت است که تحقق جنبه عینی (علم مدیریت اسالمی) منوط به اجرایی شـدن این دو جنبه از آن 
سه یعنـی مکتـب،   مدیریت اسالمی) در مقام عمل است که مجموع این 1های ذهنی (مکتب گزاره

  سازد.  عمل و علم مدیریت اسالمی، دانش مدیریت اسالمی را می
کند که در اینجـا نیـز  مطرح می شهید صدر در نظریه اقتصاد اسالمی در مبحث تولید، الگویی

تواند مورد استفاده باشد. ایشان برای تولید، دو جنبه ذهنی و عینی در نظر گرفته و معتقـد اسـت  می
بنـدی قابـل  ). این تقسـیم١٣۵١نقش مؤثر مکتب اقتصادی تنها در جنبه ذهنی تولید است (صدر، 

  مالحظات زیر مورد بررسی قرار داد.  تسری است و سایر مفاهیم را از حیث ذهنی و عینی با رعایت
منظور هر چیزی است که نمود خارجی دارد؛ مانند ابزار کار، طبیعت و کار  . جنبه عینی:١−۴

 گیرد؛  انجام شده. این جنبه در علوم مختلف برای کشف قوانین عمومی مورد بررسی قرار می
خواهی. نقش مـؤثر  عدالت یعنی انگیزه فکری و هدف فعالیت طبق مفاهیم . جنبه ذهنی:٢−۴

هـای مسـلکی میـان  کند و در اینجاست کـه تناقض و ایجابی مکتب، تنها در جنبه ذهنی تجلی می
 . یابد می انعکاسهای مدیریتی گوناگون  سیستم

بندی عینی و ذهنی را بـرای مفـاهیم اساسـی مـدیریت ماننـد سـازمان،  توان تقسیم بنابراین می
                                                           

 گیـرد. بـرای توضـیح بیشـتر بـا رویکـرد تجربـی قـرار نمی های ارزشی اسـت کـه در دایـره علـم . منظور از مکتب، گزاره١
 .١٣۵۴ر.ک: صدر،  
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کار برد. با این توضیح که جنبه عینی مدیریت در علم آن برای کشف قـوانین  به ...وری و بهره ،تولید
گیرد و کشف چنین قوانینی در زمینـه مـدیریتی  ور نمودن تولید مورد بررسی قرار می عمومی در بهره

ها بهره بـرد؛ اصـل تقسـیم  کند تا از این طریق هرچه بیشتر و بهتر از این فعالیت به انسان کمک می
تـی عینـی و موضـوعی حقیق عنوان است. کشف این اصـول بـه گونه همین نیزدیریت علمی کار یا م
علم مدیریت کشف قوانینی است که شناسایی و عمل  ۀاست. بنابراین وظیف» علم مدیریت«وظیفه 

 شود.  تولید بیشتر می فرایند، سبب پیشرفت جنبه عینی مدیریت و بازدهی بیشتر آنهابه 
گفت مکتب مدیریتی (که حاصل ارتباط مدیریت و فرهنگ است) در جنبـه توان  از این نظر می

های طبیعـی یـا  زیرا پیدا کردن قوانین کلی و روابط موضوعی میان پدیده ؛عینی، نقش ایجابی ندارد
شود) کـار علـم   های کمی انجام می های امروزین مدیریتی با روش اجتماعی (کاری که در پژوهش

تواننـد از  های مـدیریتی مختلـف، می کشورهای جهان با وجود سیسـتم ور ایناست، نه مکتب. از 
های علمـی، قـوانین کشـف شـده در علـم مـدیریت و همچنـین اکتشـافاتی کـه در سـایر  پیشرفت
  را در زمینه مدیریت به کار برند.  آنهاشود، برخوردار شوند و  های علوم می رشته

کنـد و اینجاسـت کـه  ه ذهنـی آن تجلـی مینقش مؤثر و ایجـابی مکتـب مـدیریتی، تنهـا در جنبـ
های مدیریتی گوناگون (مدیریت اسالمی، مدیریت آمریکایی، مدیریت  های مسلکی میان سیستم تناقض

  خـورد و هـر جامعـه بینی خاصی از مدیریت به چشم می گردد. در هرجا جهان ژاپنی و...) منعکس می
ی فعالیـت مـدیریتی را توجیـه کـرده و مظـاهر هـا های کلی و مرامی مخصوص به خود انگیزه طبق ایده

ای است از مواردی که مکتب مدیریتی باید بـه  های زیر نمونه زندگی مطلوب را نشان داده است. پرسش
  آنها پاسخ دهد. البته کشف مکتب مدیریتی اسالم نیازمند پژوهش مستقل دیگری است. 

  اشته باشد؟وری باید وجود د برای چه باید مدیریت، تولید و بهره −
  وری چیست؟ ها و مقاصد مدیریت، تولید و بهره هدف −
  الزم است؟مرکزی   وری برنامه و دستگاه رهبری آیا برای نظارت بر تولید و بهره −

توان آن را با رعایت مالحظاتی علم مدیریت  تحقق دانش مدیریت اسالمی در جنبه عینی که می
ی آن است. اگر تحقق عملی مدیریت اسـالمی وجـود اسالمی نامید منوط به عملی شدن جنبه ذهن

های علمی الزم را انجام داد و دانش مدیریت اسالمی در سطح تحقق  توان بررسی نداشته باشد نمی
ماند. در صـورتی کـه تکامـل دانشـی مـدیریت در  نظری ذهنی (مکتب مدیریت اسالمی) باقی می
ن برای داشتن نسـخه کـاملی از دانـش مـدیریت بستر اسالمی، نیازمند همه این موارد است. بنابرای

های ذهنی مکتب مدیریت اسالمی را به کار بست تا از طریق تجربه بتوان  اسالمی، الزم است یافته
های عینی (علم مـدیریت اسـالمی) دسـت یافـت. ایـن کاربسـت  نتایج آن را تحلیل کرد و به یافته

 وان تجربه مدیریت ژاپنی را مطمح نظر قرار داد.ت هایی است که برای درک بهتر آن می نیازمند شیوه
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  بررسی تجربه مدیریت ژاپنی .١−٢−۴
فرهنگ «دهد که  مدیریت ژاپنی به سبک امروزین پیشینه زیادی دارد. تحقیقات انجام شده نشان می

، عناصر آن را به هم پیوند زده است. این دو »روابط عمودی زیربنای مدیریت ژاپنی«و » گرایی گروه
ها هسـتند کـه چرایـی  ی حاکم بر فرهنگ ژاپنی وابسته هستند. به عبارتی این ارزشها ژه به ارزشوا

  سازند.  گرا را روشن می مطلوبیت وابستگی به گروه و پذیرش روابط عمومی درون
هایی که بر فرهنگ ژاپنی حاکم است، وجود شکل  ها و ارزش توان گفت ویژگی به بیان کلی می
کننـد یـک فرهنـگ چـه  هـا تعیـین می کند. با این رونـد کـه ارزش را توجیه میخاصی از مدیریت 

های مدیریت  کننده تکنیک هایی باید داشته باشد و مشخصات فرهنگ نیز به نوبه خود تعیین ویژگی
های مناسـب بـا اوضـاع فرهنگـی نیـز موجـب تقویـت و اسـتحکام  است. البته به کارگیری تکنیک

  دهد.  شود. شکل زیر روابط بین این متغیرها را نشان می عه میمجاهای فرهنگی حاکم بر  ارزش
 
 
  
  
  
  
  

  : ارتباط متغیرهای فرهنگی و مدیریتی١شکل شماره 

 
را در چـارچوب مـدیریت  آنهـاتـوان  یی پدید آمده کـه میها برای توصیف مدیریت ژاپنی مدل

  ها بررسی کرد.  ، اشیا و انسانها ایده
هـایی بـرای  کنـد تکنیک می تـالشریـزی مـدیران دارد کـه  اشاره به وظیفه برنامه مدیریت ایده:

هـا  ریزی در غرب بـرای ژاپنی های برنامه زیرا معتقد است تکنیک ؛ریزی در ژاپن مطرح نماید برنامه
انـد کـه بـا  ریـزی طراحـی کرده های خاصـی در زمینـه برنامـه هـا مـدل کارایی کمتری دارند. ژاپنی

گیری اشـاره  توان به سیستم رینجی تصمیم که از آن جمله می مطابقت دارد آنهاهای فرهنگی  ویژگی
رینجـی  فراینددهنده درون  کند به عناصر تشکیل ی غربی متمایز میها کرد. آنچه این مدل را از مدل

از ارائه  پیش، بحث و مشاوره غیررسمی فرایندگردد. در این  برای انتخاب یک بهترین راه حل باز می
هـای نسـبتًا کوچـک از  گروه عنوان بهدوایر کنترل کیفی  همچنینجود دارد. پیشنهاد رسمی همیشه و

 بر طـرف سـاختنی مناسب برای ها حل کارکنان که با یکدیگر به بحث و بررسی در مورد تدوین راه

 های مدیریتتکنیک های فرهنگیویژگی های فرهنگیارزش

 احساسات انسانی
 وابستگی

 احسان / بدهی
 وظیفه متقابل

 گرایی گروه
 ارتباط عمودی

 اشتغال مادام العمر
 های جامع رفاهیبرنامه

حقوق مبتنی بر ارشدیتارتقا و 
 آموزش ضمن کار
 چرخش شغلی
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پردازند، نمونه بسیار جـالبی از مشـارکت گروهـی  ها می وری هزینه مسائل مربوط به کیفیت یا بهره
  پن است. گیری در ژا تصمیم

هـا  همان وظیفه سـازماندهی و تولیـد اسـت کـه از ایـن نظـر نیـز ژاپنی مدیریت اشیامنظور از 
هـای خـاص خـود را دارنـد.  عد تولید نیـز تکنیکطور که در بُ  ی خاص خود را دارند، همانها رویه

ها در زمینه مدیریت تولید ورود به  تولید به موقع یکی از این موارد است. یکی از دالیل برتری ژاپنی
های غیرضروری مانند انبارداری  ای که از بروز انواع هزینه گونه بهموقع مواد اولیه به خط تولید است 

  شود.  جلوگیری می
 مـدیریت منـابع انسـانیبلکـه در  ؛ها و اشیا خاص مدیریت ژاپنی نه در مدیریت ایده اما برتری

های ژاپنـی را مجبـور  گرایی و گرایش اجتمـاعی، سـازمان ها مانند گروه نهفته است. ایدئولوژی آنها
هایی ماننـد تسـهیم اطالعـات، مشـارکت،  کنند استراتژی بومی کردن بازار کار را بپذیرند. رویه می
های رفاهی، ارتقا و حقوق مبتنی بر ارشدیت، آموزش ضـمن کـار و چـرخش  ت شغلی، برنامهامنی

ها با هم در ارتباطند و بـرای تحقـق  گیرند. همه این رویه شغلی از انتخاب چنین استراتژی ریشه می
طـور کلـی همـه  شوند. نکته مهم این است که به رفتار و عملکرد سازمانی مطلوب به کار گرفته می

های بـه دسـت  امـا رویـه ؛های مشابهی از سیستم مدیریت منابع انسانی خود دارنـد رها هدفکشو
  کننده این ارتباط است: با یکدیگر متفاوت است. شکل زیر بیان آنهاآوردن 
 
 
 
  
  

  ها در مدیریت سازی رویه : فرایند بومی٢شکل شماره 

  

هایی  توان گفت برای تحقق مدیریت اسالمی در عمل باید به دنبال رویـه بنابراین توضیحات می
گیری، الگوی ارتباطات، مکانیزم کنترل، روابط  برای ارتقا، آموزش، سبک سرپرستی، سبک تصمیم

های مـدیریت ژاپنـی در بـومی کـردن بـازار و ارائـه  ستراتژیا 1.میان واحدهای سازمانی و... باشیم
دهد که با توجـه بـه  های مبتنی بر آن، الگوی قابل توجهی پیش روی مدیریت اسالمی قرار می رویه

گیری، الگوی ارتباطات، الگـوی  هایی را در سبک سرپرستی، سبک تصمیم توان رویه تعریف آن می
                                                           

تفصیل این متغیرها در مطالعات مربوط به تفاوت مدیریت ژاپنی و آمریکایی مانند مطالعات فوکودا و مطالعات کاپالن و . ١
 همکاران و... آمده است.

 استراتژی
بازار کردن بومی ایدئولوژی  هارویه

 عملکرد
 وریبهره

 کیفیت
 رشد
 سود

 اهداف
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سنت اسالمی و منابع آن استخراج کرد. سبک اسالمی در کنترل  سازمانی و... از کنترل، روابط میان
 مسئلهدهد که  هاست. بنابراین در این رویکرد اصول متفاوت نیست. این نشان می یکی از این نمونه

های هویت ایرانی و خوانش دوباره آن در مسـیر اسـالم، نقشـی اساسـی در دانـش مـدیریت  ریشه
ها باید به این مهم توجه داشت تا بر این اساس بتوان بـه  ن این سبکاسالمی دارد. بنابراین برای یافت

 های مختلف دست یافت.  رویه
  

  گیری بندی و نتیجه جمع .۵
سیسـی قائـل أطبق تعریف گفته شده از مدیریت اسالمی باید برای آن هم قید احترازی و هم قیـد ت

گذاری بر روی دانش مدیریت موجود  به دنبال چارچوب فقطبود. به این معنی که مدیریت اسالمی 
بلکه پـا را فراتـر گذاشـته و  ،های آن با موازین شرعی نیست و بررسی مغایرت و عدم مغایرت گزاره

هایی را برای اصول مدیریت در جهت تحقق اهداف سـازمانی کـه در راسـتای هـدف  رویه و سبک
دانـش مـدیریت اسـالمی  تـوان گفـت کند. در یک تبیین کاربردی می غایی خلقت است مطرح می

  در شکل زیر آمده است: آنهاهای ذهنی، عملی و علمی است که ترتیب  ای گزاره مجموعه
  
  

 

  : رابطه اجزای دانش مدیریت اسالمی٣شکل شماره 

  
های هـویتی فرهنـگ  اسـت کـه بایـد از منـابع اسـالمی، سـنت و ریشـه معنای آناین روند به 

چتر اصـلی  عنوان بههای مکتب مدیریت اسالمی را استخراج کرد تا  اسالمی، اصول و روش−ایرانی
متـون دینـی،  براسـاساین بایـد  بر افزونهای مدیریتی نقش ایفا کند.  گیری نظری در تمامی تصمیم
هایی برای انجام اصول و اقدامات مـدیریتی اسـتخراج  ها و روش وهها، شی تاریخی و فرهنگی، سبک
گیری دانش مدیریت اسـالمی بایـد  ها را در عمل به کار بست. برای شکل کرد و این شیوها و سبک

ها  هایی برای وظایف اساسی مدیریت در فرهنگ اسالمی بود. به عبارتی باید دید شیوه به دنبال رویه
در  ...و ق و دسـتمزد، مـدیریت منـابع انسـانیریزی، حقو ندهی، برنامههای مطلوب سازما و سبک

فرهنگ و سنت اسالمی چیست. طبیعتًا پاسخ این سؤاالت را باید در منابع دینـی و متـون تـاریخی 
بلکه با این هـدف کـه از  ،یافت. البته نه به این منظور که جایگاه این وظایف را در متون دینی بیابیم

هایی را در این زمینه بیابیم. هرچند ممکن است دستیابی بـه ایـن مهـم  ها و روش فرهنگ دینی رویه
هـای کمـی تکرارپـذیری و  پذیر نباشد. در مرحله بعد بـا نگـاه علمـی و بـا روش به سهولت امکان

 جنبه ذهنی
(مکتب مدیریت اسالمی) جنبه عینی تحقق در عمل

(علم مدیریت اسالمی)
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داد. مراحل دوگانـه طـرح کلـی دانـش مـدیریت اسـالمی بـه  را مورد بررسی قرار آنهاپذیری  تجربه
 آید:  تفکیک در زیر می

  
  مرحله اول: جنبه ذهنی دانش مدیریت اسالمی

کشف مسـائل اعتقـادی، احکـام و اخـالق مـرتبط بـا سـازمان و مـدیریت جهـت بررسـی  .١
  ؛با موازین شرعی آنهاتصمیمات مدیریتی و حصول اطمینان از عدم مغایرت 

های انجام اصول مدیریت در راستای تحقق اهداف سـازمانی  ها و سبک کشف روش .٢
  ؛در جهت اهدف غایی خلقت

 .کشف اصول جدید مدیریت .٣
  

  جنبه عینی دانش مدیریت اسالمیمرحله دوم: 
  های کشف شده به مثابه چتر نظری و اجرا در مقام عمل؛ ها و سبک . در نظر گرفتن اصول، شیوه١
پذیری و روابط بین متغیرهایی اسـت در  ت اسالمی بررسی تکرارشوندگی، تجربهعلم مدیری. ٢

  مرحله دوم در عمل به کار گرفته شدند. 
  شود: برای تحقیقات آتی موضوعات زیر پیشنهاد می

 ؛کشف مکتب مدیریتی اسالم (جنبه ذهنی) −
با اصـول اساسـی های مرتبط  گیری های اسالمی بومی در تصمیم ها و سبک به کارگیری رویه −

 ؛ریزی، سازماندهی، کنترل، ایجاد انگیزه، رهبری و...) (تحقق عملی) مدیریت (برنامه
 .های جنبه ذهنی و کشف روابط میان آنها (جنبه عینی) سازی گزاره اجرا و پیاده −
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 منابع

  
  قرآن کریم *
 .نامۀ دهخدا لغت *
مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسـالمی ، قم: مدیریت اسالمی)، ١٣٧٩ابراهیمی، محمدحسین ( .١

  حوزه علمیه قم.
)، سـاری: اصـول، مبـانی، مفـاهیم و الگوهـا( مـدیریت اسـالمی)، ١٣٨۴احمدی، مسـعود ( .٢

  های فرهنگی.  انتشارات پژوهش
، ٢١، شمجلـه دانـش مـدیریت، »کامیابی مـدیریت ژاپنـی«)، ١٣٧٢اکبر ( ای، سیدعلی افجه .٣

 .۴۴−٣٢ص
  ، تهران: نشر نی.مدیریت عمومی، )١٣٩٢الوانی، سیدمهدی ( .۴
ای بـر مطالعـات تطبیقـی در مـدیریت  مقدمـه«)، ١٣٧٢رضـا واعظـی ( و الوانی، سـیدمهدی .۵

  .۵۴−٣٧، ص١١و  ١٠، شمجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول، »دولتی
  ، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی.فقه مدیریت)، ١٣٧٣براتی، عباسعلی ( .۶
، البالغه امام علی مدار در پرتو نهج ختصات حکومت حقم)، ١٣٨٧اصغر ( پورعزت، علی .٧

  تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
تهـران:  ،البالغه امـام علـی مدیریت ما، مدیریت اسالمی در پرتو نهج)، ١٣٩۴ــــــــــ ( .٨

  البالغه. بنیاد نهج
مـدیریت )، ١٣٨۶زاده ( آقا؛ ابوطالب خدمتی؛ عباس شفیعی و سیدمحمود بهشـتی پیروز، علی .٩

  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.در اسالم
رسـانی  ، تهران: نشر الکترونیکی و اطالعفرهنگ تشریحی اقتصاد)، ١٣٨۵توانایی فرد، حسن ( .١٠

 جهان رایانه امین. 
 م: مرکز نشر اسراء.، قانتظار بشر از دین)، ١٣٨۶جوادی آملی، عبدالله ( .١١
  .٢۶٩، شمجله پاسدار اسالم، »دین و مدیریت کارآمد«)، ١٣٨٩ــــــــــ ( .١٢
، ترجمه سـعید شناسی فلسفه درآمدی بر مکاتب علم :چیستی علم)، ١٣٧٨چالمرز، آلن اف ( .١٣

  زیباکالم، تهران: سمت.
، یتمجلـه دانـش مـدیر، »مورد ژاپـن−مدیریت تطبیقی«)، ١٣٧۵خاک ره آل محمد، سعید ( .١۴

  .٨١−۶۴، ص٣۴و  ٣٣ش
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، ١٨، شمجله ذهن ،»منطق استقراء از دیدگاه شهید صدر«)، ١٣٨٣خسروپناه، عبدالحسین ( .١۵
  .۵٨−٢٩ص

، ترجمه علـی پارسـائیان و محمـد مبانی تئوری و طراحی سازمان)، ١٣٩۴دفت، ریچارد ال ( .١۶
 های فرهنگی.  اعرابی، تهران: دفتر پژوهش

  ، تهران: انتشارات سمت.تاصول مدیری)، ١٣٩٢رضائیان، علی ( .١٧
، تهران: مؤسسه کتاب اصول و مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن)، ١٣٨۶روشنی، سکینه ( .١٨

  مهربان نشر.
  تهران: انتشارات پیام آزادی. علم چیست؟ فلسفه چیست؟)، ١٣۵٨سروش، عبدالکریم ( .١٩
 .۴١، شمجله کیان، »دین اقلی و اکثری«)، ١٣٧٧ــــــــــ ( .٢٠
، ترجمـه علـی پارسـائیان، ها اسطوره: تئوری سازمان)، ١٣٩٢شفریتز، جی ام، اوت، استیون ( .٢١

 تهران: انتشارات ترمه.
 درآمدی بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انسـانی)، ١٣٨٩عبداللهی، عبدالله و جعفر جوان ( .٢٢

  شناسی)، تهران: نشر چاپار. (کتاب دوم، روش و روش
، ترجمۀ سیدمحمدحسین مرعشی شوشتری، تهـران: فلسفۀ ما)، ١٣۵١صدر، سیدمحمدباقر ( .٢٣

  انتشارات کتابخانۀ صدر.
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  ، تهران: انتشارات اسالمی.٢موسوی، ج
سـوی ، ترجمـه سـیدمحمدباقر موترجمـه تفسـیر المیـزان)، ١٣٧۴طباطبایی، محمدحسین ( .٢۵
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  تهران: انتشارات تولید دانش.
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، مجلـه دانـش مـدیریت، »چیستی مدیریت اسالمی در بوته نقد«)، ١٣٧٩محمودی، جعفر ( .٢٩
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