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  (اصول کلیدی) حاکم بر مدیریت دولتی اسالمی رهنمودهای
های دولتی، بندگان خداوندند، پس به بندگان خداوند خـدمت کنیـد،  کنندگان به سازمان . مراجعه١

 .رجوع یا شهروند تصور نکنید کننده، ارباب آنها را مشتری، مصرف
o »ُبو

َ
ِه  َعْبِد  َقاَل أ ـی َو َحـقٌّ َعَلـیَّ ... یُقوُل    اللَّ ْیُتْم َحقِّ دَّ

َ
ْنُتْم ِعَباِدی َیا ِعَباِدی أ

َ
ُکْم َو أ بُّ َنا َر

َ
ُه َتَباَرَک َو َتَعاَلی أ اللَّ

ْسَتِجیَب َلُکم
َ
ْن أ
َ
)؛ من پروردگار شمایم، و شما بندگان منید، ای ۵۴۵، ص٢ ، ج١۴١٣(صدوق،   أ

  .»ت که دعاهای شما را اجابت کنمبندگان من، شما حق مرا ادا کردید، و بر من سزاوار اس
مخلوق اویند. حاکمان، آنها ها بندگان خداوندند همه  در قاموس حکومت اسالمی، همه انسان

کننده به خود،  گذاران، مدیران و کارکنان حکومت اسالمی باید افراد مراجعه مشی سیاستمداران، خط
رضایت مردم و رضایت خداوند ارتباط سازمان و محل کار خود را بندگان خداوند تصور کنند. بین 

  گذرد. بینی اسالمی راه خدا از میان خلق می مستقیم وجود دارد در جهان
دارای نواقصی هسـتند. در نقـد سـه مفهـوم  رجوع و شهروند هر کدام  کننده، ارباب مشتری، مصرف

ی و  شـترانـد، م های دولتی شده است کـه مردمـان هـر کشـور مالـک دولـت و سـازمان  نخست، گفته
کننده افرادی هستند که حق تغییر در مختصـات سـازمان ندارنـد، بلکـه تنهـا خـدمات خـود را  مصرف

کننده و  عنوان خریـدار، مصـرف آنها، حفظ آنها بـه کنند، هدف از ارتقای کیفیت خدمات به  دریافت می
ین بودجه عمومی در گـروه مؤدیان مالیاتی است تا بتوانند در پرتو حضور آنها ادامه حیات دهند؛ زیرا تأم

ای از بخـش خصوصـی هسـتند کـه نقـش بسـیار  حفظ این افراد است. این سه مفهوم، مفاهیمی عاریه
). ولی واژه شهروند اشعار به آن دارد که مردم ١٣٩٠فرد و الوانی،  منفعالنه برای افراد قائل هستند (دانایی

دهد که مردم اطـالق  ها نشان می  پژوهش های دولتی هستند. بر این اساس صاحبان حکومت و سازمان
  دهند. دانند و واژه شهروند را ترجیح می آمیز می کننده به خود را توهین واژه مشتری و مصرف

حاکمـان بـا اطـالق ایـن . با این توصیف شهروندگرایی نیز بر نوعی نظریه سیاسی استوار است
ولـی  ؛کنند شارکت سیاسی را تحریک میبه مشارکت در امور عمومی، انتخابات و مآنها واژه، میل 
گیری محترم اسـت و بعـد از آن مجـددًا بـه فراموشـی  دانند که شهروند فقط برای روز رأی خود می
  ها هستند. های حکومت ها و پایداری شود. شهروندان محمل پیروزی سپرده می

کننـده،  صـرفمشـتری، م عنوان آنهـا بـهبندگان خدا نسـبت بـه تصـور  عنوان بهاما تصور مردم 
اساس عقالنیت دینی، مسـلمانان منفعـت  تر است، زیرا بر رجوع و شهروند بسیار برانگیزاننده ارباب

منت به بندگان خداوند را اسـاس رسـالت و مأموریـت   یبینند و خدمت ب خود را در نزد خداوند می
مردم، حضور در  از سویدانند و برای پرداخت بیشتر مالیات  خود در دولت و حکومت اسالمی می

  کنند. برای کسب رضایت خداوند فعالیت می تنهاکنند؛ بلکه  انتخابات به مردم خدمت نمی
هـای حـاکم بـر  پس در نهضت مدیریت دولتی اسالمی این رهنمود، رهنمود متفاوتی با ارزش
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نهضت مدیریت اداری، نهضت اداره امور عمومی جدید، مدیریت دولتی جدید، نهضت خـدمات 
ه طور نهضت مدیریت ارزش عمومی و نهضت مدیریت دولتـی تلفیقـی اسـت. بـ همین عمومی و

دیگـر در حکومـت اسـالمی مـدیران و  بیانخاطر داشته باشید که این ایده صبغه هنجاری دارد. به 
های اسالمی فعلی نیز در  کنند. حکومت کارکنان (در حالت آرمانی) به سبک و سیاق باال عمل می

  کنند.  می ای از این اصل تبعیت هسراسر دنیا به درج
گذار،  مشـی در حکومت اسـالمی، امـام، سیاسـتمدار، خط »امام و امت«اما در قاموس رابطه 

رو،  انـد. از ایـن بلکه شیفتگان خدمت ،مدیر دولتی، کارکنان دولت اسالمی، تشنگان قدرت نیستند
مراجعه کنند چه نکننـد، بنـدگان خداوندنـد، آنها  ، همه مردم یک کشور چه به سازمانآنها از منظر 

  گیرد. برای کسب رضایت خداوند انجام می آنها فقطخدمت به 
  دهنده بندگان خدا باشد. باشید که رشد . در پی نوعی مصلحت عامه٢
o » ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن

َ
َمـْرُتُکْم ِبـِه َو َال  َعْن أ

َ
ِطیُعـوِنی ِفیَمـا أ

َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ ِمْن َفْوِق َعْرِشـِه َیـا ِعَبـاِدی أ َقاَل َقاَل اللَّ

ْبَخُل َعَلْیُکْم ِبَمَصـاِلِحُکْم 
َ
ْعَلُم ِبِه َو َال أ

َ
ُموِنی ِبَما ُیْصِلُحُکْم َفِإنِّی أ ؛ )٣٧ص، ١۴٠٧فهـد حلـی،  (ابـنُتَعلِّ

ه دادم کـد: ای بندگان من! هـر فرمـانی یفرما ه خداوند متعال میک اره دارداش نیالمؤمن ریام
د، چون من خود بهتر از شما آنهـا را یاموزید مصالح خود را به من بید، مبادا بخواهینکاطاعتش 

  .»گوید) دهد یا نمی داند و نمی ند مصلحت ما را مییستم (تا بگویل هم نیدانم و بخ می
تـوان  مـدیریت دولتـی را می«ترین تعریف از مدیریت دولتـی  ترین و در عین حال جامع در عام

تصور کرد. به عبارت دیگر همه افراد جامعه به صورت تکـی در پـی منـافع  »مدیریت منفعت عامه
کننـد کـه بیشـترین منـافع  شخصی خود هستند و فضـای خصوصـی خـود را طـوری مـدیریت می

از دیریت دولتی، مسئولیت مدیریت فضای عمومی جامعه را بر عهـده دارد. اما م ؛شان شود نصیب
مدیریت فضای عمومی، منافع شخصی افـراد را  یها برای ارتقا ممکن است تالش حکومت رو این

کند که دولت، کارخانجـات  مثال حفظ هوای پاک و کاهش آلودگی ایجاب می عنوان بهتهدید کند. 
ا تعطیل کند. در این عمـل، دولـت ممکـن اسـت منـافع شخصـی تولیدی اطراف شهرهای بزرگ ر

نمـادی از منفعـت عامـه را پاسـداری کـرده  عنوان به »حفظ هوای پاک«ولی  ؛افرادی را تهدید کند
های نظری و مفهـومی متعـددی وجـود  منفعت عامه چیست نزاع اینکهاست. با این توصیف بر سر 

فعت عامه (مصـلحت عامـه) را صـرفًا دولتمـردان، اند در حکومت اسالمی من ای مدعی دارد. عده
کنند. جوهره و اساس مصلحت عامه را دین  گذاران، مدیران دولتی و مردم آن را تعیین نمی مشی خط

شـود کـه  کلی مصلحت عامـه اسـالمی، مصـلحتی تصـور می طور بهکند.  در پرتو وحی تعیین می
  خداوند از آنها ذکر شده است. به سوی کمالی باشد که هدف خلقت ها انساندهنده  رشد

عقل و فقه)  ،سنت ه،های اسالمی در پرتو مآخذ دینی (وحی، سیر ها و حکومت دولت رو از این
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تک  طور تک کنند نوعی مصلحت عامه را ترسیم کنند که تحقق آن به رشد جامعه و همین تالش می
مورد توجه مردم بـوده و  صرفاً ه توان آنچه را ک های اسالمی نمی کند. در حکومت افراد جامعه کمک 
زیـرا در آن صـورت فلسـفه وجـودی دیـن و امـام  ؛دانند مصلحت عامه تصور کرد آن را درست می

و  انبیـاشـود. هـدف خداونـد از ارسـال  ها در جهان مادی کنونی مخدوش می هادی انسان عنوان به
نند فطرت خود را بـا مهـار هاست تا طریقه صحیح رشد خود را بیابند و بتوا کمک به انسان ائمه

شکوفا سازند که فطرت محمل خداجویی و طبیعت انسان، محمل انـواعی از  ، متوازن طبیعت خود
ها بـر فطرتشـان سـایه  زیرا وقتـی طبیعـت انسـان ؛برخی از آنها ضرروی نیست یقواست که ارضا

شـد. مصـلحت  تاریک بیندازد راه رشد و کمال واقعی که خداوند خواهان آن اسـت بسـته خواهـد
سـازد و  متـوازن قـوای طبیعـی شـکوفا می یعامه، مصلحتی است که فطرت عامه را در کنار ارضـا

  آنند.  آید، امام و متخصصان دین متولی تشخیص این مصلحت از عهده افراد عادی برنمی
ینی ٣ . برای ایفای نقش جمعی بندگان خداوند در تحقق حکومـت اسـالمی نسـبت بـه کـارآفر

  بخش دولتی ارزش بیشتری قائل شوید.فردی در 
o  اگرچه امام در حکومت اسالمی مشروعیت الهی دارد و مردم در اصل ایـن مشـروعیت نقشـی

سازی احکام الهی توفیق نخواهد داشت. بنابراین بر  ولی بدون وجود امت، امام در پیاده ؛ندارند
کیـد حضـور مـردم در   بـر ایـن اسـاسشـده اسـت.  فـراوان نقش مردم در حکومت اسالمی تأ

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی امری پسندیده است و پیوند تنگاتنـگ مـردم  صحنه
  با حکومت رمز ماندگاری و تداوم حکومت اسالمی تصور شده است.

در مدیریِت دولتِی اسالمی باید به اتکای سازوکارهای مناسب به این حضور بها داد. توجه بـه امـت 
و مشارکت آنها در تحقق مصـحلت عامـه رشـددهنده  فه دین، انبیای الهی و ائمهآگاه نسبت به فلس

تری از کارآفرینی در بخش دولتی دارد. به عبارت دیگر، تحقق کارایی امر مهمی اسـت؛ ولـی  نقش مهم
های  تر است ولو اینکه بعضًا هزینـه عنوان امت اسالمی در جامعه اسالمی مهم حضور و حرمت مردم به

پی داشته باشد. بر این اساس سپردن امور به افرادی خاص به امید کارآفرینی بـا پـول مـردم در  مادی در
بخش دولتی، چندان مثمر ثمر نخواهد بود. اگرچه به امر کارآفرینی در جامعه اسالمی ارزش داده شـده 

تب بر آن و است؛ ولی نظر به اینکه پول مردم در بخش عمومی متعلق به همه مردم است و مخاطرات متر
هایی فراروی نفس عمومی بودن مدیریت در بخـش دولتـی  الناس دشواری در نتیجه مخدوش شدن حق

توانـد بـه  ولـی دولـت می 1قرار خواهد داد، کارآفرینی در بخش دولتی اسالمی چندان جایگاهی ندارد؛
                                                           

تـوان  شود نمی های دولتی که از بودجه عمومی تخصیص داده می . منظور نویسنده از این عبارت آن است که پول سازمان ١
از عنوان کارآفرین تخصیص داد تا کار تجاری روی آن انجـام بدهـد. چـون ایـن کـار متضـمن ریسـک و  به یک فرد به

 آید. دست رفتن پول عمومی است به نظر مجاز نمی
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دم در بخش دولتی کارآفرینان خصوصی کمک کند تا دست به کارآفرینی بزنند؛ با این حال دادن پول مر
به افراد خصوصی مقبول نیست ولی کمک به تولید ثروت کار ویژۀ دولت اسالمی است؛ امـا در بخـش 

تر از کارآفرینی است این کـار وجهـه  دولتی که کارش حاکمیتی است و مشارکت دموکراتیک ملت مهم
  مناسبی ندارد.

دستوردهی و امر و نهی محـض گری یا حکمرانی،   نقش مدیران دولتی در حکومت اسالمی تصدی
نیست؛ بلکه ارائه خدمات قابل قبول در نگاه اسالمی به بنـدگان خداونـد اسـت. ایفـای نقـش مـردم و 

گذاری و مدیریت امور عمومی جامعه برای ارتقای ظرفیـت رشـد  مشی های خط اظهارنظر آنها در حوزه
ی روح الهی در پیوند امام و امـت، ها در حکومت اسالمی حائز اهمیت است. بر این اساس احیا انسان

ای فراروی جامعه اسـالمی قـرار خواهـد داد. اگرچـه مـدیران و  دهنده مدیران و بندگان خدا، منافع رشد
کننـد؛ ولـی پیونـد  کارکنان حکومت اسالمی در پرتو قوانین مصوب حکومت اسالمی انجام وظیفـه می

  سالمی حائز اهمیت است.افزایش ظرفیت رشد بندگان خدا برای حکومت و جامعه ا
ید. . به اجرای دستورات الهی بیندیشید، عاقبت۴   نگر باشید و مردم را به اجرای آنها پایبند ساز
o » ِِه َعَلْیِهْم ِفی َوَظاِئِف ِدین ِذی ِللَّ ْن َیَتَعاَهَدُهْم ِبالَّ

َ
ِتِه أ اِعی ِمْن َرِعیَّ َحقَّ َما َیَتَعاَهُد الرَّ

َ
ْن ِهْم َو ِإنََّما َع ِإنَّ أ

َ
َلْیَنـا أ

هِ  ْمَر اللَّ
َ
ْن ُنِقیَم أ

َ
ُه َعْنُه َو أ ا َنَهاُکُم اللَّ ْن َنْنَهاُکْم َعمَّ

َ
ُه ِبِه َو أ َمَرُکُم اللَّ

َ
ُمَرُکْم ِبَما أ

ْ
اِس َو َبِعیـِدِهْم  َنأ یِب النَّ ِفی َقِر

ای کـه یـک  ترین وظیفـه شایسته)؛ ٢٣٢، ص۶٨ ، ج١۴٠٣(مجلسی،   َال ُنَباِلی ِبَمْن َجاَء اْلَحقُّ َعَلْیه
و وظایف دینی را به آنهـا  1حاکم نسبت به مردم دارد آن است که آنها را به طرف خداوند هدایت کند

بر ما الزم است که دستورات و اوامر خداوند را برای شما بازگو کنیم و شما را به انجـام  2تعلیم دهد،
ار را به شما برسانیم و همگان را از آن مطلع سازیم تا آنها امر نماییم. ما وظیفه داریم منهیات پروردگ

باره  شما منهیات را انجام ندهید و احکام خدا را در میان مردمان دور و نزدیک منتشر سازیم و در این
  ».دهیم کنیم و به زیان هرکس باشد مورد عمل قرار می باکی هم نداریم حق را هرجا باشد اجرا می

های عمومی براساس دستورات الهـی و همکـاری مـردم  ها و پروژه رنامهها، ب یمش اگر همه خط 
گاه به دستورات الهی  تدوین شوند، بی تردید همکاری متقابل دولت و مردم، نیازهای مشروع مردم آ

 ؛ها نیستند ها، ابزار تداوم حکومت را در حد باالیی برآورده خواهد شد. در حکومت اسالمی انسان
متولیان امور عمـومی  رو از اینر رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی هستند. ها ابزا بلکه حکومت
اش را به سمت  های بالقوه سپرده شده پتانسیلآنها نگر باشند یعنی امانتی که به دست  بایستی عاقبت

 ؛رشد و تعالی الهی سوق دهند اگرچه خود شخص انسان، محور اصلی رشد شخصی خود اسـت
های ضـروری  تحقق این رشد خواهد بود. بنابراین حضور مـردم در صـحنه ساز ولی حکومت زمینه

آنهـا  آوری شـود تـاب زیـرا تقویـت ایـن حضـور باعـث می ؛داری اسالمی باید تقویت شود کشور
                                                           

    بسط عبودیت. .٢      . بسط توحید.١
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مـدت بـه رشـد و  نیازهای کوتاه یجای اندیشیدن به ارضاه ارتقا و بآنها تقویت، احساس مشارکت 
ملـت،  − با هم بودن دولت رو از ایند که خداوند از خلیفه خود در زمین انتظار دارد. کمالی بیندیشی

ها و کاهش دیکتاتوری بازار بر جامعه خواهد شد و در  ساز کاهش هزینه مردم و مدیران دولتی زمینه
بسیاری از موارد مردم برای تداوم حکومت اسالمی مشکالت را تحمـل خواهنـد کـرد اگـر بداننـد 

که به فکر منـافع خـود آن گذاران، مدیران و کارکنان دولت بیش از مشی  ن، سیاستمداران، خطحاکما
  دانند. باشند مأموریت خود را رشد شهروندان می

  الناس در فرایند حکومت و مدیریت دولتی اسالمی امری بسیار دشوار است. . پاسداری از حق۵
o » ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن

َ
نَّ أ
َ
ـی ُفُضـوَلُکْم َو اْقِصـُدوا  أ ْقَالَمُکْم َو َقاِرُبوا َبْیَن ُسُطوِرُکْم َو اْحِذُفوا َعنِّ

َ
وا أ ِدقُّ

َ
اِلِه أ َکَتَب ِإَلی ُعمَّ

ْضـَراَر  ْمَواَل اْلُمْسِلِمیَن َالَتْحَتِمـُل اْإلِ
َ
ْکَثاَر َفِإنَّ أ اُکْم َو اْإلِ )؛ ٣١٠، ص١ ، ج١٣۶٢(صـدوق،  َقْصَد اْلَمَعاِنی َو ِإیَّ

هاتان را نازک بتراشـید و  فرمایند: قلم در شرح وظایف کارگزاران حکومت اسالمی می امام علی
سطرها را به یک دیگر نزدیک بنویسید و چیزهای زیادی را حذف کنید و مقصود را خالصه بگویید، 

 ».وارد آید و از پرگویی (و درازنویسی) بپرهیزید، زیرا که نباید به اموال مسلمانان کمترین زیانی
در حکومت اسالمی مدیریت ردای خدمت اسـت نـه خلعـت قـدرت زیـر امـانتی اسـت کـه 

گذاری و مـدیریتی در  مشـی این اساس پذیرش پست سیاسی، خط شود. بر الناس محسوب می حق
مـؤمن خـود را ذلیـل «فرماید  می رو امام صادق گیرد. از این اسالم با احتیاط کامل صورت می

علت این احتیاط از جانب افـراد در  .»آید که کاری را تقبل کند که از عهده آن برنمیکند مگر آن نمی
ری، اداره امـور عمـومی جدیـد، ِبـجامعه اسالمی بیم از تجاوز به حق الناس است. در مـدیریت وِ 

مدیریت دولتی جدید، مدیریت ارزش عمومی و مدیریت دولتـی تلفیقـی رعایـت حقـوق دیگـران 
ولی در جامعه اسالمی متولیان اداره امـور  ؛گیرد الق عمومی جامعه صورت میدر قاموس اخ صرفاً 

الناس را رعایت کنند. این سائق درونی اثـر بسـیار  عمومی برای احتراز از عقوبت اخروی، باید حق
، کنترل درونی مدیران در  بر این اساسی بر فعل و گفتار مدیران دولتی در جامعه اسالمی دارد.  مؤثر

تـری از کنتـرل بیرونـی یـا  اسالمی، یعنی وجود مسئولیت ذهنی در آنها سازوکار بسیار مهمجامعه 
همان مسئولیت عینی است. شائبه تجاوز به حقوق مردم سد محکمـی اسـت در برابـر افـرادی کـه 

  مدیر و کارمند مردم خدمت کنند.  عنوان بهخواهند وارد بخش دولتی شوند و  می
  دگان خود کنید و از حکمرانی محض اجتناب کنید.. خود را وقف خدمت به بن۶
o »ِبی

َ
ِل َقاَل ُکْنُت ِعْنَد أ ِه  َعْبِد  َعِن اْلُمَفضَّ َر  اللَّ َراَک َمْهُمومًا ُمَتَغیِّ

َ
ُل َما ِلی أ َواِف َفَنَظَر ِإَلیَّ َو َقاَل ِلی َیا ُمَفضَّ ِبالطَّ

ْوِن َقاَل َفُقْلُت َلُه ُجِعْلُت ِفَداَک َنَظِری ِإَلی َبِنی ـْلَطاِن َو اْلَجَبـُروِت  اللَّ ْیِدیِهْم ِمْن َهَذا اْلُمْلِک َو السُّ
َ
اِس َو َما ِفی أ اْلَعبَّ

َما َلْو َکاَن َذِلَک َلْم َیُکْن ِإالَّ ِسَیاَسُة اللَّ َفلَ 
َ
ُل أ ا ِفیِه َمَعُکْم َفَقاَل َیا ُمَفضَّ َهـاِر َو ْو َکاَن َذِلَک َلُکْم َلُکنَّ ْیـِل َو ِسـَیاَحُة النَّ

ـاُر ... ِمیِراْلُمـْؤِمِنیَن َو ِإالَّ َفالنَّ
َ
ْکُل اْلَجِشِب َو ُلْبُس اْلَخِشـِن ِشـْبَه أ

َ
)؛ ٢٨٧ص ،١٣٩٧نعمـانی، (کاتـب  أ



 ١۴٣     : ...٢، بخش یاسالم یدولت تیریمطالعه مد یبرا یچارچوب یبه سو

 

بودم، پس به سوی من نگریست، و به مـن  مفّضل بن عمر گوید: در طواف نزد امام صادق
بینم؟ گوید: به او عرض کردم: فـدایت  فرمود: ای مفّضل چرا تو را اندوهگین و رنگ برگشته می

کـه در نگرم و به آنچه از این حکومت و قـدرت و جبـروت موجـود  عّباس می شوم به وضع بنی
بـودیم،  اختیارشان است، که اگر آنها برای شما فراهم بود مسّلمًا ما نیـز در آن همـراه شـما مـی

شد چیزی (در کار) نبود جز پرداختن در شـب بـه کـار  فرمود: ای مفّضل بدان که اگر چنان می
دم دار کار مـردم بـودن (و بـه مهّمـات زنـدگی و وضـع مـر  و  سیاست و تدبیر امور و روز در گیر

و در غیر ایـن  المؤمنین پرداختن) و خوردن غذای ناگوار و پوشیدن جامه خشن همانند امیر
  .»صورت آتش (در انتظارمان) بود ...

خداوند قرآن را برای هدایت بشر نازل کردند و دین را محمل حرکت بندگانش بـه سـمت خـود 
را بـه آنهـا ها قـرار داده اسـت و  انولی اختیار پذیرش امر خود را به عهده خود انسـ ؛قرار داده است

با رفتار حسنه و گفتار نیکو خود و با استدالل و  پذیرش دین مجبور نکرده است. پیامبران و ائمه
نیز در ازای هدایت و خدمت  اند. پیامبر اسالم منطق بشر را به سمت قرب خداوند هدایت کرده

گذاران، مدیران و کارکنـان دولـت  مشی طبه مردم درخواست پاداشی نکرده است. سیاستمداران، خ
رو  ند. از ایـنو حجابی بین خود و مردم قائل نشـوباید خود را وقف خدمت به بندگان خداوند کنند 

، مدیران و کارکنان  بر این اساسحکمرانی محض و پادشاه مآبی در اسالم جایز نبوده و جایی ندارد. 
کـه در آن به جایرا تشخیص و دنبال کنند.  قی خودبخش دولتی باید به مردم کمک کنند منافع حقی

هـای مـوردنظر خـود باشـند. رهبـری عمـومی  پی کنترل یا راهبری محض جامعـه در مسـیر ارزش
های حزبی  های الهی مندرج در قرآن و امام استوار است نه ارزش مدیریت دولتی اسالمی بر ارزش

د از تجسس غیرضروری و کنترل مـردم حـذر های اسالمی بای رو برای تحقق ارزش و باندی، از این
کرده و در همکاری تنگاتنگ با آنها اهداف حکومـت اسـالمی را محقـق سـاخت. مـدیران دولتـی 

، تعهد و پاکی به مردم احترام گذاشـته و آنهـا را شعوراسالمی باید قدرت را تسهیم و در پرتو شور و 
گاهانه شهروندان بدون  یرتدر مسیر رشد و کمال خود توانمند سازند. بنابراین بص افزایی عالمانه و آ

  توسل به کنترل و اجبار، مختصه مدیریت دولتی اسالمی است.
وری سـازمانی  بندگان خداوند حساس باشید به جای اینکـه صـرفًا بـر بهـره . نسبت به کرامت٧

  .متمرکز شوید
o »ْمنا َبنی آَدَم َو َحَمْلناُهْم ِفی ْلناُهْم َعلی َو َلَقْد َکرَّ باِت َو َفضَّ یِّ ْن َخَلْقنـا   اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّ َکثیٍر ِمـمَّ

های  زادگان را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا، (بر مرکب )؛ ما آدمی٧٠(اسراء،  َتْفضیالً 
دادیـم و آنهـا را بـر بسـیاری از های پاکیزه بـه آنـان روزی  راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی

  .»ایم، برتری بخشیدیم موجوداتی که خلق کرده
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کید و تأیید حکومت اسالمی است.  حفظ کرامت بـر ایـن و شأنیت انسانی بندگان خدا مورد تأ
ولی حفـظ کرامـت  ؛ها در مدیریت بخش دولتی حائز اهمیت است وری فعالیت اگرچه بهره  اساس

شود. مدیران دولتی در صورتی موفق خواهند بود که مسیر توفیق خود  تر تصور می اد، مهمانسانی افر
را در همراهی مردم بدانند و همکاری مبنی بر احترام متقابـل مـردم و مـدیریت دولتـی را رمـز ایـن 

و  وری (بندگان) نسبت به بهره رو کسانی باید وارد بخش دولتی شوند که مردم موفقیت بدانند. از این
آخرت  ۀذخیر عنوان بهکارآفرینی برایشان بیشتر اهمیت داشته باشد و عشق به خدمت به بندگان خدا 

رسـانی بـه مـردم را آرزوی خـود بداننـد. راه  خود در وجودشان ساری باشد و ایثـار در راه خدمات
کید فراوان بوده اسـت. ش دولتـی مـدیران و کارکنـان بخـ انداختن کار مردم در ادبیات دینی مورد تأ

داننـد نـه ارتقـای مقـام، کسـب پرسـتیژ  گزاری می اسالمی حضور خود را نـوعی فرصـت خـدمت
  ها ارزشـی اجتماعی یا دریافت درآمد بیشتر. بنابراین در مدیریت دولتـی اسـالمی، کرامـت انسـان

  شود. وری محسوب می بهره باالتر از کارایی، اثربخشی و
  همراهی مردم بیش از گفتار و اقوال آنها مؤثر است.. عمل و کردار مدیران و کارکنان در ٨
o » َــون لُ عَ فْ ــونَ مــا ال تَ ولُ قُ َ تَ ــوا ملِ نُ ــذينَ آمَ ــا الَّ َ ــون * يــا أَهيُّ لُ عَ فْ ــوا مــا ال تَ ولُ قُ ــدَ اهللاِ أَنْ تَ نْ ــا عِ تً قْ َ مَ ــربُ    كَ

زد کنیـد؟ نـ گویید که عمل نمی اید! چرا چیزی را می )؛ ای کسانی که ایمان آورده٣و  ٢(صف، 
  .»کنید خدا سخت مبغوض است که چیزی را بگویید که عمل نمی

و ) امـام صـادق( »کونـو دعـاه النـاس بـه غیرالسـنتکم«این حدیث معصوم که فرمودنـد: 
تجلی این رهنمود است که  ) ٧ص، ١٠٢ ج ،١۴٠۴مجلسی، (» الناس علی دین ملوکهم«طور  همین

 شود نـه صـرفاً  رهبر جامعه اسالمی ساطع می محمل هدایت مردم و امت، فعلی است که از امام و
الگوهـای سیاسـتمداری، طور  همـانرو  شـود. از ایـن به جامعه تزریق می قول و گفتاری که مستمراً 

گذاری و مدیریتی جامعه اسالمی نقش مهمی در ظهـور و بـروز عمـل الهـی و اخالقـی  مشی خط
ر حاکمـان و مـدیران خـود قضـاوت دارند. مسلمانان یک جامعه اسـالمی در مـورد اعمـال و رفتـا

  شوند. کنند و بیش از آنکه بر گفتار و اقوال آنها متمرکز شوند به اعمال و کردار آنها خیره می می
رو اثر خطای یک پزشک، یک معمار، یک بقال در مقایسه بـا اثـر خطـای یـک کـارگزار  از این

دولـت و حکومـت اسـالمی مـورد  اخالق رفتاری کارگزاران  بر این اساساست.  دولتی بسیار کمتر
  کید قرار گرفته است. أت

  . آموختن از دیگران به قصد بهبود عمل مدیریت دولتی اسالمی امری پسندیده است.٩
o »االمام علی َـی ت نَّی َکاَنْت َفِإنَّ اْلِحْکَمَة َتُکوُن ِفی َصْدِر اْلُمَناِفِق َفـَتَلْجَلُج ِفـی َصـْدِرِه َحتَّ

َ
ْخـُرَج : ُخِذ اْلِحْکَمَة أ

حکمت را هر کجا باشد، فرا گیر، زیرا حکمت در سـینه منـافق  َفَتْسُکَن ِإَلی َصَواِحِبَها ِفی َصْدِر اْلُمْؤِمِن؛
  ».باشد، و پیوسته ناآرام است تا از آنجا خارج شده در سینه مؤمن، در کنار همگنان خود آرام گیرد می
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ملکرد و حکومت اسالمی امـری پسـندیده و آموزی سیاستی و مدیریتی مستمر برای بهبود ع درس 
 گذاران،  مشـی مورد تأکید مآخذ اسالمی است. حکومت اسالمی یادگیرنده، نیازمند سیاستمداران، خط

سازی بیشتر جهت رشد و تعالی مـردم کشـور خـود پیوسـته  مدیران و کارکنانی است که برای زمینه
کنند و در این راه از آموختن از دیگـر ملـل و اقـوام  ها را نوسازی می کنند، ابزارها و شیوه نوآوری می

) همیشـه در محافـل ١٩٨ ، ص۵ ج، ١۴٠۴مجلسـی، ( »طلـب العلـم ولـو بالصـین«ندارنـد.  ابایی
شـود. مرزهـای علمـی و آموزشـی حکومـت  نقل می اندیشمندان اسالمی از قول پیامبر اسالم
همیشـه بـاز اسـت و تعـامالت  هـای دینـی سـازی ارزش اسالمی به روی علـوم بشـری بـرای پیاده

ولی تقلید کورکورانه و بدون  ؛آموزشی کشورهای اسالمی با دیگر کشورها مورد اهتمام بوده−علمی
بایسـت  ت. مدیریت دولتی اسالمی برای بهبود عملکرد خـود میمل امری مزموم قلمداد شده اسأت

  های الزم از آنها برکشد.  کیفیت خود درس یپیوسته علوم اداری را رصد و برای ارتقا
  ساز رشد و تعالی بندگان خداوند است. . مدیریت دولتی اسالمی زمینه١٠

o » اُس ِإنَّ ِلی َعَلْیُکْم َحّقًا َو َلُکْم َع َها النَّ یُّ
َ
ِصـیَحُة َلُکـْم َو َتـْوِفیُر َفْیـِئُکْم َعَلـْیُکْم َو أ ُکْم َعَلیَّ َفالنَّ ا َحقُّ مَّ

َ
َلیَّ َحقٌّ َفأ
ِدیُبُکْم َکْی َما َتْعَلُموا

ْ
)؛ حق شما بر من، آنکـه ٧٩، ص١۴١۴،  (سیدرضی َتْعِلیُمُکْم َکْی َال َتْجَهُلوا َو َتأ

ن شما عادالنه تقسیم کـنم و شـما را آمـوزش المال را میا از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت
  .»سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید دهم تا بی

امـت  عنوان بهبرای هدایت مردم  گیری حکومت اسالمی، تزریق دین در سیاست هدف از شکل
فرموده است. به عبـارت دیگـر  سوی اهدافی است که خداوند از خلقت انسان در قرآن به سمت و

، هدایت مردم برای رسیدن به قرب است. مدیریت دولتی اسالمی محمل ن نزول انبیا و ائمهأش
ویژه از مدیریت دولتـی اسـالمی گرفتـه شـود  ساز چنین حرکتی است. اگر این کار و سازوکار زمینه

واهد شد. بنابراین رسـالت مـدیران دولتـی و رنگ خ ها کم تفاوت کلیدی آن از سایر مدیریت دولتی
طور کاالهـای مختلـف همـوار کـردن  طور کارکنان دولت از عرضه خدمات عمومی و همین همین

هـای الهـی و اجـرای  مسیر ترقی و رشد مردم جامعـه اسـالمی اسـت یعنـی رسـوب کـردن ارزش
سـاری و جـاری شـود.   دستورات خداوند طوری که روح الهی بر تعـامالت، اقـوال و افعـال مـردم

  عبارت دنیا مزرعه آخرت است به کمک مدیریت دولتی اسالمی امکان تحقق آن بیشتر خواهد شد.
بندگان خداوند اسـت.  عنوان بهخدمت به مردم  به آن اهتمام داردیکی از مواردی که دین اسالم 

ترین  جبات دینی مهمشود که بعد از انجام وا می مستفادهاز مآخذ اسالمی و کالم مراجع دین چنین 
سـیره و سـنت  منان و صـالحان جامعـه اسـت.ؤاسباب تقریب به خداوند بزرگ، راه انداختن کار م

در رفـع  همواره در خدمت به مردم کوتـاهی نکـرده و شخصـاً آنها دهد که  خداوند نشان می یاولیا
  کردند. اقدام میآنها نیازهای 
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  چارچوب مطالعاتی مدیریت دولتی اسالمی
تواند رفتار،  های نافذ در تار و پود جامعه اسالمی می محمل ایده عنوان بهطور که گفته شد دین  همان

های پیشین، ده فرمان عمـده از مآخـذ  ها را متأثر سازد. بر این اساس در بخش گفتار و نگرش انسان
اهنمـای توانـد عالئـم ر شد کـه می ءراهنمای عمل مدیریتی در جامعه اسالمی احصا عنوان بهدینی 

اساس مبانی طور که نهضت خدمات عمومی نیز بر همان تولید دانش مدیریت دولتی اسالمی باشد.
نظری خود، هفت ایده اصلی را راهنمای نهضت مدیریتی خود در بخش دولتی قرار داده بود. وقتی 

های  اشاره به نحوه کار بـا و بـه وسـیله دیگـران در سـازمان«شود مدیریت در بخش دولتی  گفته می
. دو واژه مدیریت و سازمان همراه و همزاد هم هستند و بنابراین هـر سـازمانی نیازمنـد »دولتی دارد

مان است تا هسـتی پیـدا کنـد. اگرچـه زنوعی مدیریت است و هر مدیریت علمی نیازمند نوعی سا
در بخش شود مدیریت  ولی وقتی گفته می ؛های سازمان مرزهایی دارند های مدیریت با نظریه نظریه

سـازمان و مـدیریت در بخـش دولتـی چیسـت و چگونـه بـر پـا «دولتی اشاره به این نکته دارد کـه 
بایست مشخص شود سازمان و مـدیریت چیسـت؟ و آنگـاه بـه  . واقعیت آن است که می»شود می

 مـدیریت دولتـی«چوبی ارائه دهیم که به مدد آن بتوان چار در اینجا برآنیم تا  پرداخت.آنها مطالعه 
تـوان بـه  چوب مطالعـاتی را میچار، مختصات این  بر این اساسکرد.  (تولید) را مطالعه »اسالمی

گوید برای تولید مدیریت دولتـی اسـالمی  چوب به پژوهشگران میچارشرح ذیل توصیف کرد. این 
رهنمودهـای احصـایی)  به صورت یک بسته جامع بر روی چه عناصری باید متمرکز شد و (در پرتو

  را طراحی کرد.آنها 
های فلسـفی تولیـد علـم  در ایـن عنصـر، بایـد شـالوده: . مبانی فلسفی مدیریت دولتی اسالمی١

شناسـی  شناسی، ارزش شناسی، انسان شناسی، روش شناسی، شناخت مدیریت دولتی اسالمی (هستی
و ترسـیم کـرد. بـرای فهـم ایـن عنصـر، مبـانی فلسـفی و زبان علم مدیریت دولتی) واکاوی، مطالعه 

گرایی، تفسیری، انتقادی، فمنیست، پست مدرنیست، رئالسیت، پراگماتیسم و علم پیچیـدگی را  اثبات
کنـد. بنـابراین برخـی از  ای که ادعای تولید علم دارد این مبانی را مشخص می مشاهده کنید. هر حوزه

  می باید بر مطالعه و تولید این مبانی متمرکز شوند؛دوستداران تولید مدیریت دولتی اسال
ای هستند که هر  شده های پذیرفته ها بایسته ارزش های کلیدی مدیریت دولتی اسالمی: . ارزش٢

خواهد تولیـدات  مینظر قرار دهد. مدیری  مد راآنها بایست  می مدیری در راه رسیدن به اهداف خود
هـای او نیسـت).  (کـارایی ارزش غالـب بـر فعالیت ای ولی نه با هـر هزینـه ؛خود را چند برابر کند

هـایی  تردید مدیریت دولتی اسالمی اهدافی دارد، در راه رسیدن به آن اهداف پایبند به چه ارزش بی
کز شوند، عنصری نصر متمرتوانند بر این ع ای از پژوهشگران مدیریت دولتی اسالمی می است. عده

برانگیز بوده است. هر نهضـتی  های مدیریت دولتی همیشه بحث که در جدال و رقابت میان نهضت
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اجتماعی و آن دیگری بر  هایی خاص متمرکز بوده است. یکی بر کارایی دیگری بر عدالت بر ارزش
کید داشتهزار نظر حکومـت اسـالمی بـه چـه  اسـت. مـدیریت دولتـی اسـالمی مـد  ش عمومی تأ

ها محمل مطالعـاتی خـوبی  هایی پایبند است که در پرتو آن اهداف خود را دنبال کند. ارزش ارزش
  ؛هشگران هستندوبرای پژ
کنند. یکی به  ها اهدافی را دنبال می همه مدیران در سازمان  :. اهداف مدیریت دولتی اسالمی٣
مدیریت دولتی اسالمی بـر چـه اهـدافی  کند و... دیگری به رضایت مردم فکر می ، اندیشد می سود

کید دارد. بخشی از پژوهشگران بایستی بر این عنصر متمرکز شوند   ؛تأ
این عنصر در قالبی تحت عنوان ساختار نظام اداری یـا همـان سـاختار  . ساختار نظام اداری:۴

خـود  پـنج الگـوی کارسـاز) در کتـاب ١٩٩٣( 1که مینتزبرگ رطو همان .شود سازمانی متجلی می
کنـد، همچنـان کـه سلسـله  ها و سازمان ترسـیم می انواعی از ساختارهای سازمانی را برای شرکت

پادشاهان ایرانی از هخامنشیان گرفته تا دوران پهلوی، نظام اداری خاصی در پیش گرفتـه بودنـد، از 
دولتـی  اند، نظریه مدیریت های اداری خاصی طراحی کرده آنجایی که کشورهای مختلف دنیا، نظام

های دولتـی را در  های دولـت، نظـام اداری کشـور و سـازمان ویژه  بایست چیدمان کار اسالمی می
مشخص سازد. به عبارت دیگـر در  های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... عرصه

های دولتـی در حکومـت اسـالمی، اندیشـمندان، پژوهشـگران و  باب سـاختار سـازمانی سـازمان
طور کــه  همــان .هــای خــود را ســاماندهی کننــد بایســت پژوهش رزان بخــش دولتــی مــیو اندیشــه

های دولتـی  ها و کتب متعدد در بـاب سـاختار سـازمانی سـازمان اندیشمندان دیگر کشورها، مقاله
  ؛نویسند اندیشمندان مسلمان نیز باید مطالعاتی را در این حوزه متمرکز سازند می

که نظریه مدیریت دولتی اسالمی باید مدنظر قرار دهد و ترسیم دومین عنصری  . نیروی انسانی:۵
ای  کند مختصات مدیریت نیروی انسانی درون سازمان یا همان ساختار اداری اسـت. نیـروی انسـانی

دار شـوند بایـد چـه مختصـات  های اسالمی را عهـده های مدیریتی و کارمندی سازمان که باید پست
اسی و مهارتی را دارا باشند. چگونه این نیـروی انسـانی شناسـایی، ای، فرهنگی، اجتماعی، سی اندیشه

انتخاب، تزریق، آموزش، ارزشیابی و... شوند؟ دستگاه مدیریت منـابع انسـانی مناسـب ایـن نیـروی 
های متعددی درباره جوانـب مختلـف مـدیریت منـابع انسـانی در کشـورهای  انسانی چیست؟ کتاب

های  ها و دانشـگاه های مختلفی در این حوزه در دانشـکده رشته مختلف به رشته تحریر درآمده است و
دهنـد. بخشـی از تـالش متخصصـان  سراسر جهان برپا شده اسـت و مختصـاتی را نیـز آمـوزش می

مدیریت منابع انسانی باید بر طراحی مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی حکومت اسالمی متمرکز 
  مدیریت این نوع منابع انسانی طراحی شود؛ شود. متناسب با ساختار سازمانی، باید

                                                           
1. Mintz berg, H 
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نظریه مدیریت اسالمی باید در کنار طراحی سازمان و مدیریت  ها و ابزارهای مناسب: . شیوه۶
ها و ابزارهای انجام وظایف نیز تمهید کند. در غیر این صورت نظریـه مـدیریت  منابع انسانی، شیوه

های مناسب پردازش امور  باید ابزارها و شیوه المیدولتی اسالمی کامل نخواهد بود. نظام اداری اس
های مختلـف سیاسـی،  در نظام اداری اسالمی را مشخص سـازد؛ کشـورهای مختلـف در عرصـه

دهنـد. همـه  را بهبود میآنها اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... ابزارهای مختلف طراحی و هر روز 
  توان در عنوانی به نام فناوری جای داد. یها و ابزارها را م شیوه

در حکومت اسالمی نیز باید چنین تمهیداتی فراهم شود؛ برای مثـال پیشـرفت ابزارهـای مـالی 
ها و ابـزار اداره امـور عمـومی در کشـورهای  اسالمی در دهه اخیر گامی است به سوی تکمیل شیوه

رفته است. بخشی از مطالعات اندیشمندان و های اداری نیز قرار گ اسالمی که مورد توجه دیگر نظام
  ؛ها اختصاص داده شود های اسالمی باید به طراحی این ابزارها و شیوه پژوهشگران در حکومت

نکته مهم دیگری که نظریه مدیریت دولتی اسالمی بایـد مشـخص سـازد  . نحوه تعامل با مردم:٧
یریتی در مورد نحوه تعامل مردم با نظام های مد نحوه تعامل مردم با مدیریت دولتی است. همه نهضت

اند. مباحث پیرامـون رابطـه دموکراسـی و بوروکراسـی در جوامـع غربـی بسـیار  اداری اظهارنظر کرده
گسترده و در عین حال متنوع است و هر اندیشمندی در خصـوص رابطـه شـهروندان بـا نظـام اداری، 

است. اندیشمندان اسالمی باید بخشـی از  کرده هایی را مطرح  ها و مدل ها، نظریه راهبردها، چارچوب
های خود را صرف این بعد از نظریه مدیریت اسالمی کنند. مآخذ دینی و فقهی در باب رابطـه  پژوهش

آنهـا، رابطـه مناسـب  توان با اتکـای بـه  اند که می هایی را مطرح کرده مردم و حکومت، و دولت دیدگاه
. به عبارت دیگـر مـدیریت دولتـی بایـد ضـمن حفـظ ظرفیـت مدیریت دولتی و مردم را عملیاتی کرد

اداری، مناسب بودن بوروکراسی عمومی برای مدیریت عالی نظام اسالمی را نیز حفـظ کنـد. چگونـه 
  طرفانه و رهبری اجرایی تعادل برقرار کند؛ بین سه ارزش نمایندگی، شایستگی بی

یزی، سازماندهی، رهبری، کنتـرل، ر طرح. فرایند مدیریت در مدیریت بخش دولتی اسالمی: ٨
هماهنگی و فرماندهی در بخش دولتی اسالمی چگونه باید باشد. ایـن حـوزه بایـد مـورد مطالعـه 

  ؛پژوهشگران اسالمی قرار گیرد
مطالعـه فرهنـگ سـازمانی در بخـش دولتـی  های دولتی اسـالمی: . فرهنگ سازمانی سازمان٩

   ؛های کلیدی مطالعاتی است اسالمی نیز یکی از محمل
واقعیـت آن اسـت کـه  پیوندها و تعامل عناصر چارچوب مطالعه مدیریت دولتی اسالمی: .١٠
رو تقـدم و  دهنده نظریه مدیریت دولتی اسالمی منفعل و جدای از هم نیستند، از این تشکیل عناصر

توان براسـاس تعامـل مـردم بـا حکومـت  مثال می راینیز چندان روشن و واضح نیست. بها آنتأخر 
اسالمی، بقیه عناصر را چید. برای مثال اگر رابطه مردم با حکومت اسالمی رابطه امت و امام است، 
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ها، اهداف و نیروی انسانی مورد نیاز اجرای منویات اسالم چه مختصاتی باید داشـته  فلسفه، ارزش
شد؟ و برای مدیریت این نیرو چه دستگاهی باید طراحی کرد؟ و ساختار سازمانی مناسب با ایـن با

هایی بایـد مـورد  دستگاه نیروی انسانی چه سازمان و ساختاری باید باشـد؟ و چـه ابزارهـا و شـیوه
احـی و های مشروع اسالمی سایر عناصـر را طر توان با توجه به ابزارها و شیوه استفاده قرار گیرد؟ می

تـایی  تواند بر پیوند تک به تک یا چند ها می هم پیوند داد. سوای این تعامالت، بخشی از پژوهشه ب
  عناصر با هم متمرکز شوند.

  
  مطالعات آتی 

  توان بخشی از مطالعات آتی را به شرح ذیل مشخص کرد: چوب پیشنهادی میچاردر پرتو 
  
 و سکوالر و تأثیر آنها بر هنجارها و اخالق خدمات عمومی در عمل های دینی . فهم ارزش١
 های مدیریت دولتی در بسترهای دینی مختلف؛ تحلیل عینی و انتقادی از ارزش  
 های مؤثر بر مدیریت دولتـی تـا  های دینی مختلف. ارزش های متأثر از سنت مقایسه بین ارزش

هـای مـؤثر بـر مـدیریت دولتـی در  رزشچه حدی منحصر به فرد یا فراگیرند؟ تـا چـه حـدی ا
  های مختلف یکسان هستند؟ سنت

 هـای  دار در دیـن و ارزش های زیر بنای اخالق مـدیریت دولتـی ریشـه واکاوی و مقایسه ارزش
   ؛اخالقی غربی مدیریت دولتی جدید یا بوروکراسی

 و  های مـذهبی خـاص آیندی منطقـی (قرابـت گزینشـی) بـین سـنت بررسی اینکه آیا نوعی هم
کلی با رویکردهای بوروکراتیک یـا مـدیریتی  طور بههای ویژه مدیریت دولتی (برای مثال  شکل

  جدید) وجود دارد یا خیر؟
  ؛های هنجارهای فرهنگی و اداری مآخذ ارزش عنوان بهپژوهش تجربی در باب دین   
  های کردار شخصی در مدیریت دولتی. مآخذ ارزش عنوان بهپژوهش تجربی در مورد دین  

  
  بر نحوه عمل مدیریت دولتی و اصالحات اداری  های دینی . فهم تأثیر ارزش٢

وردهای مـدیریت دولتـی، دغدغـه مهمـی بـرای هایند مدیریت دولتی و نه صرفًا رابررسی و فهم فر
های تجربی برای واکـاوی  کلی نیاز به پژوهش طور بهشود.  ورزان محسوب می اندیشمندان و اندیشه

بر نحوه عمل واقعی (نه تاریخی، آرمـانی یـا نظـری) مـدیریت دولتـی در  های دینی آیا ارزش اینکه
های ذیـل  گذارند یا خیر و تا چه حدی؟ بر ایـن اسـاس دغدغـه کشورهای دینی و سکوالر تأثیر می

  گیرد. بایست مورد توجه قرار می
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 های ایمانی خصوصی افراد بر کردار  ای فردی در مورد تأثیر ارزش نگارانه یا اثرنامه مطالعات قوم
  عملکرد کارکنان دولت؛

 های بـاور شخصـی کارکنـان دولـت، در  تطبیقی در مورد نقش ایمان و دین در سیستم  پژوهش
سـکوالر و هـم در  های مدیریت دولتی و در اصالحات بخش دولتی (هم در کشورهای سیستم

 کشورهای دینی)؛
 های دینی خاص و اشکال خـاص مـدیریت  آیندی منطقی (قرابت گزینشی) بین سنت تبیین هم

  دولتی (برای مثال در قالب کلی رویکرد بوروکراتیک یا رویکرد مدیریتی جدید)؛ 
 های صورت گرفته در کشورهای مختلف برای ساخت و اجـرای اصـالحات اداری  تبیین تالش

ر پرتو دین (در خصوص مدیریت مالی، تزریق منشورهای اخالقی، مـدیریت منـابع انسـانی، د
  اشکال رهبری و آموزشی) و مقایسه آن با اصالحات در کشورهای سکوالر؛

 های تطبیقی برای واکاوی اجرا و موقعیت اصالحات مشابه (برای مثال مدیریت دولتـی  پژوهش
  ؛مختلفی دارند (تنوع یا تکثر دینی) های دینی جدید) در کشورهایی که ارزش

 های عرضـه  رجوع) مؤسسـه مقایسه اهداف و اعمال عملیاتی (برای مثال نحوه برخورد با ارباب
  خدمات عمومی در کشورهای سکوالر و دینی.

  
  وردهای مدیریت دولتی اها و اعمال مبنی بر دین بر ره . فهم اثر ارزش٣

اثر چیدمان مدیریت دولتی بر کارایی، تخصیص و توزیع منابع و رضایتمندی شهروندان نیز یکی از 
کلـی ضـروری اسـت انـواعی از  طور بـهپردازان مـدیریت دولتـی اسـت.  های اصلی نظریه دغدغه
هـای سیسـتم مـدیریت دولتـی در رهاوردهای تجربی انجام شود که اثر ایمان یـا دیـن بـر  پژوهش

  رسد. موضوعات ذیل مفید به نظر می  بر این اساسکند،  والر و دینی را واکاوی میکشورهای سک
 های دینی مدیریت دولتی؛  گیری اثربخشی مدل شناسانه برای اندازه ارزیابی رویکردهای روش  
 های  دینـی و چگـونگی برداشـت دولتـِی  نظـر مـدیریِت  واکاوی چگونگی تحقق اهداف مـورد

  ؛آنهان خدمات از کنندگا شهروندان و دریافت
 های اداری مختلف (سکوالر و دینی) از حیث رضایتمندی عمـومی،  تطبیقی بین مدل  پژوهش

 ).٢٠−١٩، ص٢٠٠٧(شاه و همکاران، نشان دادن به شهروندان، فراگیری و کارایی   حساسیت
  

  خالصه
شـمندان حـوزه علـوم پردازی آن میـان دان ای به نام مدیریِت دولتِی اسالمی (اگرچه بر سـر مفهـوم پدیده

و هم  هایی وجود دارد)، هم در زمان پیامبر اسالم طور اخص بحث طور اعم و مدیریت به انسانی به
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خورد. تالش جمهـوری  ظهور و بروز کرده و جلوات آن در نقل سیره و سنت آنها به چشم می امامان
هـا و اصـول اسـالم   ی بـر آموزهاسالمی ایران نیز از بدو تأسیس بر آن بـوده اسـت کـه نظـام اداری مبتنـ

رو مظاهری از این نوع مدیریت، در برخـی از ابعـاد نظـام جمهـوری اسـالمی  گذاری شود. از این بنیان
هایی از آن  طور اداری) به چشم خورده و در حال حاضر نیز نشـانه (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همین

  طور اندیشمندان بر آن وارد شده است.  نوجود دارد، اگرچه انتقاداتی نیز از جانب مردم و همی
یا  »مدیریت اسالمی«به نام ای  اند پدیده نظران آشنا با مآخذ دینی تالش کرده ای از صاحب  عده

پردازی آن بوده اسـت کـه  پردازی کنند. توجیه عملی این مفهوم را مفهوم »مدیریت دولتی اسالمی«
  سیس نظام جمهوری اسالمی ایران رقم خورده اسـت،تردید نوعی تحول در نظام اداری از بدو تأ بی

بتـوان آن را  »اسالمی دولتِی  مدیریِت «وجود دارد که تحت عنوان  »ابژه مطالعاتی خاصی« رو از این
مطالعه کرد. از حیث فلسفی هم استدالل مبنایی نظریه مدیریت دولتی اسـالمی آن اسـت کـه اگـر 

دانش اجتماعی مقید به زمان و مکان است، نـوع ملیـت  محور است،  م دانش اجتماعی بستریریبپذ
اسالمی را ارائه داد. در مطالعات  دولتِی  شود نظریه مدیریِت  نقش مهمی در دانش دارد، بنابراین می

 ها را تحت تأثیر قـرار تردید نظریه دانند که بی می فرانظریانگیز  ، دین را نوعی موضوع بحثفرانظری
مدیریت «). بر این اساس مطالعات فرانظری مهر تأییدی است بر وجود ١٣٨٧ ،فرد دهد (دانایی می

) و اگر کسی آن را انکـار کنـد یـا  ین در مقام گردآوریدر نقش دی دیی(البته مهر تأ» دولتی اسالمی
را قابـل  گیری ایدئولوژیک دارد که مدیریت دولتی اسالمی تابد یا نوعی جهت فلسفه را خوب برنمی

اسـت. ایـن  نظری داند. چون انکار دانش بومی، انکار پارادایم تفسیری و مطالعات فرا پردازش نمی
  بحث و جدل میان اندیشمندان مدیریت کماکان وجود دارد. 

داری فلسفی و علمی بپذیریم، مدیریت دولتی اسالمی قابل تولید اسـت  اگر با اندکی خویشتن
دو  »دانش مدیریت دولتی اسالمی«برای تولید . به نظر نویسنده باید چگونگی تولید آن بررسی شود
  1تر است:  مسیر نسبت به سایر مسیرها برجسته

شـود  در این نگاه، دانشی اسالمی قلمـداد می مدیریت دولتی اسالمی: . تولید دانش هنجاری١
که دین (مآخذ و خبرگان دینی)، خاستگاه تولید آن باشد. به عبارت دیگر بایستی از دین پرسید نظام 

حـل چـه  اداری یک کشور اسالمی چگونه باید باشد. ولی پیشاپیش بایـد دیـد ایـن نظـام اداری راه
 هـای  سـؤالستی تالش کننـد از مـتن و بطـن دیـن بـه در این مسیر اندیشمندان بای .ای است مسئله

که دانش هنجاری، صبغه بایدی یا بایسـتگی دارد و قابـل آزمـون مدیریتی پاسخ دهند. نکته مهم آن
                                                           

گرایی فرهنگستان علوم را مطالعه کرده است؛ ولی چون در مرحله پژوهشی اسـت از دخالـت آن در  . نویسنده نظریه اراده١
، به مثابه مبنایی برای  گرایی اراده«)، ١٣٨٩وحد ابطحی (تقی م : محمدر.کپیشگفتار حذر کرده است. برای مطالعه آن 
 . ٢٠٨تا  ١٨١ ، ص۴، معرفت اسالمی، شماره »علم دینی در نظریه فرهنگستان علوم اسالمی
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ی سـؤالدین بـه  یای آن در عالم واقع وجود ندارد. اصوًال وقتی علما زیرا مظنه نمونه ؛تجربی نیست
ها آن را در قالب  ممکن است برخیاگرچه عنادار نیست (دهند، آزمون تجربی آن چندان م پاسخ می
(آنچـه هسـت) در ی زیرا فرق دانش هنجاری (باید باشد) و دانش اثبـات  آزمون کنند)ی ا نامه پرسش

  همین نکته است.
اما چالشی که در میان دانشمندان در خصوص تولید دانش هنجاری مـدیریت اسـالمی وجـود  

دارد آن است که چه کسی چنین دانشی تولید کند؟ متخصصان آشنا با مدیریت یا عالمان دین؟ اگر 
اند و هم عالم به دین)، سـراغ متـون  متخصصان آشنا با مدیریت (افرادی که هم متخصص مدیریت

موجـود را تولیـد کننـد،  تفسیر خاصی متناسب با دانشآنها رود که ذهن آلوده  یم آن میدین بروند ب
پرداز  طور پارادایم فکـری نظریـه تردید از ریشه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و همین زیرا تفسیرها بی

بوده است که بعضـًا مـورد انتقـاد خـود ی تبکشوند. حاصل این نوع مراجعه به متون دینی،  متأثر می
مراتب  دینی بوده است. برای مثال اندیشمندان اسالمی برای تأییـد سلسـله ذمتخصصان آشنا با مآخ

در پیشـتر  اینکـه بیـانول را با یمزلو از آیات قرآن یا احادیث استمداد طلبیده یا تالش کرده اصول فا
  د.گوین رویکرد امضایی می متون دینی ما بوده است، تأیید کنند. این رویکرد را بعضاً 

) در ایـن نحلـه  ١٣٨٨، امیری؛ ١٣٨٣ ،االداره هستند (قوامی نحله دوم در این حوزه، مدعی فقه
شود و دانـش  اسالمی استفاده می دولتِی  های مدیریِت  های فقه برای پاسخ دادن به پرسش از توانایی

ا پویـایی تواند بـ فقه در پاسخ به تحوالت محیطی می .نندک فقهی مدیریت دولتی اسالمی تولید می
  کار برده شود. ه تواند ب این امر در حوزه مدیریت دولتی نیز می خود، دانش به روز تولید کند،

پردازان مـدیریت دولتـی اسـالمی  کننـد آن اسـت کـه همـه نظریـه نقدی که بر این نحلـه وارد می
منوط به آن است که بایست آشنایی کامل با فقه داشته باشند و یا به عبارت دیگر فقیه باشند. این امر می

های دکتری در سراسر کشور مجهز به دانش فقه در کنار آشنایی کامل با متون دینی شـوند در  همه دوره
غیر این صورت تولید این دانش فقهی در انحصار افرادی قرار خواهد گرفـت کـه مجهـز بـه آن دانـش 

در حوزه مدیریت دولتـی منتقـد گرایان تندرو نسبت به علمی بودن این دانش  هستند. ضمن آنکه اثبات
  دانند. دانند، بلکه آن را در زمره احکام می ای را چندان علمی نمی هستند و پاسخ توصیه

جسـتجوی بایـد در آشنا با علم مدیریت دولتی، سراغ متون دینی بروند،  اگر متخصصان دینی نا
همان دانـش عمـومی دینـی باشند؟ اگر بدون آشنایی با مدیریت دولتی سراغ متن بروند ی زیچه چ

ز اسـت و کمتمری ات بشریدر پی آن است و آن دانش بر اداره حی نیتولید خواهند کرد که هر عالم د
توانـد در همـه  ای در این زمینه وجود دارد کـه می این کار، کار اصلی عالمان دین است. مآخذ غنی

رود، یعنی دانش مدیریت دولتـی  میولی آنچه انتظار  ؛های زندگی بشر مورد استفاده قرار گیرد حوزه
یک دانش تخصصی تصور شود بدون آشنایی کامـل مفسـر بـا مـدیریت  عنوان بهبتواند  اسالمی که
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  در مـورد آن نخواهـد داشـت. پرسشی همای مأنوس نیست،  ، زیرا کسی که با رشتهشود فراهم نمی
گـان دینـی) آن را تولیـد کـرده با این توصیف، دانشی اسالمی است که دین اسالم (متـون و خبر      

شـود  زیرا دانشی که از جهان تجربـی حاصـل می ؛توان دانش تجربی اسالمی تولید کرد باشد، نمی
اگرچـه در بـاب دانـش تجربـی  ( توان اسالمیت کامـل آن را تأییـد کـرد دانش تجربی است که نمی

الت صرفًا صبغه هنجـاری اند). بنابراین دانش تولیدی در این ح نظرانی سخن گفته اسالمی صاحب
زیرا مفسران متون، تفسـیرهای مختلفـی ارائـه  ؛دارد که ناب بودن آن نیز مورد چالش منتقدان است

  ؛دهند، اگرچه تفسیرهای مختلف مورد تأیید پارادایم تفسیری تجربی است می
ان نظر ای دیگـر از صـاحب عـده . تولید دانش مدیریت دولتی اسالمی اثباتی (علمی متعـارف):٢
هـای دیـن مبـین اسـالم  های مقید بـه آموزه اند که جمهوری اسالمی به اتکای مدیران و سازمان مدعی

عنوان ابـژه  های ایـران را بـه تـوان رفتـار مـدیران و سـازمان توانسته شکل بگیرد و پایدار بماند. پس می
یـن نحلـه تولیـدی، پردازی آن زد. در ا مطالعاتی مدیریت دولتی اسالمی قـرار داد و دسـت بـه مفهـوم

انـد کـه  کننـد. طرفـداران ایـن نحلـه مدعی پردازان، آنچه وجود دارد را تئـوریزه می دانشمندان و نظریه
توان آنها را واکاوی و تبیین کـرد و از قبـل آنهـا نظریـه  جلوات مدیریت دولتی اسالمی وجود دارد، می

کاملیـت نیسـتیم؛ ولـی میزانـی از مدیریت دولتی اسالمی را تولیـد کـرد. اینـان معتقدنـد مـا مـدعی 
توان آنها را کشف و ضـبط و در  های نظام اسالمی وجود دارد و می اسالمیت در رفتار مدیران و سازمان

تـوان بـه  پردازی کرد. نقدی که منتقدان دینی بر این رویکرد دارند آن است که چگونـه می نتیجه مفهوم
طـور سـوژه (پژوهشـگران) یقـین پیـدا کـرد و  مین) و ه اسالمی بودن ابژه (مـدیریت سـازمان دولتـی

های مدیر یا مدیریت اسالمی قلمداد کرد. بهتر آن است که گفته شود مـدیریت  های آنها را نظریه نظریه
نامه یا یک مصـاحبه یـا  جامعه مسلمانان، زیرا اطالق اسالمیت به یک رفتار یا سازمان کار یک پرسش

ها سیال است و ممکـن  اند که رفتار این افراد و سازمان ن مدعییک عملکرد نیست. از طرف دیگر اینا
ای دیگر چندان اسـالمی بـرآورد نشـود. بـه  است در یک دوره جنبه اسالمی داشته باشد؛ ولی در دوره

انـد ایـن  اعتقاد اینان نوع گفتمان سیاسی حاکم جامعه، بر این حالت تأثیر زیادی دارد. موافقـان مدعی
تـوان جـدای از گفتمـان سیاسـی، مـدیران و   شـی از گرایشـات سیاسـی اسـت، میبدبینی بـه ابـژه نا

اند ایـن  هایی را یافت و تجربه آنها را مستند کرد و عنوان اسالمی به آن داد ولی مخالفان مدعی سازمان
دهنده تجـارب ممکـن  دهد زیـرا شـکل دانش، دانش تجربی است، تجربه، اسالمی بودن را نشان نمی

تری که مخالفـان  های بشری نیز در آن نقش داشته باشند. نکته مهم ن نباشد و سایر آموزهاست صرفًا دی
تـوان  کنند آن است که چگونـه می این نوع رویکرد تولیدی به دانش مدیریت دولتی اسالمی مطرح می

شناسـی ایـن  هـا تشـخیص داد؟ هستی بارزیت پارادایمی مدیریت دولتی اسـالمی را از دیگـر پارادایم
رادایم، عینی است یا ذهنی یا ترکیبی از آن دو یا چیـزی غیـر از ایـن سـه؟ بـه اعتقـاد مخالفـان اگـر پا
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طور خودکار فلسفه وجودی دانش مدیریت دولتی اسـالمی را  شناسی عینی را در پیش بگیرید به هستی
شمولی دانش  کند، جهان شمول را تولید می گرا دانش جهان شناسی عینی برید؛ زیرا هستی زیر سؤال می

گـرا  شناسی عینی سازد، اگرچه هستی را مخدوش می» مدیریِت دولتِی اسالمی«طور خودکار عبارت  به
شناسی پارادایم اسالمی را ذهنی قلمـداد  نوساناتی دارد؛ ولی در عینیت هستی ابژه متحدند. اگر هستی

ا پـارادایم انتقـادی نخـواهیم عینی را برگزینید فرقی بـ −شویم و اگر ذهنی کنید دچار نسبیت دانشی می
اند باید پارادایم، فلسفه یا نگاه مدیریت دولتی اسالمی بارزیـت خـود  رو منتقدان مدعی داشت. از این

  ها را نشان دهد.  نسبت به سایر پارادایم
خواهنـد ایـدئولوژی خـود را بـر جهـان حـاکم کننـد از  ها می اند چون غربی دیگر مدعی دسته

 دولتـِی  های اخیر از عبارات مدیریِت  در دههاگرچه کنند ( ی غربی اجتناب میعبارات مدیریت دولت
انـد کـه در همـه جـا  اند اصول مدیریتی را کشـف کرده کنند) زیرا مدعی .. استفاده می.آمریکایی و

گاه  هیچولی  ؛های سوسیالیسم را به لرزه درآوردند صادق است. مزلو و تیلور با ارائه نظریه خود، پایه
های غربی  مراتب نیازهای انسان  های خود از عبارت اصول مدیریت علمی غربی یا سلسله نوشتهدر 

آنهـا های  اند، زیرا این کار مانع حساسیت مردمان جهان نسبت به نظریه داری) سخن نگفته (سرمایه
زمـان  انـد و علـم مکـان و اند، علم تولید کرده مدعیآنها کمتر خواهند شد. آنها شده و خوانندگان 

شناسند. بر این اساس قید زدن به مدیریت دولتی (نظیر ایرانی یا اسالمی) ممکن اسـت نـوعی  نمی
حساسیت در خوانندگان ایجاد کند به خصوص اگر واژه اسالمی قید شود، بسیاری از مخالفان اسـالم 

گیری  ونسبت به آن حساسیت نشان خواهند داد، با این حال عبارت عمومی مدیریت دولتـی بـدون سـ
های  تواند مورد استقبال قرار گیرد (اگرچه در سـال است و اگر یک مسلمان یا ایرانی هم نوشته باشد می

اند). بـه  رو شـده ای و سنگاپوری از سوی مدیران با اقبال زیـادی روبـه اخیر مدیریت چینی، ژاپنی، کره
غه وارداتـی دارد) کماکـان رسد چالش بین این دو نحله فکری و دانش موجود (که بیشـتر صـب نظر می

  وجود خواهد داشت. با این اوصاف چه باید کرد؟ ذکر چند نکته در اینجا ضروری است:
 رد فرهنگسـتان یکـه، رویـتوج ح ویل، تصحیمکب، تیرد تهذیکمختلف (روی ردهایکظهور رو

د علـم یـان تولکـرد امیکـمضاف، روی ها رد روشیکرد فلسفه مضاف، رویک، رو یعلوم اسالم
ت یریمـدی بـرای دانش اسـالمی ده لکدر شی ا شهیت اندکدهنده حر ) نشان یآملی جواد ینید

ردهـا یکن رویـبـودن دارد. اگرچـه بـر همـه ای ه اسـالمیـومتش داعکه حکاست ی رانیجامعه ا
ران را یـت ایریمـدی ی در جامعه علمیایتی؛ پوکن حریچنی ول ؛وارد استی ار جدیبسی نقدها
 ؛خواهد داشتی در پ

 رسد اندیشه مدیریت دولتی اسالمی دارای یک جامعه آموزشـی و پژوهشـی خـاص  می به نظر
های دولتی را  کنند جامعه و سازمان خود است و تعدادی از افراد مطلع از متون دینی، تالش می
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وجود داشته  »مدیریت با صبغه اسالمی«به نام ای  زیرا ابژه ؛مند کنند از دانش تولیدی خود بهره
) و ما نیز مدعی هستیم جمهوری اسالمی پایداری خود را و ائمه ن پیامبراست (در زما

ای مطالعاتی  است. به عبارت دیگر تحولی رخ داده و نحله »مدیریت با صبغه اسالمی«مدیون 
مند در این فضای خاص مشغول به پژوهش هسـتند،  ای عالقه برای آن تحول شکل گرفته و عده

ای از اسـالمیت در خـود  زیرا آنچه رخ داده بهره ؛ح باشدیاند صحتو نمی سر علمیانکار آن از 
 ) نیـز نقـشنظری است، زیرا در مطالعات غربی (مطالعات فرانظری دارد و انکار آن قدری تنگ

اند. ایـن نحلـه  گاه آن را انکار نکرده پردازی محل بحث و گفتگو است و آنان هیچ ن در نظریهید
تحـوالتی در دانـش  تردیـد منشـأ  یعاتی در مدیریت دولتی بایستی با قدرت ادامه یابد و بـمطال

 ؛مدیریت دولتی خواهد بود
  کسـی   توانند به مسیر تولیدی خود ادامه دهند، هیچ (هنجاری و اثباتی) می نحله تولیدیهر دو

حامیان این دو نحلـه تواند ادعای مطلقیت کند (در حوزه تولیدات بشری) و  در دنیای علم نمی
ای از پایبنـدی  رسد با درجـه ر را ندارند. به نظر مییگ تولید دانش اسالمی ناب و همه ینیز ادعا

عیت تولیدات هر دو مسیر تولیدی را تا حدی با معیار مفیـد بودنشـان توان ناف به پراگماتیسم می
و منتقدان بحث آنها میان در عمل ارزیابی کرد. ولی کماکان بر سر اسالمی بودن هر دو دانش، 

اطـالق  عملی، دانشیو جدل خواهد بود. نکته کلیدی آن است که اگر نتوان واژه اسالمی را به 
ه بـه کـتوان از آن بهره برد؟ مگر واژه علمی بودن مخلوق دانشـمندان نیسـت  کرد، پس کجا می

بـودن را بـه دانـش  تواند اسـالمی شود، دانشمندان مسلمان نمی یاز دانش نسبت داده می انواع
  ن باشد؟ینسبت دهند در حالی که مآخذ تولید آن د

 گاه به دین را نمی تواند دانش خود  یمی گریدحالی که در  توان اسالمی نامید؟ تفسیر یک خبره آ
تـوان بـه  ولـی می ؛داننـد بزند. اگرچه هیچ کدام از علما نظر خـود را مطلـق نمیی را انگ علم

کنند.  ن مییچن طور که دانشمندان غربی نیز ی قیدی بر آن زد، همانمآخذ تولید هر دانش یاتکا
اطمینان به مآخذ تولید دانش اسالمی (وحی)، بارزیت خاصی به دانش تولیدی از ایـن مآخـذ 

انـد. اگرچـه  بهره های تولیدی در حـوزه علـوم اجتمـاعی و انسـانی از آن بی داده که سایر دانش
  ؛آید می به نظر از حیث دینی مفید میکار بردن واژه اساله احتیاط در ب

 های نظـری و علمـی  مبانی استداللی خـود در الیـه یمفید بودن یا به اتکا یهر دانشی به اتکا
ای، مـانع  کند. بنابراین مخالفت یـک عـده بـا یـک نحلـه مطالعـاتی و اندیشـه جامعه نفوذ می

خـاص و مـدیریت  طور بـهتی ای بر سر اشاعه آن نخواهد بود. از آنجایی که مدیریت دول جدی
اعم، کاربردی هستند، دانشی که به کار آیـد مـورد اسـتفاده مخالفـان نیـز خواهـد بـود.  طور به

 ؛های مالی اسالمی در کشورهای غربی شاهد این مدعاست برگزاری دوره
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 ها ساری و جاری شود نفس آنها مسیحایی و عمـل  به اعتقاد علمای دین، اگر دین در وجود انسان
توانند بـا مطالعـه عمـل، نگـرش و اندیشـه ایـن افـراد،  پردازان می ا کبریایی خواهد شد. نظریهآنه

هایی را بسازند که تقریب نسبی زیادی به دین اسالم داشته باشد. تالش نظـام سیاسـی بـرای  نظریه
ای خواهد بود که  گیری مدیریت دولتی ها ضامن شکل های دین در وجود انسان رسوب کردن آموزه

ز منظر دین باوران صبغه اسـالمی خواهـد داشـت؛ ولـی بایـد توجـه کـرد کـه بـه فرمـوده امـام ا
خطـای الگوهـای ». النـاس علـی دیـن ملـوکهم«یا »  کونوا ُدعاًة ِللّناِس ِبَغیِر ألِسَنِتُکم« صادق

. مآخـذ تولیـد علـم اجتمـاعی تعـامالت »اذا فسدالعالم فسد العـالم«جامعه باید حداقل شود که 
گذاران ملـی و سیاسـتمداران، نقـش   مشـی ، دولتمـردان و خط اجتماعی است، مدیران عالی نظام

دهی این تعامالت دارند. بنـابراین نویسـنده مـدعی اسـت در حـال حاضـر  بسیار مهمی در شکل
های علوم دینـی مملـو  ، فقدان دانش مدیریت اسالمی نیست. حوزه مشکل مدیریت ایران اسالمی

و بزرگان دینـی اسـت کـه همـه آنهـا کتـاب بـزرگ  های بلند امامان معصوم دیشهاز افکار و ان
اعتنـا باشـد   ای به فرموده خـدا (قـرآن) بی اگر جامعه  مدیریت دنیای فعلی هستند نه صرفًا آخرت.

تردید نسبت به دانش تولیدی بشر به نام دانش مدیریت اسالمی که انسان در آن دخل و تصـرف   بی
خود را ارائه داده است اعتنا نخواهد کرد. پس فعل اسـالمی الگوهـای جامعـه بـا  کرده و برداشت

رتبـه نظـام  کند و خطـای یـک مـدیر عالی خواندن هزاران جلد کتاب مدیریت اسالمی برابری می
اسالمی، نافعیت هزاران نوشته در باب مدیریت اسـالمی را مخـدوش خواهـد سـاخت. بـه نظـر 

انسانی و مـدیریت، در تحـول الگوهـای جامعـه نهفتـه اسـت نـه در نویسنده، راه تحول در علوم 
های تحول در علوم انسانی و مدیریت اسـالمی (اگرچـه ممکـن اسـت گفتـه شـود  برگزاری کنگره

جامعه علمی باید راه خودش را برود). اگر مردمانی شاهد خطـای حاکمـان خـود باشـند و آنگـاه 
 بعید است آن توصیه را بخوانند و بیاموزند؛ توصیه آنها به رعایت اخالق را شاهد باشند،

  از آلوده کردن مباحث علمی در حوزه مدیریت دولتی به اغراض و گرایشات سیاسی بـارز بایـد
ز شـود. در پـس یـرهپحذر کرد. باید با استدالل و برهان به منتقـدان پاسـخ داد و از انـگ زدن 

فید برای هر فرد، گروه، جامعـه و بعضـًا غیرسازنده) منافعی مبه ظاهر انتقادات (حتی انتقادات 
ننـد و اگـر کد ییه ما را تأیافراد دانش و نظرهمه د انتظار داشت ییک رشته علمی نهفته است. نبا

چندان قابل طرح ی ، دشمن یعلمی ها ردند در گروه دشمنان ما قرار گیرند. در قاموس گفتمانکن
علمیت یک علم اجتماعی همیشـه رچه اگداشته باشد. ی اسیصبغه سی دیت مگر دانش تولینس

یا همان قـدرت اقنـاعی و تبلیغـی هـر ی ضامن اشاعه آن نیست و جنبه بالغی یک جامعه علم
بایسـت بـه  ای برای توسـل بـه ایـن اسـتراتژی می ولی هر رشته ؛رشته در گسترش آن نقش دارد

   ؛ای از قوت استداللی رسیده باشد  درجه
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 ی اسـالمی بـرای مبـدعان چنـدان جـذاب نخواهـد بـود، از رویکرد التقاطی به مدیریت دولتـ
 بایست قدری حذر کرد؛ پایبندی شدید به آن می

  نحله فکری دیگر نخواهد شد، دشمنی بـا دانـش غیـر، از  حذف یک نحله فکری باعث بزرگِی
ای  توان همه دانش بشری اند. نمی هر دو خطرناک ،گرید سوییک طرف و دانش غیر پرستی از 

  ؛شدآنها م محض یا تسلیاند، غیر مفید تصور کرد و  ران تولید کردهرا که دیگ
 های مـدیریتی چنـدان مفیـد  رویکرد شعاری به مدیریت دولتی اسالمی در مطالعات و آموزش

در ی سـتیداوران مجالت و انتشارات با ها و هیأت های دانشگاه نامه های پایان نخواهد بود. کمیته
  ؛خرج دهنده مدیریت دولتی اسالمی دارند، نهایت دقت را بانتخاب آثاری که ادعای 

 انـدازی ای است. صـرف راه و حصر یک رشته بدون وجود محتوا، خودکشی رشته حد  گسترش بی 
یک رشته بدون هیأت علمی مجرب در حوزه مـدیریت دولتـی اسـالمی مفیـد نخواهـد بـود و 

  ؛مضرات آن بیشتر از عواید آن است
  کسـی کـه  دولتی اسالمی باید مدیریت دولتی موجود در جهان را شـناخت، برای فهم مدیریت

 رو شود؛ روبهاستقبال  با هایش استداللتوانایی فهم این عرصه دانشی را ندارد، سخت است 
 ی متخصصــان مــدیریت دولتــی اســالمی بایســتی در وهلــه نخســت مــدیریت دولتــی اســالم  

ــوم ــدیر را مفه ــد. برخــی از متخصصــان م ــه اتکــاپردازی کنن ــی ب ــانگی ییت دولت  : ســه دوگ
پردازی  حکومـت، دسـت بـه مفهـوم−جامعـه .٣اداره و −سیاسـت .٢ ؛خصوصی−عمومی .١  

اند. اول بایستی قلمرو مدیریت دولتی اسالمی را تعیین کرد سپس میـزان آن  مدیریت دولتی زده
  ؛دیهای اسالمی مفهومی نو بخش را در پرتو ارزش

 های هنجاری را نقد  های تجربی، نظریه هی وار خواهد بود به مدد نظرباید توجه کرد که قدری دش
های تجربی را مورد انتقـاد قـرار داد. بایسـتی  های هنجاری، نظریه به مدد نظریه عکسبرکرد و 

های مدیریت دولتی اسـالمی در هـر دو نحلـه ممکـن اسـت قـرار گیرنـد.  توجه کرد که نظریه
  ؛روه خاص خود معنادارتر خواهد بودمبارزات انتقادی هر دو گروه در گ

 حقوق ی ها وند رشتهید بر پی، قانون است پس با یت دولتیریمدی رساخت اصلیرد زکد توجه یبا
 ؛ردکد کیتأی ت دولتیریبا رشته مد

 رفتـار  یت دولتـیریاق صـفات آن. پـس علـم مـدیرد نه بر سـکف ید علم را به نفس آن تعریبا ،
ند. متخصصان مدیریت دولتـی ک  یل مین و تحلییف، تبیتوصی دولتی ها ت را در سازمانیریمد

اسالمی ابتدا باید تعریف خود را از علـم ارائـه دهنـد و سـپس از تولیـد آن دم بزننـد. تعریـف 
    ناصحیح، خطراتی جدی در پی دارد.



                        ١٣٩۵ پاییز و زمستان/ ١٠ ش/ ۵س/ اسالم و مدیریت   ١۵٨

  گیری نتیجه
های قبلی همین نشـریه بـه چـاپ  (که مقاله اّول در شمارههدف غایی نویسنده از ارائه این دو مقاله 

دهی مقدماتی مفهومی نهضـت مـدیریت دولتـی اسـالمی بـوده اسـت. نحـوه  شکلرسیده است) 
 شناسانه نویسنده در طراحی این نهضت بوده است. بندی نهضت خدمات عمومی مبنای روش بسته

س توجیه وجودی آن را تنسـیق و بـه اتکـا ، سپ بر این اساس ابتدا تالش کرده بارزیت آن را مشخص
مآخذ اسالمی اصول حاکم بر مدیرت دولتی اسالمی را عرضه کنـد. سـپس در پرتـو ایـن نهضـت 

پژوهان قرار دهد تا از طریق آن بتواننـد دانـش در ایـن حـوزه را  تالش کرده چارچوبی فراروی دانش
احی شده است و در انتها بر تولیـد پژوهان طر بسط دهند. در واقع نوعی جدول مندلیف برای دانش

  هایی واکاوی شده است. دانش در این حوزه چالش
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