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  چكیده

شمار منابعی كه تاكنون به بحث درباره مطالعات اسالمی مدیریت پرداخته و در ایـن میـان بـه مطالـب     
رسـد سـیر تكـوین ایـن      به نظر مـی  ولی ،گذرد از هزار می ،اند مختلف و رویكردهای گوناگون اشاره داشته

گونگی این سیر در جمهوری اسالمی ایـران  رویكرد هنوز ناگفته باقی مانده است. هدف این مقاله تبیین چ
یك از این ادوار در  منظور، این تطور به چهار دوره یا دهۀ مشخص تقسیم شده و تحوالت هر دیناست. ب

  قالب یك مقاله عرضه شده است.
است. هـدف ایـن    شدهدر نخستین قسمت از این مقاالت، بسترها و چگونگی پیدایش این پدیده بررسی 

های ظهور آن است. روش مورد استفاده نوعی فراتحلیل و قلمرو تحقیق  رایند پدیدایی و زمینهمقاله ترسیم ف
منابع موجود مـدیریت اسـالمی در ایـن دوره     نیز همه. جامعه آماری مورد مطالعه استدهه اول انقالب 

، متولـد  شـده  بسـته د كه در این دهه، نطفه مدیریت اسالمی در ایران نده های تحقیق نشان می  است. یافته
ـ ده ها نشـان مـی   شده و مرحله نوزادی خود را پشت سر گذاشته است. همچنین، پژوهش رغـم   د كـه بـه  ن

ویژه،  به ؛است یرو های چندی در پیش هنوز چالش اند، كه در این سیر به دست آمده آغازینیدستاوردهای 
در قلمـرو نظـر، راه    لـی ودر حیطه نظـامی چشـمگیر بـوده؛     خصوص و بهدستاوردهای آن در حوزه عمل، 
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  كلیات .1

  فرض الف) پیش

وجود مدیریت اسالمی به عنـوان   نداشتنیا  داشتن پذیری، وجود اگرچه مناقشه بر سر امكان
هم در ایران و هم در دیگـر   ولیفیلسوفان علم در جریان است؛  یك علم دینی، همچنان میان

شـتاب فزاینـده و روزافزونـی در مطالعـات اسـالمی مـدیریت مشـاهده         ،كشورهای اسالمی
شود. این خیل عظیم محققان از مرحلۀ بحث بر سر بود و نبود این پدیده گـذر كـرده و در    می

هـای   اندیشی ها و هم ساله نشست ند. همهكن پردازی و چگونگی تحقق آن سیر می برهه نظریه
كشـند. مقالـه    و ابعاد گوناگون این پدیده را به نقـد مـی   شوند میدر این زمینه برگزار  بسیاری

یافته است، سیر تكوین ایـن پدیـده    فرض كه مدیریت اسالمی امری تحقق حاضر با این پیش
 گذارد. لسوفان علم وامیرا در ایران اسالمی بررسی كرده و مداقه فلسفی آن را به فی

  ب) مقدمه

هایی كه در سه دهه اخیر نصیب كشور ما شده، هنوز مدیریت در این سرزمین  رغم همه توفیق به
كم زاییده چند عارضه اصلی  رنجور و تا حدی نیز مهجور است. این رنجوری و مهجوری دست

هـای   تی در تـراز ارزش شدت نیازمند جبران و درمان هستند تا مـدیریت، بـه مـدیری    است كه به
هـا یـا    شـناختی، شـكاف   هـای زمـین   هـا، ماننـد گسـل    جمهوری اسالمی نائل آید. این عارضه

  اند: ترین آنها بدین شرح اند كه عمده های اساسی چندی را در مدیریت كشور پدید آورده گسست
  گسست میان دانش موجود مدیریت در كشور با تراز این علم در عرصه جهانی؛  . 1
  های بومی فرهنگی تراز مكتب؛ گسست میان دانش مدیریت موجود در كشور با ارزش  .  2
فرهنگـی ارزشـی    بومیهای  گسست میان دانش مدیریت موجود در كشور و دستاورد  . 3

  از سوی دیگر. ،سو، و با مدیریت كشور ما در اجرا تراز مكتب از یك
سازی و تكرار نشـدن   ی بومیجبران گسست اول به منظور شناخت و درك درست در راستا

 1تابِ رسیدن به مؤمنان است. بسا حكمتی باشد كه بی ، چهبوده های دیگران ضروری تجربه

  درمان گسست دوم، موضوع این مقاله است كه در حد بضاعت بدان پرداخته خواهد شد؛
گیـرد و بیشـترین    مـی  ترین بذل عنایت بـدان صـورت   نیاز به ترمیم گسست سوم، كه كم

شود، شكاف میان علم و عمـل، نظریـه و    می ه از این ناحیه به مدیریت در كشور ما واردصدم
كنـد.   مـی  اجرا و فاصله میان عرش و فرش است كه مهجوری مدیریت در این عرصـه بیـداد  

                                                           
  .79، حكمت البالغه نهج. 1
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طلبـد   مـی  كردن این شكاف، تالشی از جنس تحول بنیادین نگرش، و جهاد علمی سترگی پر
  تفصیل بدان بپردازند. خود باید به كه اندیشمندان مدیریت در جای

آن است تا اشاراتی به گسست دوم، یعنی شكاف میان دانش مدیریت كشـور   این مقاله بر
  فرهنگی تراز مكتب و چگونگی وقوع این گسست داشته باشد. های بومی با ارزش

نخستین تـالش جـامع در ایـن زمینـه در قالـب       1377سال پیش، در زمستان سال  پانزده
صـورت گرفـت (عابـدی جعفـری و همكـاران،       مصباحفصلنامه  28نامه شماره  شار ویژهانت
) 1375، همـان ) و پیش از آن نیز مقاالتی چند به بررسی این شكاف پرداختنـد ( 1377، 11ج

نیازمند مروری تازه بـر دسـتاوردهای ایـن حـوزه      طوالنی، اما اینك پس از گذشت این مدت
ای برانگیختـه   نون، تحوالت جدیـدی رخ داده، امیـدهای تـازه   كه از آن زمان تاك چرا ؛هستیم

 .اند جدید هم پدید آمدههای  شده و طبعاً برخی كاستی

هـای   و پایگـاه هـا   هـا، كتابخانـه   در این نوشتار سعی شده است با مراجعـه بـه دانشـگاه   
نتشرنشـده)  (م های هو جزوها  نامه ها، مقاالت، پایان اطالعاتی، اطالعات مربوط به تمام كتاب

و از ابعـاد   شـده  آوری جمـع  ،به زبان فارسی تهیه شده بودنـد  اسالمی كه در دهه اول انقالب
. موضوعات و نقاط كانونی مطالعات، ناشر و پدیدآورندگان آثار، قالـب  شوندمختلف بررسی 

ش . نتایج بررسی نیز در سه بخهستندمورد بررسی های  آثار و منابع مورد استناد از جمله جنبه
 .اند شدهارائه ها  و رهیافتها  تحت عناوین: دستاوردها، چالش

فارغ از مباحث نظری پیرامون علـم اسـالمی،    ،در این نوشتار» مدیریت اسالمی«منظور از 
عملی و نظری است كه برای اداره امور و انجام سایر شؤون های  و دستاوردها  تالش همجموع

پذیرد. این تحقیق و در ایـن   می اسالمی صورتهای  و مبانی آموزهها  مدیریت براساس ارزش
 هایی كه پس از انقـالب  گذاری این دستاوردها و آثار نیست و صرف تالش بنا بر ارزش ،مقام

  .اند تلقی شده» مدیریت اسالمی«ند به عنوان ا هشكل گرفت اسالمی

  . سیر تكامل مدیریت2

  الف) مدیریت در مغرب

 1از وقوع انقـالب صـنعتی،   پسزمین،  وسعه مدیریت در مغربایم كه تولد و ت فراموش نكرده
ویسـم) همـراه بـود،    ی(پوزیت 4گرایی كه با پذیرش فلسفه تحقق 3و روشنگری 2در بستر نوزایی

از جملـه   5هـای ایـن فلسـفه، جـدایی دانـش از ارزش،      فـرض  آغاز شد و در كنار دیگر پیش
                                                           
1. industrial revolution  2. renaissance  
3. enlightenment  4. positivism  
5. The separation of science from values 
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فلسـفه،   ،. آنجا كه امثال كانت و هیـوم آمد شده این دوران به شمار می های پذیرفته فرض پیش
اعالم كـرده و روش حصـول   » دانش«شناسی و معرفت دینی را بیرون از قلمرو  اخالق، زیبایی

  ).1376دانش را صرفاً از طریق آزمایش و تجربه اعالم كردند (هارتناك، 
ماننـد علـوم طبیعـی و حتـی      هـا،  دانـش  دیگـر اگرچه طلوع علم مـدیریت، بـه نسـبت    

كـه   یافـت بسیار متأخرتر صورت گرفت و این دانش هنگـامی ظهـور و بـروز عینـی      ،انسانی
شناســی،  ماننــد جامعــهســیطره علــوم طبیعــی كــامالً فراگیــر شــده و علــوم انســانی پیشــتاز 

ای از  گستر شده و مراحـل قابـل مالحظـه    سیاست، اقتصاد و حقوق بسیار دامن  شناسی، روان
ما مـدیریت، بـه عنـوان یـك علـم جـوان، كـاربردی و        چرخۀ عمر خود را طی كرده بودند؛ ا

بـرداری از دسـتاوردهای    كسوت و بهره كارگشا، با پای نهادن بر شانه دیگر علوم انسانی پیش
ای سـازمانی شـده    تی كـه جامعـه  انگیز، در جامعه پس از انقالب صـنع  آنها، به نحوی حیرت

م، هرچه بر درجـۀ سـازمانی شـدن    ویژه با ورود به قرن بیست ظاهر گشت. درحقیقت و به بود،
شد، نیـاز جامعـه بـه دانـش مـدیریت هـم        جامعه و فاصله گرفتن از زندگی فردی افزوده می

  گردید. تر می افزوده
زمین این شاخه از دانش را به عنوان نوشداروی گسست میان علـم و عمـل خـود     مغرب

مورد نظـر را از رهگـذر    های عینی های مطلوب خود با واقعیت تلقی كرده و پیوند میان هدف
دانش مدیریت به منزله سازوكار و تكنولوژی ایجـاد   ،استفاده از این دانش دنبال نمود. درواقع

هـا، در همـه    های جامعـه در سـازمان   شده و ابزار تحقق هدف ریزی تغییر، آن هم تغییر برنامه
هـر بخـش،   . دسـتاوردهای مـدیریتی   مواجـه شـد  اسـتقبال   باابعاد و اضالع جامعه، سخت 

 هـای  ذخیـره ها انتقال یافت و دیری نپاییـد كـه گنجینـه عظیمـی از      سرعت به دیگر بخش به
تر از یك سده، مـدیریت را بـه عنـوان یكـی از     ظری را به وجود آورد و در طول كمتجربی و ن

  های عصر درآورد. ترین دانش ترین، پویاترین و با نشاط پیشرفته
متعـدد، در  هـای   تنـوع كـاربرد آن در سـازمان    گوناگون ایـن علـم، برحسـب   های  شاخه

هـای   و مـدیریت را بـه شـاخه    یافـت مختلف جامعه، یكی پس از دیگری، رشـد  های  بخش
 شاخه دیگر تقسیم كرد. كوتـاه سـخن  ها  صنعتی، بازرگانی، دولتی، آموزشی، بیمارستانی و ده

؛ از نـد نكت را ایجـاب  ای از مـدیری  ، هیچ كجا گونه خاصی از سازمان نبود كه نوع ویژهاینكه
و گویی فراتر از حد شمار بالغ ها  مدیریت امروزه به حد تنوع سازمانهای  رو، تعداد شاخه این

  گردیده است.
در فرایند رشد مدیریت، و در یك مقطع زمـانی خـاص تنـوع مكاتـب ایـن علـم چنـان        

ـ  جنگلی از تئوری ،گسترش یافت كه به تعبیری  ن واقعـه در آن های مدیریت را پدید آورد و ای
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و غـم بیشـتر    و هـم  )1961 1مواجـه شـد (كنتـز،   نظـران ایـن رشـته     انتقاد صـاحب  با دوره
  ها شد. رفت از این جنگل تئوری اندیشمندان مدیریت، چگونگی برون

هـا در   هـا و موجـود   جهانی اول و دوم كه گسست میان مطلـوب  های اروپایی با وقوع جنگ
از هر زمان دیگر گسترده گردیـد، زمینـه هنرنمـایی بیشـتر     دیده از جنگ بیش  های آسیب كشور

هـای تولیدكننـده آن    ویژه انتقال و صدور این دانش به فراتر از مرزهای كشور دانش مدیریت و به
 های اقیانوس آرام، فراهم آمد و بسترساز صدور این دانش بـه كشـورهای   علم، یعنی دو سوی كناره

  ای برای تقویت این فرایند شد. نیز پشتوانه 2، ترومنگوناگون جهان شد. تصویب اصل چهارم
هــا و  خــروج علــم مــدیریت از بســتر زایــش فرهنگــی خــویش و ورود آن بــه ســرزمین

كـه هـم،    ای را پیش پای این دانش جوان قـرار داد. چـرا   های تازه های جدید چالش فرهنگ
تـازه را تجربـه    هـای فرهنگـی ناآشـنای    هایی كه این زمینه طرف صادركننده دانش و شركت

هـای ناآشـنای ایـن میهمانـان      كننده این دانش كه با ارزش های دریافت كردند و هم كشور می
كـه معضـالت آن هنـوز     نـد ای را پدید آورد های ناشناخته شدند؛ چالش رو می وارد، روبه تازه

  گریبانگیر هر دو سوی ماجراست.

  ب) تحول مدیریت در ایران

  ها . بسترها و زمینه1
نهضت و موج مدیریتی برخاسته از غرب، تقریباً مقارن همین ایام به كشور ما هم رسـید.  این 

بـه زبـان    4از هـانری فـایول   3اصول فن اداره با نامبار، كتابی  ، برای نخستینش1337در سال 
  فارسی ترجمه شد.

هـای   هـا و بـه دنبـال آن شـركت     ، همگام با آغـاز توسـعه كارخانـه   1340پس از آن در دهه
ای به نام مدیریت  طور جدی، با مسئله آرام، اما به رگانی، خدماتی و اداری بود كه ایرانیان را آرامباز

ساله) توسعه كشور نیز به گسترش این روند  5و  7های چندساله ( ساخت. برنامه نوین مواجه می
نی و های دولتـی، بازرگـا   كمك كرد. تدوین قانون استخدامی كشوری، قوانین مرتبط با مدیریت

  های نوین مدیریتی در كشور، در همین ایام آغاز شد. صنعتی و نیز ایجاد ساختار

                                                           
1. Koontz 

پیـام خـود بـه    در  ،م1949ژانویه  20مصادف با  ش،1327دی ماه  30در )1952_1945یكا (یس جمهور آمرئهری ترومن، ر. 2
های فنی بـه كشـورهای    آن را به اعطای كمك چهارمكنگره، ضمن اعالم اصول گوناگونی در سیاست اقتصادی خود، اصل 

سـازی   و تصویب شد. وابسـته تسلیم كنگره  ،م1950های مربوط به آن در سال  الیحه .مانده جهان سوم اختصاص داد عقب
كشورهای جهان سوم به آمریكا و جلوگیری از تمایل آنان به سمت بلوك شرق در زمان جنگ سـرد از اهـداف ایـن قـانون     

  ).1387است (قرشی، 
3. Administrative Functions  4. Henry Fayol  
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یـك از   به منظور پاسخگویی به این موج جهانی و پیامدهای تأثیر آن در كشور، بـرای هـر  
  شرح بنیان گذاشته شد: ای بدین ، نهادهای تازهذیلموارد 
  ؛»ریزی كشور زمان مدیریت و برنامهسا«های توسعه بلندمدت،  ریزی برنامهبرای طرح  . 1
  ؛»سازمان مدیریت صنعتی ایران«برای هدایت مدیریت در قلمرو صنعت،   . 2
  ؛»سازمان امور اداری و استخدامی كشور«دهی امور اداری بخش دولتی، برای سامان  . 3
كـه در  » دانشكده حقوق دانشگاه تهـران «برای تربیت مدیران آینده در آموزش عالی،   . 4

  ایام، میزبان تربیت مدیران در سطح آموزش عالی كشور هم بود؛ آن
  ».سازمان كنترلر ارتش«و با هدف تربیت فرماندهان نظامی تراز آن فرهنگ،   . 5

تنظیم مقررات مدیریتی و نهادسازی الزم در قلمـرو خـود    مسئولها  یك از این سامانه هر
  شده و تربیت مدیران آن حوزه را به عهده گرفتند.

ها، عمالً سكان هدایت و  ترتیب، مشاوران آمریكایی، با حضور خود در این سازمان دینب
اركـان مـدیریتی كشـور در     همـه شـده و در   ریزی راهبری مدیریت كشور را به صورتی برنامه

  دست گرفتند.
، چگونگی هزینه كردن ایـن  1350افزایش غیر منتظره درآمدهای نفتی كشور در اوایل دهۀ

هـای   های مدیریتی كشـور قـرار داد. بلنـدپروازی    نشده را در رأس چالش بینی شدرآمدهای پی
های چشمگیر نفتی، و آزمندی مشاوران خارجی بـرای بلعیـدن سـهم     شاهانه، افزایش درآمد

هـای   یـك از برهـه   هرچه بیشتر از این درآمدها، شرایط جدیدی را به وجود آورد كه در هـیچ 
  داشت.تاریخ كشور ما در گذشته سابقه ن

در این دهه، بیش از هر دورۀ دیگر، شاهد گسترش مدارس عالی (مدیریت) بازرگـانی در  
هایی كـه   نیروهایی باید برای اداره سازمان . در تهران، رشت، كرمان، قزوین و... ؛كشور هستیم

  .ندشد تربیت می ،اندازی شده بودند تازگی راه به
راتی مدیریتی این جریان عمومی جهـانی  ها را اقالم صاد محتوای درسی همه این آموزش

كرد. به عالوه، برای جبران كمبود این ظرفیت داخلـی، اعـزام دانشـجویان     مدیریت تأمین می
به كشورهای غربـی   یالتحصیل كارشناسی برای تحصیل سطوح كارشناسی ارشد و دكتر فارغ

  قرار گرفت. مورد توجهمبدأ نیز 
در ایران، در محل فعلـی دانشـگاه امـام     1گاه، هارواردای از دانش افزون بر آن، ایجاد شعبه

صادق(ع)، منابع، مدرسان و فرهنگ تربیت مدیر غربی را تا قلب پایتخت رسـوخ داد، جـایی   
                                                           
1. Harvard business school 
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شده در كشـور، از   های ایجاد التحصیالن برگزیدۀ كارشناسی مدارس عالی و دانشكده كه فارغ
كردنـد و   روزی در آن حضور پیدا مـی  بانهماهه ش یازدههای مربوط برای یك دورۀ  طریق آزمون

شـدند.   به كشور مادر، اعـزام مـی   یپس از كسب موفقیت، برای ادامه تحصیل در مقطع دكتر
بینی تربیت مدیر برای مراكز صنعتی و تجـاری   های این مراكز نیز با توجه به پیش تأمین هزینه

هـای   ی و صاحبان این سازمانگذاران داخل های نفتی و مشاركت سرمایه كشور، از محل درآمد
  گرفت. خصوصی صورت می

هـای ایرانـی    ویژه آمریكـایی در سـازمان   ترتیب، حضور مشاوران و كاركنان غربی به بدین
ل در ئاهـای برتـر و ایـد    تر از همیشه شد و از سوی رژیم پهلوی به عنـوان ارزش  بسیار پررنگ

  جامعۀ مدیریتی كشور معرفی گردید. 
مـدار در   ارزش و دوسـت  گز به این معنی نیست كه افراد سلیم، وطـن بیان این گزارش هر

اسـت   ولی روشندوستانه حضور نداشتند،  های الهی و میهن الیۀ این ساختارها، با انگیزه الیه
مشتاقان و مروجان فرهنگ غرب در سطوح مختلف مـدیریتی   ،كه سیطرۀ غالب با دوستداران

ای، نیـز   به عنوان مانعی بر سـر راه چنـین توسـعه    كشور بود و تعرض به فرهنگ دینی كشور،
  های این جریان غالب قرار داشت. جا در رأس برنامه همه

اسـت، تعارضـی    1»هـا  تعـارض ارزش «ترین ویژگی این دوره از مدیریت كشور،  برجسته
از حـوزه و   ،اندیشـان زمـان   های غربی كـه روشـن   های بومی و سیل هجوم ارزش میان ارزش

  درآوردند. نگارشبرافراشتند و مطالب گوناگونی به  دمقابل آن قدر  ،دانشگاه
بود كه باعث شد تا تنی چند از مشتاقان مـدیریتی كشـور در    2»ها رویارویی ارزش«همین 

های دینی كشورشان آشكار كـرده و بـا مراجعـه بـه      همان دوره، تعلق خاطر خود را به ارزش
را موضـوع تحقیـق قـرار دهنـد      البالغـه  نهـج  متون دینی، مواردی از قبیل رویكـرد مـدیریتی  

شـد و   مندان مدیریت داخل كشـور محـدود نمـی    ها به عالقه ). این انتخاب1354(مظفریان، 
رویكـرد  «هـای خـود را    نامـه  ن پایـان اشماری از دانشجویان مدیریت خارج از كشور نیز عنو

  ).1361برگزیدند (الوانی،  »اسالمی مدیریت
هـای دانشـجویان ارزشـمدار مـدیریتی از اسـتادان حـوزه و        دعوت ها نیز با صحن دانشگاه

دانشگاه، در تالش برای واكاوی زوایای ارزشی مدیریت مبتنی بر مكتب، فارغ از این رویـارویی  
سبب نیست كه نقطه آغازین رویكرد اسالمی مدیریت، در كشور ما بـه همـین    ها نبود. بی ارزش

ش، 1358ی تاریخی استاد شهید مرتضی مطهـری در سـال   دوره تعلق دارد. برای نمونه، سخنران

                                                           
1. value conflict  2. value confrontation  
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از بـارزترین  » رهبـری و مـدیریت در اسـالم   «در مدرسه عالی مدیریت بازرگانی كرمان، با عنوان 
زدایی دینی از میراث مدیریتی كشور ماست. برداشتن ایـن   های مقاومت در برابر این ارزش نمونه

  در دوران معاصر نامید. 1»دیریت اسالمیدوره انعقاد نطفه م«های نخست را باید  گام

  های انقالب . مدیریت و بارقه2
هـا   كم رویـارویی ارزش  با نیمه اول این دهه تفاوت ماهوی پیدا كرد. كم 1350نیمه دوم دهۀ 

طور خاص، به بركت نهضت اسالمی، به جانـب   طور عام و در قلمرو مدیریت به در جامعه به
بـا وقـوع انقـالب     ش،1357بهمـن سـال    22چربیـد و در كفه ارزشی ارزشـمداران اسـالمی   

، صفحه جدیـدی  خمینی(ره) بدیل حضرت امام اسالمی، به بركت حضور مردم و رهبری بی
 در تاریخ چند هزارساله كشور و در عرصه مدیریت این مرز و بوم گشوده شد.

تـرك   گروه، مناصب مـدیریتی كشـور را   های غیر اسالمی، گروه خاطرخواه ارزش حاكمانِ
نیز از كشـور خـارج    2كرده و به دنبال احساس خطر جدی، انبوه مشاوران مدیریتی آمریكایی

هـای خصوصـی و    ترتیب، آغوش اداره امور كشور در همه ابعاد، اعم از سازمان شدند و بدین
روی  را پـیشِ  بزرگـی های اسالمی گشوده شد و البته آزمون  دولتی، برای مدیران دارای ارزش

 3رویكرد اسالمی مدیریت قرار داد. از همین نقطه است كـه دوران رشـد جنینـی،    دوستداران
 مدیریت با رویكردی اسالمی آغاز شد.

  4ج) ظهور مدیریت اسالمی

  ها . تمهید زمینه1
 ، چند واقعه مهم ارزشی نیز در قلمرو مدیریت اتفاق افتاد:اسالمی های انقالب همگام با نیاز

 و پا گرفتند؛ ندبی از دل تحوالت انقالب جوشیدنهادهای ارزشی و انقال  . 1

های  جای اركان و سازمان های الهی در جای ن به عنوان حامالن ارزشاحضور روحانی  . 2
  تر آورد؛ های اسالمی را فراهم كشور، امكان دسترسی نزدیك و رجوع به منابع و ارزش

  ام گذشته آغاز گشت؛مانده از نظ های باقی پاالیش سازمان در راستایاقداماتی   . 3
در حوزه نظر، راه برای پژوهش و نگارش مطالب مدیریتی با رویكرد اسالمی باز شـد    . 4

هـای   و با رفع موانع، نویسندگان بیشتری عرصـه را بـرای نگـارش مقـاالت و كتـاب     
  ).1358مدیریتی در این زمینه مناسب یافتند (سیاهپوش، 

                                                           
1. inception co management slamic  2. American management consultants  
3. development management islamic of stage embryonic 

4. emergence of islamic management 
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هـایی را   هایی از افـراد و سـازمان   آرام ظهور نمونه های اسالم، آرام حاكمیت تدریجی ارزش  . 5
هـا در   ها خود را اداره كنند، فراهم ساخت. این نمونه كه تالش داشتند براساس این ارزش

ها، اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی، آموزشی و درمـانی، نمـود پیـدا     همه عرصه
ان سـتم شـاهی و زیـر فشـارهای     هـایی از مـدیران اسـالمی را كـه در دور     كردند و نمونـه 

فرسای قرون وسطایی آن رژیـم آبدیـده شـده بودنـد، در آسـمان مـدیریت كشـور         طاقت
  هایی چون شهیدان رجایی، باهنر، چمران، عراقی و...). درخشنده و جاودانه ساخت (اسوه

  1. تولد مدیریت با رویكرد اسالمی در ایران2
نشـده در   بینـی  دیدگاه، تغییری شگرف و پیشعلیه ایران، از یك  صدامجنگ تحمیلی  شروع

ایـن   مسیر انقالب اسالمی پدید آورده و آرایش صحنه مدیریت اسالمی را در كشور تغییر داد.
  ، چند تغییر اساسی در رویكرد اسالمی مدیریت پدید آورد:جنگ
 های كشور شد؛ سرعت، محور اصلی همه فعالیت ها، به بخش دفاعی در میان دیگر بخش  .  1

 های انسانی ارزشمند كشور را در خود جذب كرد؛ بخش دفاعی، عصارۀ سرمایه  . 2

 ای كشور شد؛ كننده بخش عظیمی از منابع مادی و بودجه بخش دفاعی، مصرف  . 3

سـابقه فـروش    بـی  محدود شـدن های وقت و  به دلیل تحریم كشور از سوی ابرقدرت  . 4
جنـگ تحمیلـی، تنگناهـا و    هـای   نفت، كـاهش درآمـدهای ارزی و افـزایش هزینـه    

 ؛وردهای جدی برای كشور فراهم آ مضیقه

هـا و كیـان اسـالمی     جنگ، مظهر و تجلی همبستگی ملی حول محور دفـاع از ارزش   .5
 كشور شد؛

هایی در قلمرو مدیریت دفاعی با رویكرد اسالمی شـد   دفاع مقدس، مظهر تبلور ارزش  . 6
در  .توان سراغ گرفـت  های آن را نمی اقها و مصد كه جز در دوران صدر اسالم، نمونه

های جنگ، محلی شد برای ایجاد تحول اساسی و دگرگونی بنیادین  یك كلمه، صحنه
هایی تراز اسالم، كمال یافته افرادی كه در این كوره آزمایش وارد شدند و تولید انسان

ی، خـرّازی،  و رشید كه تاریخ كمتر نظیر آنها را سراغ دارد (مانند شهیدان صیاد شیراز
 بروجردی، كالهدوز، باقری، باكری و...)؛

گیری آثار اسالمی مدیریت نیز تا حدودی رنگ و بوی دفاعی به خـود گرفـت    طبعاً، جهت  .  7
 )؛1369و از این دوره آثار ارزشمندی در این حوزه به جای مانده است (مكارم شیرازی، 

                                                           
1. Islamic management birth 
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ها) و هم در  ر سطح میانی (سازمانها)، هم د ، هم در سطح ُخرد (انسانخالصه اینكه  . 8
جا مانده اسـت كـه هنـوز     هایی از آن دوران به سطح كالن (نظام اداری كشور)، نمونه

 .هستندنیازمند تحقیق و پژوهش 

تـوان دوران دفـاع    را مـی » رویكـرد اسـالمی مـدیریت   «تردید اوج ارائه و تجلی عملی  بی
در چنین بستری بود كـه رویكـرد اسـالمی    مقدس دانست. باید اذعان كرد كه در این دوره و 

 2و به بلوغ رسید؛ 1های بعد رشد كرد عمالً و در سطحی گسترده، متولد شد، و طبعاً در دوره

اما رشد علمی و نظری آن هنوز نیازمند زمان و اندیشمندانی از جـنس دانشـگاه و حـوزه    
  گرفت. های بعد باید صورت می بود كه در دهه

  ها ده. تجزیه و تحلیل دا3

  )1367_1357( اسالمی گیری مدیریت اسالمی، دهه نخست انقالب . شكل1
  الف) دستاوردها

 3نقاط كانونی مطالعات )1

را تشـكیل  » گیـری مـدیریت اسـالمی    دوران شـكل «كه  اسالمی درمجموع، دهه اول انقالب
  اند از: عبارت بوده داشتند وهای اصلی  دهد، این مطالعات كانون می

 های مدیریت قبل از انقالب ساییالف) نقد نار

نخستین موضوعی كه توجه اندیشمندان مدیریت را در چرخش از نظام شاهنشاهی بـه نظـام   
بـود كـه هـم بـه      اسـالمی  های مدیریتی پیش از انقالب اسالمی به خود جلب كرد، نارسایی

ـ 1358صورت مستقل (توفیق،   الب) و هم در دل دیگر مقاالت مربوط به مدیریت پس از انق
  كرد. ، خودنمایی میاسالمی

 های اسالمی مدیریت ضرورت انتقال به شیوهب) 

، دغدغه اندیشـمندان مـدیریت را ضـرورت انتقـال از     اسالمی بالفاصله پس از وقوع انقالب
داد كه با درج  های اسالمی پس از انقالب تشكیل می های مدیریت نظام گذشته به شیوه شیوه

  ).1361داشتند (عادلیان،  میابراز این مقاالت نگرانی خود را 

                                                           
1. developed  2. practical dimension maturation  
3. focus of studies 



  41  مدیریت اسالمی در ایران: بسترها و پیدایش

  

 تبیین مختصات مدیریت پس از انقالب اسالمیج) 

ورزان مدیریت در این دهه، در جریان معرفی مدیریت اسالمی، همت خود  شماری از اندیشه
؛ زاهـدی،  1358های مدیریت و رهبری پس از انقالب كردند (امیدی،  را صرف تبیین ویژگی

  .اند آمده 1358سال  مدیریت دولتیهای فصلنامه  ستین شماره) این مقاالت، در نخ1358

 تبیین مدیریت و رهبری در اسالمد) 

پس از عبور از مقدمات یادشده، نوبت به تبیین ماهیت و مفهوم مدیریت و رهبـری در اسـالم   
نظران مدیریت، وجهـۀ همـت خـود را تبیـین     از صاحب شماریبه صورت عام رسیده بود و 

؛ بـاهر،  1358رار داده و به روشن ساختن این مفهوم پرداختنـد (سـیاهپوش،   چنین مفهومی ق
  ).1368؛ رهبر، 1361

تر، محور مشخص دومی را كـه ایـن تبیـین بـه خـود اختصـاص داد،        در ابعاد تخصصی
 موضوع اخالق مدیریت یا اخالق كارگزاران بود.

اختند (جوادی آملی، شماری از آثار این دوره اختصاصاً به روشن ساختن این موضوع پرد
  ).1367شهری،  ؛ محمدی ری1364

های تربیت محقـق مـدیریت    نظران، به طراحی دوره همچنین در این دوره برخی صاحب
  ).1367اسالمی اقدام كردند (عابدی جعفری، 

 منابع مورد استناد )2

وره و های تبیین مفهوم مدیریت اسالمی در این د منابع اصلی پژوهشگران در استخراج ویژگی
  اند از: قبل از آن، عبارت بوده

 )؛1358امام سجاد(ع) (سیاهپوش،  رساله حقوق  _ 

 )؛1367شهری،  های روایی (محمدی ری مجموعه  _ 

  ).1364منابع اخالق (جوادی آملی،   _ 

 های پژوهش قالب )3

ـ  ترین قالب مهم ت هایی كه تدوین مطالب مدیریت اسالمی در این دوره در قالب آنها شكل گرف
  هایی نیز در این دوره به نگارش درآمدند. نامه اند از كتاب و مقاله. معدود پایان عبارت بوده
  است: ذیلشده در این دوره بازگوكننده تركیب  اثر  بررسی هفتادحدود 
داد  ه را تشـكیل مـی  شـد آثـار منتشر  درصـد  70عنـوان، یعنـی بـیش از     پنجاه كتاب:   _

 ).1361؛ باهر، 1358(سیاهپوش، 
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را بـه   درصـد  20عنوان، و با این تعداد نسبت محدود سهم نزدیـك بـه    دوازده مقاله:   _
 ).1358؛ زاهدی، 1358داد (امیدی،  خود اختصاص می

تعـداد و سـهمی كوچـك را     ، حضوری كمدرصد 10مورد، نزدیك به  شش نامه: پایان   _
 ).1361؛ صحرانورد، 1358گرفت (توفیق،  دربر می

بر اینكـه   افزون ،مجموع آثار این دوره میانو سهم باالی آنها در  ها باتعداد قابل توجه كت
ای برای تولیـد دانـش در    پتانسیل بالقوه ،نشان از ظرفیت موجود برای ورود به این بحث دارد

رسد به دلیل تغییـر   . همچنین به نظر میسازد این زمینه را در بین اندیشمندان كشور نمایان می
لی و انقالب فرهنگی، مشكالت ناشـی از جنـگ تحمیلـی و همچنـین     ساختار در آموزش عا

رخوت و سكون علوم انسانی در زمان طاغوت، فضا و بسـتر مناسـبی بـرای پـژوهش و نشـر      
 مقاالت علمی فراهم نبوده است.

  پدیدآورندگان عمده )4
 ترین پدیدآورندگان حقوقی عبارت بودند از: در این دوره مهم

 ؛اثر هفت، سازمان مدیریت صنعتی  _

  سازمان امور اداری و استخدامی كشور، پنج اثر؛  _
 ؛نامه اثر به عالوه سه عنوان پایان سهدانشگاه تهران،   _

 ؛اثر سهدفتر نشر فرهنگ اسالمی،   _

 نامه؛ مركز آموزش مدیریت دولتی، دو اثر به عالوه دو عنوان پایان  _

 ؛اثر دوانتشارات و صحافی لوكس،   _

 ؛اثر دوت اسالمی، سازمان تبلیغا  _

 ؛اثر دومركز نشر دانشگاهی،   _

 .اثر دودفتر انتشارات اسالمی،   _

نقش مستقیم در اداره امور اجرایی و صنعتی كشور  طور به های دولتی كه حضور پررنگ بخش
هـای اداره امـور بـر مبنـای      كار نیاز به روش آغازاین مسئله است كه در همان  داشتند، بیانگر

می از طرف مجموعـه حاكمیـت و قـوه مجریـه احسـاس شـده و در عمـل        های اسال ارزش
های مناسبی از پژوهشگران و صاحبان اندیشه در این حـوزه صـورت گرفتـه اسـت.      حمایت

ای كـه شـاید امـور تبلیغـاتی، مراسـم،       در دوره __دینـی   هـای تبلیغـی   همچنین ورود ارگـان 
هـای انقـالب در    اصـول دینـی و ارزش   ها بـرای تبیـین   فعالیت دیگرای و  های رسانه فعالیت

مند باشـند، بسـیار خودنمـایی     ها بهره مناطق مختلف كشور، كه ممكن بود كمتر از این آموزه
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در امر پژوهش و تـألیف در زمینـه    __ ندداد را به خود اختصاص می بسیاریو منابع  ندكرد می
نگری مدیران وقت آنهـا   دهها و نیازسنجی و آین مدیریت اسالمی نشان از هوشیاری این ارگان

گونه برداشت كرد كه باورمندی عمیقی در جهـت اداره امـور بـر     توان این دارد. در مجموع می
های اسالمی در جامعه پس از انقالب وجود داشته است، البتـه تـداوم    ها و آموزه مبنای ارزش

ی دقیـق و  هـا  نیازمنـد بررسـی   ،این باورمندی و موفقیـت در اجـرای ایـن آرمـان و خواسـته     
  طرفانه است. بی

 سطح موضوعات )5

  .شده است اند و به موضوعات تخصصی كمتر پرداخته سطح تحلیل موضوعات عموماً كلی

 روش تحقیق )6

شناسـانه   شده، كم و بـیش رویكردهـای روش   بدون پرداختن مستقیم به روش، در آثار تألیف
  شود، ولی تصریح نگردیده است. مشاهده می

 ها هآموزش و دور )7

، در »مبـانی مـدیریت اسـالمی   « بـا نـام  های اولیه برای گنجانیدن درسی  در این مقطع، تالش
ها هنـوز در وضـعیت ثبـات     های مدیریت، آغاز شد ولی دانشگاه رشته همهمقطع كارشناسی 

  برای توسعه جدی این بحث قرار نداشتند.
ـ   هایی برای ارائه درس همچنین كوشش ن محتـوا، در برخـی   هایی كم و بیش مرتبط بـا ای

در » رهبری تطبیقی در اسالم و دیگـر مكاتـب  «های مقاطع كارشناسی ارشد، مانند درس  دوره
  های قدیمی كشور، شروع شده بود. مقطع كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در دانشگاه

هـای پـس از    های كارشناسی ارشد این رشـته در برخـی دانشـگاه    های ایجاد دوره زمزمه
  ).1367رسید (عابدی جعفری،  به گوش می، مانند دانشگاه امام حسین(ع) میاسال انقالب

  ها ب) چالش
هـای   ویـژه در بخـش دفـاعی، بـه توفیـق      اگرچه در این دهه، مـدیریت عملـی اسـالمی، بـه    

چشمگیری نائل آمد و مدیران و فرمانـدهان قـابلی بـا اسـتفاده از رویكـرد آمـوزش تجربـی        
مدرسی) هم در ابعـاد تخصصـی و هـم در ابعـاد معنـوی       مدیریت (و نه آموزش كالسیك یا

ها در حد تبیین ابتـدایی ابعـاد و مفهـوم مـدیریت      در حوزه نظری تالش ولیپرورش یافتند، 
  .نداسالمی باقی ماند
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شده، چه حقیقی و چـه حقـوقی، بـه صـورت خودجـوش پدیـد        های انجام اغلب تالش
 ،خورد و نیاز، تقاضا ها به چشم نمی تالشای برای هدایت این  و كوشش سازمان یافته ندآمد

 ها پدید نیامد. یا سفارشی برای یكپارچه كردن این تالش

، عمـده آثـار   نـد نامه پژوهشی كه در این دهه به نگـارش درآمد  رغم نگارش چند پایان به
 اند. شده در این حوزه، جنبه توصیفی و تبیین مفهومی داشته تألیف

در این دوره در حوزه كالن اداری و بعضاً بخـش دفـاعی    تألیفات اسالمی مدیریت بیشتر
ها از جمله اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، خدماتی، از ایـن   بخش دیگرمتمركز بوده و 

 اند. بهره بوده ها كم تالش

هـای برتـر    های مـدیریت و سـازمان   های موردی بسیار محدودی برای تبیین اسوه تحلیل
 شود. مشاهده می

 یمندان و برقراری پیوند میان پژوهشگران ایـن حـوزه، اقـدام    رسانی به عالقه برای اطالع
 جدی صورت نگرفته است.

ایـن حـوزه    آیندهانداز و ترسیم نقشه راهی برای تحقیقات  تدوین چشم برایهایی  تالش
 ارائه نگردیده است.

  ها ج) رهیافت
 به نیاز در حال ر جوان بوده ومطالعات اسالمی مدیریت در حوزه نظر در این دوره، هنوز بسیا

بـرد. در   به دیگر مراحل رشد خود در مسیر طوالنی حیـات خـویش بـه سـر مـی      یافتن ورود
های بعد تحوالت دیگری در این زمینه اتفاق افتـاده اسـت كـه در مقـاالت بعـد بـدانها        دهه

  پرداخته خواهد شد.

  گیری . نتیجه5

این پدیـده را در جمهـوری اسـالمی واكـاوی      آن داشت تا سیر تكوین آنچه نگارندگان را بر
همانا خأل موجود در تحلیل چگونگی پیدایش مدیریت اسالمی در ایران در قلمرو نظـر   كنند

  و عمل بود.
ساله رشد این پدیده در ایران، كـه در ایـن مقالـه     در بررسی نخستین دهه از چهار دوره ده

  به دست آمد: ذیل، نتایج شدبررسی 
و در فراینـد   اسـالمی  هـای مـدیریت اسـالمی قبـل از انقـالب      ش بارقهتشریح پیدای  _ 

  پدیدایی و انتقال مدیریت غربی به كشورهای مشرق زمین؛
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در  ،های غربی حاكم بر ایران قبل از آن ترسیم نقش انقالب اسالمی و رویارویی ارزش  _ 
  تكوین مدیریت اسالمی؛

ـ   تحلیل بروز و ادامه جنگ تحمیلـی هشـت    _  أثیر آن برتولـد و ظهـور عملـی    سـاله و ت
  اسالمی؛  تمدیری

  ها؛ ها و رهیافت دستاوردها، چالش :های نظری این دوره تحت عنوان بررسی یافته  _ 
هــای پژوهشــی،  توضــیح دســتاوردها، نقــاط كــانونی، منــابع مــورد اســتفاده، قالــب  _ 

هـای تحقیـق و    پدیدآورندگان حقیقی و حقـوقی ایـن آثـار، سـطح موضـوعی، روش     
  نگی آموزش این مطالعات.چگو
 اسـالمی  ها صحنه را برای ورود مدیریت اسالمی متولدشده در دهه اول انقالب این یافته

هـایی كـه متضـمن     های بعد فراهم آورد؛ دهـه  در ایران، به تداوم سیر تكوین خویش در دهه
  .ندتحوالت جدیدی در این راستا بود
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