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  مقدمه

العة مديريت در بخش دولتي كه بتواند رهنمودي كامل فراروي متخصصان چارچوب، نظريه يا مدل جامع دربارة مط

و انديشمندان سازمان هاي دولتي در كشورهاي اسالمي قرار دهد و به تبيين رفتار سازمان ها، گروه ها و افراد كمك 

اين  كند، همچنان در حال شكل  گيري است و انديشمندان و كارگزاران دولت هاي اسالمي در تالش اند به

چارچوب، نظريه و مدل دست يابند. به عبارت ديگر، شابلوني كه بتوان براساس آن به عالم مديريت دولتي اسالمي 

نگاه كرد و دربارة اجزاءِ آن به توليد دانش همت گماشت، وجود ندارد؛ اگرچه اجزاِء آن در نوشته ها و آثار 

ادارة امور عمومي در مĤخذ مختلف اسالمي وجود  مختلف مديريت متعارف وجود دارد. قواعد متعددي دربارة

دارد. برخي از اين قواعد در حكومت پيامبران و ائمه (ع)، شكل عملي به خود گرفته؛ ولي تاكنون در قالب يك 

انديشه و مكتب يكپارچة مديريتي، شبيه دانش مديريت معاصر، عرضه نشده است. در سال هاي اخير نه تنها در 

اير كشورهاي اسالمي و حتي مجامع بين المللي مديريت دولتي، درخواست و تالش براي ساخت ايران، بلكه در س

  اين چارچوب ها ، نظريه ها و مدلهاي اسالمي شدت گرفته است.

اگرچه اين رويكردها در بسط دانش مديريت نقش داشته اند؛ ولي نظر به اينكه بنيان گذاران اين رويكردها سهم 

انش مديريت داشته اند (يعني ساير رشته ها از انديشه هاي اين افراد استفاده كرده اند)، آنچه ياري هاي عمومي به د

عايد دانش مديريت شده است احصاي رهنمودهايي براي ارتقاي مديريت بوده است و نه توليد علم محض براي 

  مديريت.
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ي بر امكان توليد آن تأكيد دارند. اگرچه در همين راستا، عده اي از اساس مديريت اسالمي را نفي مي كنند و عده ا

اين حالت دربارة كليت توليد علم اسالمي نيز صادق است، براي مثال آيت اهللا جوادي آملي (موحد ابطحي، 

) با قرار دادن دستاوردهاي معتبر روش عقلي و تجربي در كنار دستاوردهاي معتبر روش نقلي، عمدتاً 5الف: 1391

علم ديني است؛ زيرا ايشان دستاوردهاي هر چهار قسم عقل را كه درصدد شناخت  درصدد منحل كردن مسئلة

خداوند و تبيين اسما و صفات و افعال پروردگارند، زيرمجموعة دين جامع قرار مي دهد. از طرف ديگر، عده اي از 

ده اي ديگر بر رويكرد تهذيب و تكميل (يا رويكرد امضايي) علوم موجود در توليد علم ديني سخن مي گويند.ع

  رويكرد تاسيسي تاكيد كرده اند. بر خي ديگر به طور كامل امكان توليد علم ديني را رد ميكنند.

بر اين اساس در اين فصل، چارچوبي براي مطالعة مديريت اسالمي ارائه مي شود. اين چارچوب به نظريه پردازان، 

براي توليد نظريه ها و مدل هاي مديريت اسالمي چه انديشمندان و پژوهشگران مديريت اسالمي متذكر مي شود كه 

رهنمودهايي را بايد در نظر بگيرند و در پرتو آن رهنمودها دربارة چه عناصري نظريه پردازي كنند و چگونه اين 

عناصر را در پرتو ارزش هاي اسالمي به هم پيوند دهند. از آنجايي كه در هر رشتة علمي بايد در ابتداي امر، نوعي 

وجود داشته باشد؛ يعني بايد در ابتدا چارچوبي مفهومي يا شابلوني تعيين كرد كه » الب نظري براي مطالعة رشتهق«

پديدة مورد مطالعه را نشان مي دهد، سپس به نظريه پردازي دربارة عناصر و پيوند عناصر درون پديدة مفهومي 

ارچوب كلي مورد نياز براي مطالعة مديريت اسالمي (متناسب با ابژة مطالعاتي) پرداخت؛ بنابراين در اين فصل چ

  ارائه مي شود، نه نظرية يك مدير اسالمي، نظرية يك ساختار اسالمي يا نظرية يك شيوة اسالمي.

  



    به سوي چارچوبي براي مطالعة مديريت دولتي اسالمي 

  مديريت دولتي مسيحي

يكي از پژوهش هاي اخير كه به طور مستقيم پيوند دين (مسيحيت) و مديريت دولتي را بررسي كرده است، پژوهش 

) است. وي روايت دو مدير امريكايي را در حوزة مديريت به تصوير مي كشد و نشان مي دهد كه 2005لوري (

  چگونه باورهاي ديني آن ها تأثير مستقيمي بر مختصات كار حرفه اي آن ها دارد.

فه اي ، پيوند بين باورهاي مذهبي و زندگي حر»شيوة داستان زندگي«) در پژوهش خود با استفاده از 2005لوري ( 

  را بررسي كرده است. » مديران«

  مديريت يهودي

اگرچه در حوزة مديريت يهودي نسبت به مسيحيت و اسالم پژوهش هاي اندكي صورت گرفته است؛ ولي جوامي  

) سيستم هاي عمل اداري عمومي نظام هاي يهودي را واكاوي و تحليل كرده است. گالنور و همكارانش 2002(

  ر اعمال و رفتار كشورهاي يهودي نظير اسرائيل غاصب را متذكر مي شوند.) نيز نفوذ دين د1998(

مدعي است » سه پارادايم حكمراني و ادارة امور عمومي چيني، غربي و اسالمي«) در مقاله اي با عنوان 2013درشلر (

پژوهش هايي كه بر رقابت فعلي در جهان بين سه پارادايم كنفوسيوسي، مسيحي و اسالمي است. در اين مقاله دربارة 

  نقش اخالق كنفوسيوسي در ساخت هاي مختلف جامعه و حكومت چين و آن تأكيد دارد، بحث مي شود.
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  اسالم و مديريت دولتي اسالمي

سير تطور مطالعات مديريت اسالمي در ايران نشان مي دهد كه عبارت مديريت دولتي اسالمي در هيچ اثري (چه در 

ر نرفته است. به عبارت ديگر، كتاب و مقاله اي با عنوان مديريت دولتي اسالمي در قالب كتاب، چه مقاله) به كا

  مشاهده نشده است. 1393پايگاه هاي اطالعاتي فارسي تا سال 

در ميان اين آثار، فقط دو اثر پژوهشي  وجود دارد كه نويسندة آن ايراني است و در باب اسالم و مديريت دولتي  

) است كه آثارش در فصلنامه هاي معتبر جهاني به 2005و  1998اين دو اثر كالنتري (سخن گفته است. نويسندة 

) در اثر خود، علت افول مديريت دولتي در خاورميانه را دوري از 2005صورت انگليسي چاپ شده است. كالنتري (

  ارزش هاي اصيل فرهنگي و روي گرداني از ارزش هاي دوران پيامبر اسالم (ص) مي داند.

  )، ارزش هاي محوري اسالمي را به اين شرح مشخص مي كند: 2005نتري در اثر خود (كال

  : همة انسان ها در نزد خدا برابرند. معيار برتري، تقواي الهي است. برابري

  : پايبندي به عدالت در توزيع و توجه به شهروندان. عدالت

  زي نسبت به آن ها. : رعايت انصاف در برخورد با شهروندان و دلسوانصاف و مهرباني

  : راستگويي و وفاي به عهد ارزش كليدي مورد احترام اسالم است. راستگويي و وفاي به عهد
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: بيشتر بدي ها و شرارت هاي انساني ريشه در تمايالت حيواني و شهوات شخصي دارد كه قوة خودكنترلي

) در اسالم بين سياست و 2005النتري (تشخيص انسان ها را مخدوش مي سازد و منشأ همة فسادهاست. به اعتقاد ك

  اداره جدايي وجود ندارد.

كالنتري با ذكر اصول دين (توحيد، معاد، نبوت، امامت و عدل) ادعا مي كند كه سياست اسالمي، هم خاستگاه 

اقتدارگرايانه دارد (قرآن با آيات خود حكم مي كند) و هم خاستگاه اجتماعي، يعني مشاركت مردم در اجراي آن 

  ها ضروري است.

  تاملي بر واژه اسالمي در مديريت دولتي اسالمي

 اختالف كشور علمي مجامع در دولتي مديريت يا - كلي طور به -بر سر قرار دادن واژة اسالمي در كنار مديريت 

  الف نظرها را در دو دسته طبقه بندي كرد:اخت اين توان مي. دارد وجود نظرهايي

حوزه ها و مراكز پژوهش  ديني مشغول به فعاليت هستند و دربارة قرار دادن صفت عده اي كه بيشتر آن ها در 

اسالمي در كنار مديريت ترديد دارند، مدعي اند تا زماني كه سوژه و ابژة (پژوهشگر و پديدة مورد مطالعه) مطالعاتي 

  اسالمي دقيقاً اثبات نشود، اطالق واژة اسالمي صحيح نيست.

ها در دانشگاه ها (اگرچه در حوزه ها و مراكز ديني نيز وجود دارند) هستند، مدعي اند  عدة ديگري كه بيشتر آن

علم به ما هو علم، صفت بردار اسالمي، مسيحي، يهودي، ايراني و ژاپني نيست. علم، علم است زيرا صبغة جهان 
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س علم و همين طور تجلي شمولي دارد. از  اين رو، صفت اسالمي در كنار مديريت اسالمي نوعي بي تعهدي به نف

  تعصبات مذهبي است.

 

  نظريه پردازي در مديريت دولتي اسالمي

) ادعا مي كند بر زندگي اقتصادي غرب، پنج ارزش 65: 1965گولمبيوسكي در كتاب انسان، مديريت و اخالق (

) كار 1ند از: كليدي حاكم است كه منبعش از اخالق يهوديت و مسيحيت است. به گفته وي اين ارزش ها عبارت ا

) كار بايد به فرد 3) كار بايد به فرد اجازه دهد استعدادهايش را شكوفا سازد، 2بايد از نظر رواني مقبول فرد باشد، 

) كارگر بايد احتمال يا امكان كنترل محيطي را كه درون آن 4فرصت قابل مالحظة فردي براي تصميم گيري بدهد، 

سازمان نبايد داور نهايي و مطلق رفتار باشد، هم سازمان و هم فرد بايد تابع يك ) 5انجام وظيفه مي كند دارا باشد، 

  قانون اخالقي بيروني باشند. 

در پرتو اين ارزش ها، نظريه پردازان غربي تالش كرده اند نظريه هايي را شكل دهند تا اين ارزش ها را در عمل 

را تدوين كرده اند. به » نظرية گسترش شغلي«و » غلينظرية چرخش ش«اجرا كنند. درنتيجه براساس اين ارزش ها 

عبارت ديگر، نظريه پردازان به مدد اين نظريه ها، ارزش هاي ديني را در عمل اجرا كرده اند. با اجراي اين نظريه ها 

  ،نظريه هاي جديد ي شكل گرفته اند.
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) متغيرهاي كالن را 3زمون پذير نيستند، ) آ2) صبغة ايدئولوژيك دارند، 1مختصة نظريه هاي هنجاري عبارت اند از: 

) پديده ها در آن به صورت طيف گونه 6) آرماني هستند و 5) جهت پژوهش ها را تعيين مي كنند، 4نشان مي دهند، 

  قرار مي گيرند.

 حالت دوم (مطالعة فعل و انفعاالت درون مذاهب) را نظريه پردازي علمي (اثباتي) مي گويند. در اين حالت نظريه 

پرداز، به اتكاي فهم قرآن، سيره و سنت و فقه، نحوه عمل پديده هاي اداري را نظريه پردازي مي كند (مرحلة 

كشف) و سپس آن ايده هاي احصايي را در عالم واقعي در معرض آزمون قرار مي دهد. اگر با عالم واقع سازگار 

ت  اداري اسالمي زماني به تأييد مي رسد كه بر روي دو بود، آن نظريه موقتاً تأييد مي شود. براي مثال، نظرية مسئولي

دسته سازمان آزمون شود. از اين دو دسته يكي از ارزش هاي اسالمي تبعيت مي كند (و عملكرد خوبي دارد) و 

ديگري از آن ارزش ها تبعيت نمي كند. مي توان فرض كرد با فرض كنترل ساير متغيرها، بين وجود  مسئوليت 

و موفقيت سازماني رابطة معناداري وجود دارد. هرچه اين رابطه در تعداد سازمان هاي بيشتري برقرار  اداري اسالمي

شود، اين نظريه تأييد بيشتري از عالم واقع به خود خواهد گرفت. در اين نحلة نظريه پردازي، ادعا آن است كه 

) به صورت طبيعي در طبيعت نظام اداري  نظريه، صبغة كشفي دارد؛ يعني نظريه ها (نحوة عمل پديده هاي اداري

وجود دارد. نظريه پرداز به اتكاي تجربه و دانش خود از نحوة عمل پديدة اداري، حدسي عالمانه مي زند و آن را در 

عالم واقعي در معرض آزمون قرار مي دهد؛ در صورتي كه طبيعت آن را تأييد كرد آن نظريه تأييد مي شود (با نظر 

لمي). در عين حال كساني كه نظريه هاي هنجاري نيز ارائه مي دهند، مدعي اند طبيعت طبق نظريه جمعي جامعة ع

پردازي آنها عمل مي كند. بي ترديد همه نظريه پردازان، داراي گرايش هنجاري هستند؛ يعني هر نظريه پردازي 



    به سوي چارچوبي براي مطالعة مديريت دولتي اسالمي 

هستند، ولي تعدادي از آن ها را  داراي ساختار هنجاري خاص خود است؛ پس همة نظريه ها در ابتداي امر، هنجاري

مي توان در عالم واقعي در بوتة آزمون قرار داد و بسياري از آن ها را نمي توان آزمون كرد. به نظر مي رسد نظريه 

پردازان مديريت دولتي اسالمي بايد به اتكاي مĤخذ دانشي خود (وحي، سيره و سنت، عقل و فقه) نظريه هنجاري 

). بايد يادآور شد كساني مي توانند نظريه هاي هنجاري جامع تري بسازند كه 1981براهيم، خود را بسازند (رجب ا

  هم نظام اداري را تجربه كرده باشند، هم از دانش ديني و دانش متعارف مديريت دولتي آگاه باشند.

  مديريت دولتي اسالمي

محور (براي مثال ر.ك: آلوسون و  در عصر حاضر با ترديد دربارة صبغه جهان شمولي علم و معرفي علم بستر

) نحلة مطالعاتي 2005؛ سوكاس و ندسن، 2005؛ گري و ويلموت، 2003؛ آلوسون و ويلموت، 1992ويلموت، 

جديدي، با عنوان مطالعات فرانظري شكل گرفته است كه نقش مؤثري در توجيه دانش بومي در كشورهاي مختلف 

  داشته است.

ر است و شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فناورانة هر محيط بر شكل و اگر بپذيريم كه علم بستر محو 

جوهره دانش توليدي تأثير مي گذارد، مي توان پذيرفت كه بومي بودن در كشورهاي اسالمي همان پايبندي به 

  اسالم است، نه قلمرو جغرافيايي.

مي در پرتو مطالعات فرانظري قابل توجيه است. بنابراين هم دانش هنجاري و هم دانش تجربي مديريت دولتي اسال

مطالعات متعدد هنجاري در زمينة نقش دين در ابعاد مختلف جامعه ، مطالعات تجربي متعددي در ايران و كشورهاي 

ديگر  انجام شده است بر اين اساس، عصر حاضر، عصر مقابله با توجيه مديريت دولتي اسالمي نيست؛ زيرا اين 
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است و دانش معتنابهي دربارة آن نيز توليد شده است. آيا مديريت دولتي اسالمي داراي مباني فكري تحول رخ داده 

  محكمي است؟

  مباني و شالوده هاي مديريت دولتي اسالمي

) 3) مĤخذ اسالمي، 2) قرآن، 1نهضت مديريت دولتي اسالمي نيز داراي مباني است كه مĤخذ آن عبارت اند از: 

  ) تجربة پيشينيان و علماي متقدم تمدن اسالمي. 5) نظريات عالمان دين و 4ن و امامان، سيره و سنت پيامبرا

 114بر اين اساس قرآن، اصيل ترين مأخذ احصاي رهنمودهاي حاكم بر چارچوب مديريت اسالمي است كه در 

و روايات پيامبران، حزب ارائه شده است. عالوه بر آن، احاديث  120جزء و  30كلمه و  77437آيه و   6236سوره، 

ائمه و اولياي خداوند و همين طور سيره و سنت پيامبران و ائمه و اولياي خدا، مĤخذ ديگر احصاي رهنمودهاي هادي 

نظام اداري اسالمي شمرده مي شوند. اين رهنمودها و فرامين مي توانند مبناي شكل گيري مديريت دولتي اسالمي 

  قرار گيرند كه بدين شرح اند: 

  ند انسانها را بندگان خود مي داندخداو

منفعت عامه توسط مردم تعيين نمي شود و اين خداوند، رسول او، امامان و در نهايت ولي جامعه است كه آن را 

  تشخيص مي دهد

 حكومت اسالمي بايد زمينه ساز رشد مردم باشد  

 همگي مردم در تحقق حكومت اسالمي نقش دارند  
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 دي، امري پسنديده استآموختن از ديگران به قصد بهبو  

  عمل و كردار مديران و كاركنان حكومت اسالمي در همراهي مردم بيش از گفتار و اقوال آن ها مؤثر است

  به صورت كلي وقتي گفتار با رفتار هماهنگ باشد و قول با فعل همراه شود، تأثير بيان بيشتر خواهد بود

 دمديريت دولتي بايد روي كرامت بندگان خدا حساس باش  

  نظام اداري بايد بيش از اينكه به فكر دستور دادن باشد، خود را وقف بندگان خدا كند  

 پاسداري از حق الناس بسيار دقيق و دشوار است  

 حكومت اسالمي متولي تحقق دستورات الهي است  

 

  رهنمود هاي كليدي حاكم بر مديريت دولتي اسالمي

 داوندند، پس به بندگان خداوند خدمت كنيد، آن ها را مراجعه كنندگان به سازمان هاي دولتي، بندگان خ

  مشتري، مصرف كننده، ارباب رجوع يا شهروند تصور نكنيد 

 در پي نوعي مصلحت عامه باشيد كه رشد دهنده بندگان خدا باشد  

  براي ايفاي نقش جمعي بندگان خداوند در تحقق حكومت اسالمي نسبت به كارآفريني فردي در بخش

  شتري قائل شويددولتي ارزش بي

  به اجراي دستورات الهي بينديشيد، عاقبت نگر باشيد و مردم را به اجراي آن ها پايبند سازيد  

 پاسداري از حق الناس در فرايند حكومت و مديريت دولتي اسالمي امري بسيار دشوار است  
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 خود را وقف خدمت به بندگان خود كنيد و از حكمراني محض اجتناب كنيد  

 مت بندگان خداوند حساس باشيد ، نه اينكه صرفا بر بهره وري سازماني متمركز شويدنسبت به كرا  

  عمل و كردار مديران و كاركنان در همراهي مردم بيش از گفتار و اقوال آن ها مؤثر است  

 آموختن از ديگران به قصد بهبود عمل مديريت دولتي اسالمي امري پسنديده است  

 ز رشد و تعالي بندگان خدا استمديريت دولتي اسالمي زمينه سا  

  چارچوب مطالعاتي مديريت دولتي اسالمي

همان طور كه گفته شد دين به عنوان محمل ايده هاي نافذ در تاروپود جامعة اسالمي مي تواند رفتار، گفتار و نگرش 

وان راهنماي عمل انسان ها را متأثر سازد. بر اين اساس در بخش هاي پيشين، ده فرمان عمده از مĤخذ ديني به عن

  مديريتي در جامعة اسالمي احصا شد كه مي تواند عالئم راهنماي توليد دانش مديريت دولتي اسالمي باشد.

واقعيت آن است كه بايد مشخص شود سازمان و مديريت چيست و آنگاه به مطالعة آن ها پرداخت. در اين بخش 

را مطالعه (توليد) كرد. بر اين اساس، » ديريت دولتي اسالميم«مي خواهيم چارچوبي ارائه دهيم كه به مدد آن بتوان 

مختصات اين چارچوب مطالعاتي را مي توان به اين شرح توصيف كرد. اين چارچوب به پژوهشگران  مي گويد 

براي توليد مديريت دولتي اسالمي به صورت يك بستة جامع بر روي چه عناصري بايد متمركز شد و (در پرتو 

  صايي) آن ها را طراحي كرد.رهنمودهاي اح
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مباني فلسفي مديريت دولتي اسالمي: در اين عنصر، بايد شالوده هاي فلسفي توليد علم مديريت دولتي اسالمي 

(هستي شناسي، شناخت شناسي، روش شناسي، انسان شناسي، ارزش شناسي و زبان علم مديريت دولتي) را واكاوي، 

  مطالعه و ترسيم كرد.

  ديريت دولتي اسالمي : ارزشهاي كليدي م

بي ترديد مديريت دولتي اسالمي اهدافي دارد و در راه رسيدن به آن ها پايبند ارزش هايي است. عده اي از 

پژوهشگران مديريت دولتي اسالمي مي توانند بر اين عنصر متمركز شوند، عنصري كه در جدال و رقابت ميان 

وده است. مديريت دولتي اسالمي مد  نظر حكومت اسالمي به چه نهضت هاي مديريت دولتي، هميشه بحث برانگيز ب

ارزش هايي پايبند است كه در پرتو آن اهداف خود را دنبال كند؟ ارزش ها محمل مطالعاتي خوبي براي پژهشگران 

  هستند.

وند، :نيروي انساني اي كه پست هاي مديريتي و كارمندي سازمان هاي اسالمي را عهده دار مي ش نيروي انساني

  بايد چه مختصات انديشه اي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و مهارتي را دارا باشند؟ 

شيوه ها و ابزارهاي مناسب: نظرية مديريت اسالمي بايد در كنار طراحي سازمان و مديريت منابع انساني، شيوه ها و 

  تي اسالمي كامل نخواهد بود.ابزارهاي انجام وظايف را نيز تمهيد كند. در غير اين صورت، نظرية مديريت دول
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در حكومت اسالمي نيز بايد چنين تمهيداتي فراهم شود؛ براي مثال پيشرفت ابزارهاي مالي اسالمي در دهة اخير .

گامي است به سوي تكميل شيوه ها و ابزار ادارة امور عمومي در كشورهاي اسالمي كه مورد توجه ديگر نظام هاي 

  اداري نيز قرار گرفته است.

: مĤخذ ديني و فقهي در باب رابطة مردم و حكومت و دولت ديدگاه هايي را مطرح كرده اند وه تعامل با مردمنح

كه مي توان با اتكا به آن ها، رابطة مناسب مديريت دولتي و مردم را عملياتي كرد. به عبارت ديگر، مديريت دولتي 

  راي مديريت عالي نظام اسالمي را نيز حفظ كند.بايد ضمن حفظ ظرفيت اداري، مناسب بودن بوروكراسي عمومي ب

: طرح ريزي، سازماندهي، رهبري، كنترل، هماهنگي و  فرايند مديريت در مديريت بخش دولتي اسالمي

  فرماندهي در بخش دولتي اسالمي چگونه بايد باشد؟ اين حوزه بايد مورد مطالعة پژوهشگران اسالمي قرار گيرد. 

: مطالعة فرهنگ سازماني در بخش دولتي اسالمي نيز يكي از ي دولتي اسالميفرهنگ سازماني سازمان ها

  محمل هاي اساسي مطالعاتي است.

: واقعيت آن است كه عناصر تشكيل پيوندها و تعامل عناصر چارچوب مطالعة مديريت دولتي اسالمي

و تأخر آن ها نيز چندان روشن و  دهندة نظرية مديريت دولتي اسالمي منفعل و جداي از هم نيستند؛ از اين رو تقدم

  واضح نيست. مي توان براساس تعامل مردم با حكومت اسالمي، بقية عناصر را چيد.

 

 


