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Abstract
Islamic Management is a mixture of management (as an instance of science) and
Islam (as an instance of religion) whose explanation requires a proper understanding
of science, religion, and religious science. Efforts have been made in this regard,
which have resulted in the formation of religious science approaches in general, and
Islamic management in particular. One of the most important of these approaches is
Ayatollah Javadi Amoli's religious science viewpoint, which provides a special
representation of Islamic sciences (and especially Islamic management) in the
scientific world. The purpose of this research is to study the Islamic management
and its characteristics based on Ayatollah Javadi Amoli’s religious science theory
and its various dimensions, as well as inspirations from the concepts of religion,
science, reason, and narrations. The present study is a qualitative, descriptive, and
analytical research project. The results of this study include the definition and
explanation of Islamic management in four main dimensions: first, in the light of
theology and the generalization of the concept of religion, general principles and
Islamic teachings, secondly, in the light of science and its scope based on the
development of the concept of reason, Thirdly, in the light of philosophy and the
relationship between absolute philosophy and complementary philosophy, and
fourthly, in the light of the methodology and the relationship between various
experimental, rational, mystical, and narrative methods.
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مدیریت اسالمی با الهام از رویکرد علم دینی عالمه جوادی
آملی
علینقیامیری 

استاد ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/02/27 :ـ تاریخ پذیرش)1399/08/17 :

چکیده
مدیریت اسالمی ترکیبی است از مدیریت (به منزلة مصداقی از علم) و اسالم (به منزلـة مصـداقی از دیـک) کـه تبیـیک مآنـ م
مستلزم درک درست از علم و دیک و علم دینی است .تالشهای زیادی در ایک رابطه ص رت گرفته که در قالب رویکردهـای علـم
دینی (و به ط ر خاص ،مدیریت اسالمی) م ض عیت یافتهاند .یکی از ایک رویکردهای منم دیدگاه علم دینی یتاهلل ج ادی ملـی
است که ت جه به منجر به شکل گیری رویکردی خاص از عل م اسالمی و بهویژه مدیریت اسالمی ،در فضای علمـی ،گردیـده
است .هدف از ایک پژوهش ب د که با ابتناء بر نظریة علم دینی یتاهلل ج ادی ملی و ابعاد مختلف و النام از مآنـ م دیـک،
علم ،عقل ،و نقلْ مدیریت اسالمی و خص صیات بررسی و فنمیده ش د .پژوهش حاضـر کیآـی ،ت صـیآی ،و مبتنـی بـر روش
تجزیهوتحلیل است .نتایج حاصله منتنی به تعریف مدیریت اسالمی ،در چنار بعد اساسی شده است :بـدیک نحـ کـه اودر در پرتـ
دیکشناسی و تعمیم مآن م دیک( اص ل کلی و م زههای اسالمی(  ،ثانیار ،در پرت علمشناسی و گسترة بر مبنای ت سعة مآنـ م
عقل ،ثالثار ،در پرت فلسآهشناسی و نسبت فلسآة مطلق و مضاف و رابعار ،در پرت روششناسی و نسبت روشهای مختلف( تجربـی،
عقلی ،عرفانی و نقلی) و متناسب با اننا ،زوایایی از مدیریت اسالمی ،تبییک شده است.

کلیدواژ هها
مدیریت ،اسالم ،دیک ،علم ،عقل.

 رایانامة نویسندة مسئولanamiri@ut.ac.ir :
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مقدمه
آنچه پرداختن به مدیریت اسالمی را ضروری می سازدد اد یاس ساال مال جاو

اال هازی

مخت ف آن در ابعزد مدیریتی و اد سالی دیگر تنالع دیدگز هز و اندیشههز در ارتبزط بز آن در
زمعه و و الد نجریههزی گالنزگالن در دمینو تحالل ع الم انسازنی و مصازدی آن اد ل اه
مدیریت اسالمی است .لع این دو ایجزب میکند تز در قزلب یس مفهالم مشترک به ایجزد
هلگرایی نسبی در این مالضالع پرداخته شالد (امیری و عزبدی عفری .)۸ :۱۳۹۲
مدیریت اسالمی ترکیبی است اد مدیریت (به منزلو مصداقی اد ع م) و اسالم (به منزلاو
مصداقی اد دین) که تبیین مفهالم آن مست زم درک درست اد ع م و دین و ع م دینی اسات.
تالش هزی دیزدی در این دمینه صالرت گرفته که در قزلب رویکردهزی ع م دینی (و به طالر
خزص مدیریت اسالمی) مطرح شد اند.
تال ه به ارکزن اصا ی نجریاو ع ام دینای آیاتاهلل االادی آم ایا مثا دیانشنزسای
ع مشنزسی ف سفهشنزسی عق شنزسی روششنزسیا میتالاند به نحاالی خازص در تبیاین
مدیریت اسالمی ایفزی نقش کند.
روش تحقیق
ایاان تحقیا

اد یاات مزهیاات و نتیجااهای کااه در پاای دارد تحقیقاای بنیاازدی و در دماار

تحقی هزی کیفی است .رویکرد آن استقراییا قیزسی و به دنبزل اکتشزف و تالصیف مالضالع
و ابعزد آن است .شیال گردآوری داد هز نیز بررسی اسنزد و مدارک است.
اهداف تحقیق
هدف اد این پژوهش فهم و تالصیف مدیریت اسالمی و ابعزد و مؤلفههازی آن بار اساز
رویکرد ع م دینی عالمه الادی آم ی است.
فرايند تحقیق
بز تال ه به اینکه نجریو ع م دینی عالمه الادی آم ی مشتل بر چهزر رویکرد اص ی و منطقای
دینشنزسی ع مشنزسی ف سفهشنزسی روششنزسی است مرا

تحقی عبزرت است اد:
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ا بررسی مدیریت اسالمی در پرتال دینشنزسی عالمه الادی آم ی
ا بررسی مدیریت اسالمی در پرتال ع مشنزسی عالمه الادی آم ی
ا بررسی مدیریت اسالمی در پرتال ف سفهشنزسی عالمه الادی آم ی
ا بررسی مدیریت اسالمی در پرتال روششنزسی عالمه الادی آم ی
سؤالهای تحقیق
ا مدیریت اسالمی در پرتال دینشنزسی عالمه الادی آم ی چگالنه تالصیف میشالد؟
ا مدیریت اسالمی در پرتال ع مشنزسی عالمه الادی آم ی چگالنه تالصیف میشالد؟
ا مدیریت اسالمی در پرتال ف سفهشنزسی عالمه الادی آم ی چگالنه تالصیف میشالد؟
ا مدیریت اسالمی در پرتال روششنزسی عالمه الادی آم ی چگالنه تالصیف میشالد؟
مديريت اسالمي در پرتو دينشناسي
یکی اد ارکزن نجریو ع م دینی عالمه الادی آم ی که تال ه به آن میتالاند به تبیین مفهاالم
مدیریت اسالمی کلس کند نگز ایشزن به دین و تجزیهوتح ی ابعزد آن است.
مديريت اسالمي در پرتو تعريف دين
دین در لغت به معنزی اطزعت و پیروی کردن و نیز به معنزی زا و

کسی را دادن (پازداش

یز تنبیه) است .دین در «مزلس یالم الدین» ۱به هلین معنز به کزر رفته است (قرشای  :۱۳7۱ج ۲
 ۳۸0ا ۳۸۱؛ راغب  .)۱7۵ :۱۳۸۳امز در اصطالح و به طالر ک ی برای دین معزنی مخت فی مطرح
شد که میتالان آنهز را اد یت منشأ در سه معنز خالصه کرد :عزم خزص اخص.
در معنزی عزم دین عبزرت است اد مجلالعو هزنبینی و ایدئاللالژی اعم اد اینکه منشاأ
الهی داشته بزشد (مث مسیحیت و اسالم) یز منشأ غیرالهی (مث هندوئیسام بالدیسام  ...و
تی مزرکسیسم) .در معنزی خزص دین اد زنب خداوند و تالسط پیزمبران بارای هادایت
بشر مطرح شد است .در معنزی اخص دین یعنی اساالم کاه اد ساالی خداوناد و تالساط

 .۱صز ب رود زا ( لد.)۴ /
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(ص)

ضرت محلد

نزدل شد است؛ که در این تحقی قرائت شیعو

اثنیعشری مالرد نجر است .بنزبراین «دین ثزبت و

نزد خداوند متعزل هلزن اسالم اسات

و ز اسالم دینی و الد ندارد ( ».الادی آم ی  ۱۳۸۶الف.)۱7۸ :
بر این مبنز اسالم عبزرت است اد مجلالعهای اد عقزید (اعتقزد باه تال یاد نباالت معازد
امزمت) ا کزم (دانستن الل و رام طهزرت و نجزست  ...و عل به آنهز) اخالق (عازدل
بالدن و ظزلم نبالدن متالاضع بالدن راستگال بالدن و دروغگال نبالدن رئاالف و مهربازن باالدن و
خ

نیکال داشتن سالد و طلزع و کینهتالد و عبال

و  ...نباالدن) و قاالق (رعزیات ا

مردم و رمت تجزود به مزل و زن و عرض آنزن و یس س س ه ا کازم قضازیی بارای تنبیاه
متجزود در صالرت تعدی اد قالق) ( الادی آم ی  ۵۲ :۱۳۹۴ا  )۵۳که اد نز یاو خادا بارای
هدایت و رستگزری بشر ( الادی آم ی  ۱۳۸۶ب )۲۲ :و در قزلب الفاز (کتازب و سانت) و
تالسط و ی به پیزمبر اسالم(ص) نزدل شد است ( الادی آم ی .)۲۳۸ :۱۳۸۵
بنزبراین هر ع م انسزنی مبتنی بر اسالم بزید دارای سه بعد تالصیفزت و اردشهاز و رفتزرهاز
بزشد و به ترتیب بز اعتقزدات و ا کزم و اخالق اسالمی ارتبزط داشته بزشد .باه هلاین ترتیاب
ابعزد مدیریت اسالمی عبزرت خالاهند بالد اد :تالصیفزت مدیریتی (متنزسب بز اعتقزدات اسالمی)
اردشهزی مدیریتی (متنزسب بز اردشهزی اسالمی) رفتزرهزی مادیریتی (متنزساب باز ا کازم
اسالمی) .به بیزن دیگر مدیریت اسالمی مجلالعهای است متنزسب بز دین به معنای اخاص کاه
اوالً مبتنی بر اعتقزد به تال ید و خداگرایی نبالت معزد و امزمت است؛ ثزنیزً بزیادهز و نبزیادهز و
محدودیتهزی شرعی و عل به آنهز در ک یو روابط آن رعزیت میشالد؛ ثزلثزً اصالل عادالت و
انصزف صاداقت و راساتگالیی محباتمحاالری رفتازر نیکاال تالاضاع و فروتنای اعتلازد و
اعتلزدسزدی و وفزی به عهاد اد یاس طارف و پرهیاز اد رفتازر آمراناه و متکبراناه سازدت
کینهوردی رانتخالاری منتگذاری اد طرف دیگر در آن مالرد تأکید است؛ رابعزً رعزیت ا
مردم و مردممحالری رضزیتلندی مردم برخالرد منزسب بز عیالب مردم ص حمداری مبزشارت
در کزرهز پرهیز اد مردمگریزی رمت تجزود به مزل و زن و عرض مردم رعزیت یس س س ه
ا کزم قضزیی برای الگیری اد تجزود و تعدی به قالق مردم ضروری است.
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مديريت اسالمي در پرتو تعمیم دين
نبو دیگر نجریو ع م دینی آیتاهلل الادی آم ی تعلیم مفهالم دین است کاه ایان مالضاالع
هم نقشی بسزا در تبیین مفهالم ع الم انسزنی و بهویژ مدیریت اسالمی ایفز میکند.
دیان اد یااس یاات دارای دو بعااد هسااتیشنزساای و معرفااتشنزساای اساات .در بعااد
هستیشنزسی «اد منشأ پیدایش دین سؤال میشالد» و پزسخْ آن است که «دین مخ االق اراد
و ع م ادلی خداوند است و هیچ عزم دیگری ز خدای سابحزن در تادوین محتاالای آن
سهلی ندارد» (واعجی  .)۱7۴ :۱۳۹0امز در بعد معرفتشنزسی «پرسش آن است که بشار اد
کجز و به چه طری به محتالای دین و ع ام معرفات پیادا مایکناد و منازبع معرفتای دیان
کداماناد» .در ایان زلات « عقا و نقا

بعاد اد و ای و تحات تاأثیر آن هار دو منباع

معرفتشنزسی دین» را تأمین میکنند (واعجی .)۱7۴ :۱۳۹0
بر این مبنز دین عبزرت است اد مجلالع تکالین (کاه فعا خادا و مخ االق اوسات) و
تشریع (که قالل خداست و در قزلب الفز کتزب و سنت در اختیزر بشر قرار گرفته است).
ع م دینی هم یز زص یقینی اد تفسیر قالل خدا و دست یزفتن به معنزی نهفته در ورای
الفز است یز زص یقینی اد تفسیر فع خدا و دست یازفتن باه اسارار خ قات و قاالانین
زکم بر آن.
«ع الم انسزنی نیز به تبع مالضالعشزن یعنی انسزن عهد دار فهام روشالند واقعیاتهاز
پدید هز رفتزرهز و کنشهزی انسزنی (بز هدف تربیت فردی و مادیریت ا تلازعی دنادگی
انسزنهز) هستند» ( الادی آم ی  .)۲۴ :۱۳۹۲بنزبراین آنچه در بزب انسزن مطرح میشالد یاز
صرفزً مدعی کشف واقع است که در این صالرت ع م نیست یز کشف اد واقع است کاه باه
دلی مزهیت واقعیت (فع خدا بالدن) دینی است و نیزد به قید اضزفی ندارد.
بر مبنزی تح ی فالق اد دین مدیریت اسالمی به منزلو یکی اد مصزدی ع االم انسازنی
عهد دار فهم روشلند واقعیتهز و پدید هزی مدیریتی زکم بر رفتزرهز و کنشهزی انسزنی
در سزدمزن است که هدف آن سرپرستی رشد انسزن در ابعزد فردی و ا تلزعی و هلزهنا
بز آمالد هزی اسالمی (کتزب و سنت) است.
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مديريت اسالمي در پرتو جهتداری ابعاد اصلي (موضوع ،مبنا ،منبع ،روش)
بر اسز

نجر آیتاهلل الادی آم ی برای اسالمی بالدن هر ع م و اد ل اه مادیریتا ابعازد

اص ی آن بزید دارای شرایط و ویژگیهزی خزصی بزشند؛ بدین معنی که در مدیریت اسالمی
اوالً متنزسب و هلزهن

بز هستیشنزسی و هزنبینای اساالمی (کاه در آن هلاه چیاز و اد

ل ه انسزن مخ الق است) هر آنچه بخالاهد مالضالع مدیریت اسالمی ق لداد شاالد قبا اد
هر چیز بزید به منزلو امری مخ الق مال جاه شاالد (پیرودمناد ۱۴۲ :۱۳۹۲؛ االادی آم ای
 ۱۳۸۶د ۱۳۵ :ا  .)۱۳۶دیرا «بر اسز

هزنبینی اسالمی خ قت انسزن اماری هلزهنا

باز

هستی است و لذا خصالصیزت ویژگیهز و ابعزد و الدی او نیز مساتق و منتازع اد نجازم
هستی و خ قت قزب تجزیهوتح ی نیست» (امیری و عزبدی عفاری  .)۸۵ :۱۳۹۲بنازبراین
هم سزدمزن و دیرمجلالعههزی آن هم انسزنی که دربزر رفتزر و ارتبزطزتش بحات مایشاالد
بزید در یس رابطو دوسالیو خزل و مخ الق مطزلعه شالند .مخ الق باالدن مالضاالع مادیریت
دالّ بر آن است که کسی او را خ

کرد و خ

او هدفلند است و هلو هدفگذاریهز در

سزدمزن و مدیریت بزید در پرتال این هدف غزیی و همسال بز آن مالضالعیت یزبند.
ثزنیزً بنز به رابطو طاللی که بین ف سفه و ف سفو ع م و ع م و الد دارد مبنازی مادیریت

اسالمی بزید ف سفو الهی بزشد اااااااااااااااااااا ( .)۱۳7۸منزلت عق در هندسو معرفت
دینی چ  ۳قم مرکز نشر اسراء .یعنی اصالل مالضالعو مادیریت اساالمی بزیاد هلزهنا

و

همسال بز ف سفو الهی بزشد ( الادی آم ی .)۱۲۹ :۱۳7۸
ثزلثزً اد آنجز که «منبع ع الم اسالمی بزید اعم اد نقا و عقا بزشاد» (پیرودمناد :۱۳۹۲
 )۱۳۹یزفته هزی مدیریتی هلگی بزید در پرتال دین و متنزساب باز آن شاک گیرناد .دیارا
«استقالل هر یس اد عق و نق بدون هلزهنگی بز دیگری بز شعزر مشئالم سبنز العق و یاز
بز شعزر نزصالاب سبنز النق روبهرو خالاهد شد» ) الادی آم ی .(۸۵: ۱۳7۸
رابعزً ع م اسالمی (و اد ل ه مدیریت اسالمی) بزیاد روشالند بزشاد و روشای در آن
پذیرفته است که مفید یقین یز اطلینزن عقالیی بزشد؛ بدین ترتیب که یزفتههزی مدیریت چه
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کشف اد طبیعت و خ قت بزشند و چه کشف اد نق

روشی متنزسب بز آن را میط بناد .در

زلت اول روش تجربی و تجریدی و در زلت دوم روش ا تهزدی مالضالعیت دارد.
مديريت اسالمي در پرتو تعالیم اسالمي
بز تال ه به تعزلیم اسالمی میتالان مدیریت اسالمی را مادیریتی دانسات کاه «دمیناو رشاد
انسزن را فراهم کرد و مطزب کتزب و سنت و سیر و روش پیزمبر(ص) و امزمزن معصالم(ع) و
ع الم و فنالن و تجزرب بشری و در هات رسایدن باه اهاداف نجازم و سازدمزن در ابعازد
مخت ف هلزنند یس محالر مدار و قطب عل میکند» ( الادی آم ی .)۵۶ :۱۳۹۴
مرا عه به آمالد هزی اسالمی خصالصیزت و ویژگیهزیی را برای مدیریت اسالمی رقام
میدند که بز مال جو آنهز میتالان مزهیت ابعزد و ارکزن آن را ترسیم کرد.
انسزن و منزبع انسزنی به منزلو کزنالن مبز ت مدیریتی مبتنای بار مبازنی انسازنشنزسای
اسالمی طالری تالصیف شد کاه تال اه باه آنهاز هادفگاذاریهاز برنزماهریازیهاز و
سیزستگذاری هز را در مسیری خزص هت می دهد .مخ الق بالدن انسزن اد یس طرف دالّ
بر آن است که خ قت او هدفدار و غزیات مادار اسات و مادیریت بزیاد رشاد و تالساعو
و الدی او را مد نجر قرار دهد و اد طرف دیگر انسزن در مقازم آیات و نشازنهای اد خازل
خالد بزید تکریم شالدا و لقد کرّمنز بنی آدم۱ا و در هلو دمینههز به اردش و زیگز او تال ه
شالد .در هلین رابطه مقزم خلیفةال هی و خدای گالنه شدن مزهیت دوگزنو مزدی و معناالی
و نقش آگزهی و افعزل اختیزری انسزن در رشد و تعزلی او بزعت میشالد مادیریت اساالمی
صبغهای خزص به خالد بگیرد ( الادی آم ی .)۶0 :۱۳۹۴
بر اسز

تعزلیم اسالمی مدیریت و مسئاللیت یس امزنت الهی ت قی شد که سپردن آن باه

اه ش و تال ه به شزیستهسزالری و داشتن تخصص و تعهد در مسیر امزنتداری و رعزیات آن
مالرد تأکید است؛ «انّ اهلل یأمرکم أن تؤدّوا األمزنزت الی اه هاز» ۲.خصالصایزت و تالانازییهاز و

 .۱اسراء.7 /
 .۲خدا به شلز امر میکند که امزنتهز را به اه او بزددهید (نسزء.)۸۵ /
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مهزرتهزیی برای مدیران و رهبران برشلرد شد که تال ه به آنهز اثربخشی آنهز را تضالین
میکند ( االادی آم ای )7۸ :۱۳۹۴؛ مزنناد قادرت (بادنی ع لای بیازنی) تسا ط بار کازر
امزنتداری (قَزلَتا إِ ادَاهُلَز یَز أَبَت اسااتَأْ ِرْ ُ إِن خَیاارَ مَانِ اسااتَأْ َرْتَ الْقَاالِیأ الْاأَمین )۱ع ام
(کزرشنزسی ع لی و فنی) پزکی (انس الیالم لادینز مکاین اماین۲؛ قازل ا ع نای ع ای خازائن
االرض انّی فیظ ع یم ) ۳تخصاص و تعهاد .هلچناین ماروری بار روایازت و آماالد هازی
اسالمی بهویژ نهج البالغه و فرمزن تزریخی امازم ع ای(ع) باه مزلاس اشاتر بیازنگر اصاالل و
هتگیریهزی خزصی بر مدیریت اسالمی است :تقیّد به انصزف و عدالت (نسبت باه خادا
خالد مردم آشنزیزن) و پرهیز اد ظ م و تجزود به دیگران تال ه به رضزیتلندی مردم و پرهیاز
اد رانااتخااالاری و پروباازل دادن بااه خااالاص (امیااری  ۱۳۹۴ب ۱۱7 :ا  )۱۴0اعتلاازد و
اعتلزدسزدی و شیال هزی

ب اعتلزد (امیری  ۱۳۹۴ب ۱۵۹ :ا  )۱7۸وفزی به عهد و زیگز

و اردش و آثاازر و لااالادم ایجاازبی و س ا بی آن (امیااری  ۱۳۹۴ب ۱7۹ :ا  )۲۱0خااداگرایی
مردمگرایی مدیریت بر خالد خالدشنزسی خالدکنترلی خالدسازدی (امیاری  ۱۳۹۴ب ۲۱۴ :ا
 )۲7۲تأکید بر رفتزرهزی ایجزبی (مث اعتدال در رفتازر برخاالرد منزساب باز عیاالب ماردم
ص حمداری مبزشرت در کزرهز محکمکزری در امالر عبرتآمالدی و بهار گیاری اد تجازرب
دیگاران) (امیاری  ۳۱ :۱۳۹۵ا  )۱۴۹پرهیاز دادن اد رفتزرهازی سا بی (مزنناد رفتازر آمراناه
متکبرانه مردمگریزی منتگذاری تل

و مبزلغه در کزر) (امیری  ۱۵۳ :۱۳۹۵ا .)۲۱۲

مديريت اسالمي در پرتو علمشناسي
یکی دیگر اد ارکزن نجریو ع م دین آیتاهلل الادی آم ی کاه مایتالاناد باه تبیاین مفهاالم
مدیریت اسالمی کلس کند نگز ایشزن به ع م و تجزیهوتح ی ابعزد آن است.
 .۱یکی اد آن دو دختر گفت :ای پدر این مرد را به خدمت خالد ا یر کن که بهترین کسی کاه بزیاد باه خادمت
برگزید کسی است که امین و تالانز بزشد (قصص.)۲۶ /
 .۲تال امرود که مقزمت مع الم شد نزد مز امین و صز بمنزلت خالاهی بالد (یالسف.)۵۴ /
 .۳یالسف گفت :در این صالرت مرا به خزانهداری مل کت و ضبط دارایی کشالر منصالب کان کاه مان در فاظ
دارایی و مصزرف آن دانز و بصیرم (یالسف.)۵۵ /
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مديريت اسالمي در پرتو اضالع سهگانة علم
و ه مشترک مفهالم ع م در دیدگز هزی مخت ف آن است که «ع ام یعنای کشاف واقاع» و
«مطزب بالدن اندیشه بز نفساالمر» و «هلین امر مالک و معیزر ثبالتی صحت و سقم شنزخت
است» ( الادی آم ی « .)۵۳ :۱۳۹۲منجالر اد نفساالمر این است که شیء در د ذات خالد
دارای قیقت و واقعیت معینی است  ...که در آن هیچگالنه دگرگالنی را نادارد» ( االادی
آم ی  ۱۳۸۶ج .)۱0۶ :بز این نگز «ع م به تبع مالضالع معرفت هم تلزمی انالاع معرفت راا
که در الیههزی مخت ف وصالل به آن قرار داردا شزم می شالد و هم معیزر صاحت و ساقم
معرفت را بیزن میکند» ( الادی آم ی .)۵۳ :۱۳۹۲
در نجریو ع م دینی آیتاهلل الادی آم ی «تلزیز ع الم به تلزیز مالضالعزت بساتگی دارد
و تعیین و تلزیز روش هز به تلزیز مالضالعزت وابساته اسات» و در نتیجاه «صابغو دینای و
غیردینی داشتن ع الم نیز به مالضالعزت وابستگی دارد؛ هر مالضالع خازص روشای خازص
میط بد و صبغهای مخصالص به خالد دارد» ( الادی آم ی .)۵۳ :۱۳۹۲
در ع الم انسزنیا مث

قالق فقه اخالق مدیریت و ...ا و تاللید آنهز تال اه باه ساه

ض ع مهم «کزرآمدی مبزنی منزبع» و تفزوت آن هز در اسالم و غیراساالم مال اب مایشاالد
ع الم انسزنی مزهیت دینی و یز غیر دینی داشته بزشند) الادی آم ی (۳۹: ۱۳۹۲؛ ایان مط اب
در واقع بدان معنی است که یکی کشف اد واقع انسزن است و کزیتکنند «آگزهی اد رباط
اشیزء که فع خدای سبحزن است» ( الادی آم ی  )۱۲۴ :۱۳۸۸و در نتیجه دینی و اسالمی
است و دیگری اصالالً ع م نیست ب که ع منلز یز تالهّم و سزختو ذهن بشر اسات؛ بنازبراین
غیردینی است .بر این اسز

ع الم انسزنی چالن بر مبنزی اسالم و انسازنشنزسای اساالمی

استالارند دارای منبعی واقعیا (که هلزن اشخزص و اشایزء آفارین یاز خداوناد) هساتند و
بنزبراین دینیاند؛ در زلیکه ع الم انسزنی بر مبنزی انسزنشنزسیهزی غیار اد اساالم اد منباع
واقعی برخالردار نیستند ب که زص تالش ذهنی انسزناند که در تالصایف و تبیاین ازی
اشخزص و اشیز و نسبت آنهز متکی به خیزل و وهماند و نلیتالان آنهاز را کزیاتکنناد
واقع و کشف آن دانست و این مط ب باه معنای سساتی منازبع و در نتیجاه بایاعتبازری و
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غیرع لی بالدن مالاد و نتزیج زص ه و آنچه به عنالان ع م مطرح شد است ( االادی آم ای
.)۴۱ :۱۳۸۸
بز تال ه به مطزلب یزدشد مدیریت اسالمی اوالً دارای محتاالایی واقعای اسات کاه در
قرآن کریم برای انسزن ترسیم شد و به هلین دلی اد کزرآمدی عینی برخالردار است ثزنیازً
مبزنی و عالام تعیینکنند چنین محتالایی عبزرتاناد اد اصااللی محکام مزنناد مالاسازت و
مسزوات

رّیت و استقالل دندگی مسزللتآمیز امنیت و امزنت و اد هله مهمتر عدل که

در واقع شز ک ید آنهزست و بزدگشت هلو اینهز بزید به عدل بزشد و ثزلثزً این اصاالل هام
خالد مبتنی بر اسالم تال یهپذیرند .چالن عدل یعنی «وضع ک ّ شایء بحسابه» و اینکاه هار
چیزی در زی واقعی خالد قرار گیرد و زی اشیز را اشیزآفرین میداند و زی اشخزص را
اشخزصآفرین ( الادی آم ی .)۴۲ :۱۳۸۸
مديريت اسالمي در پرتو دستهبندی علوم
علوم حقیقي و اعتباری

دستهبندی ع الم به قیقی و اعتبزری یکی دیگر اد روشهزیی است که میتالاند در تبیین مدیریت
اسالمی اد دیدگز آیتاهلل الادی آم ی ایفزی نقش کند ( الادی آم ی  ۶۲ :۱۳۹۴ا .)۶۳
الف) ع الم قیقی :ع الم قیقی عبزرتاند اد ع االمی کاه خبار اد واقعیات مایدهناد
استداللیاند و میتالان برای آنهز اقزمو برهزن کرد.
ب) ع الم اعتبزری :ع الم اعتبزری ع المی هستند که خبر اد واقعیت نلیدهند اساتداللی
نیستند و نلیتالان برای آنهز اقزمو برهزن کرد .قراردادیاند اردش آنهز نسبی است و نازد
هر م تی به گالنهای هستند و محتالای آنهز به ع الم قیقی برمیگردد.
نسبت علوم با اسالم

الف) ع الم قیقی «بالد و نبالدی» (مزنند کلت و کالم) و نیز ع الم «بالد و نلالدی» (مزنند
عرفزن نجری) دمزنی دینی و اسالمی اند که بر اثبزت خداوند و نبالت اقزمو برهزن کنند و اگر
بر نفی اینهز اقزمو برهزن کنند ضددینیاند.
ب) ع المی که کزیتکنند «بزید و نبزید» و نشئتگرفته اد «بالد و نبالد» هستند (مزنناد
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قالق اخالق) دمزنی دینی و اسالمیاند که منشأ و یزنی داشته بزشند .ولی اگر بر پزیو

نفی تال ید و نبالت و معزد تنجیم و ترسیم شد بزشند یز قراردادی بزشند و اد سانن و آداب
مردمی نشئت بگیرند اسالمی نیستند.
ج) ع المی که اد خالاص مال الد خزص خبر مایدهناد (مزنناد ع االم ریزضای و ع االم
طبیعی) ابتدا شنزسو دینی و غیردینی ندارند (یعنی نه اسالمیاند نه ضداسالمی و در واقاع
این ع الم متع

به هیچ مکتب و مذهبی نیستند) و تنهز در صالرتی اطاالق ع االم دینای باه

آنهز امکزن دارد که اصالل و عنزصر محالری آنهز اد ر آورد انبیز بزشد.
د) اسالمی بالدن در ع الم اعتبزری هم مالضاالعیت نادارد .دیارا قاراردادی هساتند و اد
واقعیت خبر نلیدهند و برای هر م تی ملکن است اعتبزر و قراردادی خزص مطرح بزشد.
مديريت اسالمي در پرتو علوم حقیقي
بز تال ه به اینکه ع الم طبیعی اعم اد ع الم تجربی و ع الم انسزنی اسات و مادیریت ناالعی
ع الم انسزنی است دمزنی میتالان آن را اسالمی دانست که اصالل و عنزصار محاالری آن اد
نق اخذ شد بزشد .بنزبراین «اگر ع المی صرفزً محصالل تجزرب بشری بزشد و هیچ ردّپزیی
اد آن در متالن نق ی یزفت نشالد نلیتالان بر آن ع م اسالمی اطاالق کارد» ( االادی آم ای
 .)۶۵ :۱۳۹۴مدیریت هم اسالمی است اد آن هت که «افزون بار ترغیاب بیرونای (یعنای
خالب بالدنِ خدمت به خ

و ا سزن به مردم اد لحاز عق ای) در درون متاالن دینای هام

عنزصر محالری فراوانی نسبت به آن ارائه شد و ع م بشری صرف نیسات کاه بشار در آن
مستق بزشد و نیزدمند به شزرع نبزشد» ( الادی آم ی .)۶۹ :۱۳۹۴
مديريت اسالمي در پرتو فلسفهشناسي
مديريت اسالمي در پرتو مباني اسالمي
فلسفه ،فلسفة مضاف ،علم

بر اسز

نجریو ع م دینی آیتاهلل الادی آم ی «هر ع لی ف سفو ع م خزص خاالد را دارد و

هر ف سفو ع لی (یز ف سفو مضزفی) برخزسته اد نگرش خزص ف سفی (ف سافو مط ا ) اسات»
( الادی آم ی « .)۱۲۹ :۱۳۸۸ف سفو مط

یز ک ی تاللیت نگرش زمع باه هازن و هساتی و
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قزیقی هلچالن مبدأ و معزد است» ( الادی آم ی « .)۱۶۹ :۱۳۸۸مالضالع ف سفه مط الال الد
است و دربزر ک

هزن هستی و مال الد مط

بحت میکند؛ در زلیکه ع الم دیگر هر کادام

بخشی اد هزن را مینگرد و مالضالعشزن خزص است» ( عفرداد  .)۶0 :۱۳۹۲بر این اساز
«ع الم نلیتالانند هزنبینی ارائه دهند .چراکه ارائو هازنبینای اد االد تالانازییهازی ع االم
بیرون است و هیچ ع لی بحت نلیکند که هزن آغزدی دارد یز نه؟ انجزمی دارد یز ناه؟ ارائاو
هزنبینی و اصالل مالضالعه فقط در الد امکزنزت ف سافو مط ا اسات» ( عفارداد :۱۳۹۲
 .)۶۱بنزبراین «آنچه ف سفه به آن می پردادد این است کاه بشار باه پیازمبر امازم نبای و ولای
نیزدمند است» ( الادی آم ی )۳0 :۱۳۹۲؛ در زلیکه «ف سفو مضزف مربالط به ع المی است که
هر یس بخشی اد هزن را میبیند .مثالً دمینشنزسی اخترشنزسی معدنشنزسی و  ...هر یاس
به ق لرو خزصی معطالف هستند» ( الادی آم ی .)۱۲۹ :۱۳۸۸
در هر زل «ف سفو ک ی نسبت به سزیر ع الم ریزسات دارد و ایان ریزسات ناهتنهاز در
تأمین هستی و مالضالع برخای اد مبازدی تصادیقی و مسازئ آنهزسات ب کاه سرنالشات
سز

و مهم اسالمی و الحزدی بالدن آن را رقم میدند» ( الادی آم ی .)۱۶7 :۱۳۸۸

بنزبراین هلو ع الم در تح ی س س همراتبی و بررسی اصالل مالضالعو زکم بر آنهز به ف سافه
میانجزمند و بسته به مزهیت ف سفه صبغو دینی و اسالمی یز غیردینی پیدا میکنند؛ بدین معنای کاه
«ف سفه خالد به یکی اد دو زلت میانجزمد :ف سفو الهی (ترسایم نقشاو مال داناه و خادامحالر اد
هزن) و ف سفو غیرالهی (ترسیم نقشو م حدانه و بدون خدا اد هزن)» ( الادی آم ی .)۲۴ :۱۳۹۲
«اگر ف سفه الهی بزشد در هلو ع الم تسرّی مییزبد و هلو ع الم را دینی میسزدد؛ در زلیکاه اگار
الحزدی بزشد هلو ع الم را الحزدی میکند و در این صالرت بحت اد ع م دینای و ع ام انسازنیا
اسالمی مالضالعیت ندارد و ع م دینی خرافه است» ( الادی آم ی .)۲۵ :۱۳۹۲
به هلین دلی «بحت اد ع الم انسزنیا اسالمی و یز ع م دینای بادون تال اه باه ف سافه
هلزنند سزختن یس خیزبزن است بدون نقشو شاهری» ( االادی آم ای  .)۲۴ :۱۳۹۲دیارا در
واقع ف سفه مزنند مهندسی است که درصدد ترسیم نقشو زمع هزن است و نسابت آن باز
سزیر ع الم آن است که زی هر یس را روی نقشه مشخص میکند.
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مديريت اسالمي در پرتو فلسفة مضاف خود
بز تال ه به مطزلب یزدشد مدیریت اسالمی به منزلو ع لی خزص و در راساتزی ف سافه و
هزنبینی اسالمی دارای ف سفو مضزف خزص خالد است که عهد دار تبیین مبزنی و اصاالل
مالضالعو زکم بر آن است .این مبزنی تأثیری دیربنزیی در مدیریت اساالمی دارناد و در آن
مزنند خالن زری و سزری هستند و مزهیت آن را شک میدهند.
مبزنی یز اصالل مالضالعو مدیریت اسالمی شزم مبزنی محتالایی (مرتبط بز مالضاالعزت و
مسزئ مدیریت) و روشی (مرتبط بز نحال

صالل به مبز ت مادیریتی) اسات و هار یاس

قزب تقسیم به مبزنی عزم یز مشترک (که عالو بر مادیریت اساالمی نازظر باه سازیر ع االم
انسزنی هم هستند) خزص (که صرفزً نزظر بر مدیریت اساالمیاناد) اخاص (کاه نازظر بار
گرایشهز و مسزئ مخت ف مدیریت اسالمیاند) هستند.
الدمو اسالمی بالدن مدیریت آن است که این اصالل مالضالعه مبتنی بر مجلالعاو اساالم
به دست آیند و به منزلو دیربنز در مدیریت اسالمی و مسزئ و مالضالعزت آن ریازن یزبناد
(کزرگرو بنیزدین مدیریت اسالمی  70 :۱۳۹۵ا .)7۸
مديريت اسالمي در پرتو اصول کلي
مبتنی بر نگز

داکثری به دین اد یس طرف و تعلیم گستر عق اد طرف دیگر و هلچنین

بز تکیه بر روش ا تهزد رویکرد دیگری در مدیریت اسالمی مالضالعیت یزفته که بر اساز
آن ک یزت مدیریت اسالمی قزب ا صز اد دین است و زئیزت آن را میتالان باز تالسا باه
ا تهزد استنبزط کرد« .بز تال ه به گستر عق و شلاللیت آن منجالر اد ع م نیاز هلاو ع االم
(اعم اد ع الم تجربی و انسزنی) است» .به عبزرت دیگر «سرچشلو هلو ع الم عقا اسات و
عنالان عق هلو این ع الم متفزوت را فرامیگیرد» ( االادی آم ای  ۱۳۸۶ب .)۲۸ :بار ایان
اسز

«دستزوردهزی گالنههزی چهزرگزنو عق تجربای نیلاهتجربای تجریادی و نازب در

صالرتی که یقین آور یز مال ب طلأنینه گردند ع م به شالزر آماد و در کنازر نقا منزلات
ویژ ای در سز ت دینشنزسی زئز میشالند» ( الادی آم ی  ۱۳۸۶ب.)۲۸ :
اد طرف دیگر «دین به عنالان مجلالع قالانین و مقررات ثزبتی اسات کاه مبایّن انسازن و
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هزن و پیالند میزن آن دو باالد و نسابت باه لیاع معازرف و ع االم نقاش آشاکزر دارد»
( الادی آم ی  ۱۳۸۶د.)۱۶۹ :
میتالان گفت معزرف دینی «در واقع مبیّن هلزن قالانین و سنن ثزبتی هساتند کاه ع االم
مخت ف در ستو الی آنهز میبزشند» ( االادی آم ای ۱۲ :۱۳7۲؛ بازقری  )۹۵ :۱۳۹۲و
داق اینکه «ک یزت بسیزری اد ع الم در قرآن و سانت بیازن شاد اسات» ( االادی آم ای
 « .)۶۲ :۱۳۸۹در این زلت فراهم آوردن یس ع ام دینای در گارو آن اسات کاه اصاالل و
ک یزت آن اد متالن دینی استخراج شالد و سپس بز شیال ای استنبزطی و به کلس آن اصاالل و
ک یزتْ مالارد و یزفتههزی زئی مشخص گردد» (بزقری .)۲۱۲ :۱۳۸۲
بر این مبنز ک یزت مدیریت اسالمی هم در متالن نق ی آمد است و را استنبزط زئیزت
مبتنی بر آنهز نیز بیزن شد است« .ضزبطو ک ی در این دمینه عبازرت اسات اد اینکاه ع یناز
القزء االصالل و الیکم التفریع».

۱

مديريت اسالمي در پرتو حکمت عملي
«مدیریت زء ع الم انسزنی و دیرمجلالعو کلت عل ی اسات و اد ایان هات دینای و
غیردینی دارد» ( الادی آم ی  .)7۳ :۱۳۹۴مطزلعزت تزریخی در بزب مدیریتهز و ادار امالر
علالمی نشزن میدهد که هلالار بین اردش هزی زکم بر نجزم سیزسی و نجزم اداری ناالعی
ارتبزط تنگزتن

و الد داشته است و این مالضالع مال ب کزرآمادی ادار اماالر علاالمی اد

یس طرف و مشروعیت و مقباللیت دولت اد طارف دیگار شاد اسات (ناالری .)۳ :۱۳۹۲
بنزبراین هر نجزم سیزسی نجزم اداری متنزسب بز خالد را میط بد .به هلاین دلیا اسات کاه
رویکردهزی مخت فی به مدیریت اسالمی مبتنای بار مطزلعاو مادیریت الگالهازی معصاالم و
غیرمعصالم مطرح شد و در آنهز تالش شد تجربیزت مالف آنهز در صحنو عل به منزلاو
خصالصیزت مدیریت اسالمی ت قی شالد.

 .۱القزی اصالل اد زنب مزست و دستیزبی به فروع وظیفو شلزست ( رّ عزم ی بیتز :ج  ۲7ص  ۶۱بزب  ۶ح .)۵۱
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مديريت اسالمي در پرتو روششناسي
روشمندی علوم

اد آنجز که «سرنالشت ع الم را مالضاالعزت تعیاین مایکناد یعنای تلازیز ع االم باه تلازیز
مالضالعزت و تلزیز روش هز به تلزیز مالضالعزت است» (نالری  )۲۵ :۱۳۹۲و اد یس طارف
هلو ع الم محصالل عق است و عق هم به مثزبو روشی زمع عهد دار درک ع الم مخت ف
است و اد طرف دیگر هر ع لی مالضالع خزص خالد را دارد عق باه تنزساب مالضاالعزت
ع الم شزم پیالستزر تجربی تجریدی نیلهتجریدی و نزب اسات .محصاالالت روشهازی
یزدشد به ترتیب عبزرتا ناد اد :ع ام تجربای ف سافه و کاالم ریزضایزت عرفازن نجاری.
بنزبراین شیال استنبزط مفزهیم و گزار هز در ع الم نجری و عل ی فرق دارد .در ع الم عل ای
(مث ع الم فقه و اصالل) روش زکم بر استنبزط فروع اد اصالل ا تهزد است و هلین روش
در واقع مالک اسالمیّت آنهزست.
مديريت اسالمي و سطوح شناخت
بز تال ه به مطزلب یزدشد میتالان برای مدیریت اسالمی نالعی روش ترکیبی قزئ شاد کاه
اد طرفی متنزسب بز ابعزد و االدی انسازن اسات و اد طارف دیگار باز درک ابعازد واقعای
مالضالعزت مدیریتی هم خالانی دارد .انسزن اد سه بعد و الدی «رو ی م کاالتی معناالی»
«فکری خیزلی مفهالمی» و «مازدی
شنزخت (یعنی ق ب عق

سالی ظازهری» و متنزساب باز آنهاز اد ساه ابازار

س) و نیز سه روش شانزخت (یعنای تجربای عق ای ق بای)

برخالردار است که بین آنهز هلزهنگی و الد دارد (امیری و عزبدی عفری .)۸۵ :۱۳۹۲
بر این اسز

شنزخت و آگزهی انسزن اد هر مالضالعی دارای پیالستزری است که اد الیههزی

مخت ف برخالردار است و هر یس کزیتکنند سطحی اد عل مزهیت مالضالعاند کاه انسازن
آنهز را شنزسزیی میکند .سطالح شنزخت متنزسب بز ابزارهزی شنزخت انسزن عبزرتاند اد:
الف) سطح ظاهری

هر مالضالع دارای ابعزد ظزهری و فیزیکی است که قزب شنزسزیی بز ابازار سای و تجربای
(عق تجربی) است (امیری و عزبدی عفری  ۸7 :۱۳۹۲ا .)۸۸
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ب) سطح انتزاعي

ابعزد ظزهری شیء به واسطو ارتبزطزتی که باز هام دارناد اد خصالصایزت و ویژگایهازیی
برخالردارند که لزومزً بز شنزخت سی و تجربای قزبا بیازن نیسات .ایان خصالصایزت و
الیههزی و الدی مزبه ادای شنزخت ف سفی و مفهالمی تالسط عق (عقا تجریادی) اسات؛
یعنی عق تجریدی کزیتکنند نالعی درک و کشف نبهای اد واقعیت اسات کاه مبایّن
سطحی علی تر اد شنزخت سی است (امیری و عزبدی عفری .)۸۹ :۱۳۹۲
ج) سطح آيتي

در هزن بینی اسالم هر چیز مخ الق خداوند و در نتیجاه
است .بر این مبنز هر مالضالعی که متع

اال و آیتای اد خازل خاالیش

شنزخت قرار گیرد دارای عالمت و نشزنههازیی اد

آفرینند خالد است که درک این سطح اد قیقت مخ الق که آیاتشنزسای اسات متع ا
شنزخت عرفزنی است ( الادی آم ی  )۶۲ :۱۳۹۲و تالسط ق ب (عق نزب) زص میشالد.
د) سطح غايتي

اگر پدید هز مخ القاند برای امالری خ
اد این یت نیز بزید متع

شد اند و رابطهای بز هدف خ قت خالیش دارناد و

شنزخت انسزن قرار گیرند .قطعزً اینکه هادف غازیی اد هار پدیاد

چیست مالضالعی است که فقط آفرینند و خزل اد آن خبر دارد و به هلین دلیا بارای درک
آن نیزد به درک و یزنی و تالس به نق است (امیری و عزبدی عفری .)۸۹ :۱۳۹۲
مديريت اسالمي و رويکردهای غالب
بز تال ه به سطالح شنزخت برای مدیریت اسالمی ملکن است چهزر رویکرد مطارح شاالد
که اگرچه هر یس بر اسز

و ه اختالفی که بز دیگر رویکردهز دارناد قزبا تفکیاساناد و

مفهالم خزص خالد را دارند به دلی اینکه هر یس نبهای و بعدی اد یس پدیاد وا دناد
روی هم و بز نگزهی ترکیبی میتالانند مراتب مخت ف یس واقعیات را آنگالناه کاه هسات
منعکس سزدند .این مراتب و ابعزد عبزرتاند اد ابعزد سای تجریادی آیتای و غازیتی اد
مالضالعزت و مسزئ ی که در مدیریت مطرح است.
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منجالر اد بعد سی و ظزهری تال ه به مجلالعاهای اد مبز ات مادیریتی و نباههازی
مزدی و فیزیکی آن هز در سزدمزن و مدیریت است کاه علادتزً باز االا

و تجرباه (عقا

تجربی) مطزلعه و فهلید میشالند.
منجالر اد بعد تجریدی یز انتزاعی تال ه به روابط بین مفزهیم مدیریت اسالمی است کاه
بر اسز

تجزیهوتح ی عق ی (و بهکزرگیری عق تجریدی) و ف سفی قزب درکاند.

منجالر اد بعد آیهای یز آیتی مفزهیم مدیریت اسالمی اد لحز ارتبزط آنهز بز خداوند و مطزلعاو
آنهز بر مبنزی اص خدامحالری است .در این زلت مالضالعزت و مسازئ مادیریتی مخ االق در
نجر گرفته میشالند و عالئم و نشزنههزی مخ القیت در آنهز بر سته مایشاالد و لاالادم آن ماالرد
تال ه قرار میگیرد .تأکید بر آیتشنزسی کزیتکنند نبو عرفزنی در مدیریت اسالمی است.
و بعد غزیتی مجلالعو مدیریت اسالمی و هر یس اد عنزصر و ا زای سزدمزن و مادیریت را
در رابطه بز غزیت و هدف غزیی که در ذات آنهز نهفته بررسی میکند .در این زلت تال ه به
هلزهنگی اهداف واسطهای بز اهداف غزیی پدید هزی مالرد مطزلعه اد ضروریزت است .تأکید بر
این بعد ضرورت تالس به نق را همسال بز قزی و اهداف غزیی پدید هز نشزن میدهد.
تال ه به دو بعد اخیر (آیتی و غزیتی) یکی اد و ال مهم تفازوت مادیریت اساالمی باز
سزیر دیدگز هزست .دیرا دو بعد آیتی و غزیتی بر مبنزی هزنبینی اسالمی و مخ الق باالدن
انسزن و هزن در نجر و عل
و رن

الهی را در خالد

نالعی اد مدیریت را رقم میدند که اد هزت مخت ف صابغه

ال گر دارد .البته در پرتال مال جو بعد آیتی و غزیتی قطعزً مطزلعاو

ابعزد ظزهری و مفهالمی مالضالعزت نیز به گالنه ای است که تفزوتی مزهالی باز دیادگز هازی
دیگر مدیریت دارد .دیرا ابعزد و الدی مالضالعزت مدیریتی درهمتنید اناد و قزبا تفکیاس
نیستند و در واقع

ال هزی یس قیقتاند .به بیزن دیگر اگر پدید ای مخ االق باالد ایان

مخ القیت در هلو دوایزی و الدی آن زری و سزری است و صبغو الهی به آن خالاهد داد.
متنزسب بز ابعزد چهزرگزنو یزدشد در مدیریت اسالمی چهزر رویکرد تجربای ف سافی
عرفزنی نق ی میتالاند مالضالعیت یزبد .نلالدار  ۱ارتبزط ابزار شنزخت ساطالح شانزخت و
رویکردهزی مدیریت اسالمی مبتنی بر آنهز را نشزن میدهد.
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مديريت
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ابعاد مورد مطالعه در

مديريت اسالمي
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خالصة مباحث
در دول  ۱خالصهای اد مبز ت زص ه منعکس است.
جدول  .1خالصة مباحث
محورها

ارکان

خصوصیات و ویژگیها

مفهوم مدیریت اسالمی

ا نگز عزم به دین (بشری)
ا نگز خزص به دین
تعریف دین

(و یزنی)
ا نگز اخص به دین

مجلالعهای اد تالصیفزت اردشهز و رفتزرهزی مدیریتی مبتنی بر دین اسالم
(اعتقزدات اخالقیزت ا کزم)

(اسالمی)
تعلیم دین
دینشناسی

ا دین یعنی تشریع

فهم روشلند واقعیتهز و پدید هزی مدیریتی زکم بر رفتزر و کنشهزی انسزنی در

ا دین یعنی تکالین

سزدمزن و همسال بز سرپرستی رشد انسزن

ا مالضالع
هتداری

ا منبع
ا روش
ا اصالل

تعزلیم اسالمی

آمالد هزی
علمشناسی

فلسفهشناسی

سهگزنه

ا اردشهز
ا ضداردشهز
ا مبزنی
ا منزبع
ا کزرآمدی

ع لی که اصالل مالضالعو آن همسال بز ف سفو الهی مالضالع آن مخ الق منبع آن
عق و نق و درصدد تالصیف مبز ت مدیریتی کزشف اد طبیعت
(بز روش تجربی و تجربی)
(بز روش تجربی)
یز کزشف اد نق (بز روش ا تهزدی) بزشد.
مجلالعهای اد تالصیفزت رفتزرهز و دستالرهزی اخالقی مبتنی بر آمالد هزی اسالمی
مث شزیستهسزالری مسئاللیتپذیری امزنتداری تالانلندیهز و مهزرتهزی
مدیریتی (تخصص و تعهد)
مجلالعهای واقعی اد مبز ت مدیریتی و ترسیمشد برای رشد انسزن مبتنی بر مبزنی
محکم و عدلمحالر کزرآمد و سزدگزر بز مبزنی اسالمی

ع الم قیقی و

ا بالد و نبالد

ع لی قیقی را ع به مالضالعزت مدیریتی که عنزصر محالری آن هم اد نجر عق ی

اعتبزری

ا بزید و نبزید

مط البیت دارد هم اد نجر نق ی قزب استنزد به اسالم است.

ف سفه مط و

ا اصالل مالضالعه

مضزف

ا مبزنی

اصالل و فروع

(هستیشنزسی انسزنشنزسی اردششنزسی الزامشنزسی) است و به منزلو دیربنز در
ابعزد مسزئ و مالضالعزت آن ریزن دارد.

ا ک یزت

ع لی دربزر مالضالعزت مدیریتی که ک یزت آن اد متالن نق ی و زئیزت آن مبتنی بر

ا زئیزت

ک یزت و بز روش ا تهزدی به دست میآید.

ا تجربه و عل
کلت عل ی

ع لی دربزر مالضالعزت مدیریتی که مبزنی خزص آن متخذ اد مبزنی اسالمی

ا الگالهزی معصالم و
غیرمعصالم

تجربیزت مالف مدیریتی الگالهزی معصالم و غیرمعصالم (هلزهن

بز مبزنی) در

صحنو عل

ا تجربه (ظزهر)
روششناسی

رویکردهزی

ا عق (تجرید)

مجلالعهای اد تالصیفزت اردشهز و رفتزرهزی مدیریتی که بز استنزد به منزبع عق ی و

شنزخت

ا ق ب (آیت)

نق ی بز روشهزی تجربی عق ی عرفزنی و ا تهزدی به دست میآید.

ا و ی (غزیت)
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نتیجه
رویکردهزی ع م دینی نقشی تعیین کنند در تبیین رویکردهزی مدیریت اسالمی دارند .یکی
اد رویکردهزی مهم ع م دینی نجریو ع م دینی آیتاهلل الادی آم ی است که در این تحقی
تأثیر آن بر مفهالم مدیریت اسالمی و رویکردهزی آن مطزلعه شد .بز تال ه به ابعزد و ا ازا و
سزختزر رویکرد یزدشد و به ویژ محالریت تعلیم دین و گستر عقا در شاک گیاری آن
تأثیرپذیری مدیریت اسالمی در چهزر زلت بررسی شد.
در زلت اول مدیریت اسالمی در پرتال دینشنزسی و اد چهزر بعد مطزلعه شد .در بعاد
اول مبتنی بر مفهالم عزم و خزص و اخص اد دین در بعد دوم مبتنی بر مفهالم تعلیمیزفته اد
دین در بعد سالم مبتنی بر ابعزد و اضالع اص ی و سهگزناو متخاذ اد دیان در بعاد چهازرم
مبتنی بر تعزلیم و آمالد هزی دینی به تالصیف و تبیین مدیریت اساالمی پرداختاه شاد .ایان
مط ب مبین آن است که عالمه الادی آم ی بز تصرف در مفهالم دین و تالسعو دامنو آن باه
تکالین (عالو بر تشریع) بز تفزوتی آشکزر نسبت به اغ اب رویکردهازی مال االد نگازهی
ویژ به دین دارد که تأثیر مزهالی در ع الم مخت ف ایجزد می کند..
در زلت دوم مدیریت اسالمی در پرتال ع م شنزسی مطزلعه شد .در این زلت اد یاس
طرف مفهالم ع الم انسزنی و مدیریت به منزلو مصداقی اد آن تح ی شد و اد طرف دیگار و
مبتنی بر تقسیم ع الم به قیقی و اعتبزری نسبت اسالم و ع الم قیقی اد ل ه مادیریت
مالرد بحت واقع شد .بر این اسز

مدیریت ْ دمزنی اسالمی است کاه هام اد نباو عق ای

مط البیت داشته بزشد هم اد نبو نق ی قزب استنزد به آمالد هزی اسالمی بزشد.
در زلت سالم مادیریت اساالمی در پرتاال ف سافهشنزسای بررسای شاد و اد دوایازی
منبعشنزسی (عق و نق ) ف سفه و فس فو مضزف اصالل ک ی و کلت عل ی خصالصیزت
و دوایزی مدیریت اسالمی مطزلعه شد .اد این یات مادیریت اساالمی محصاالل تنزساب
مبزنی مدیریتی و متخذ اد مبزنی ف سفو عزم است.
و در نهزیت در زلت چهزرم در پرتال روششنزسی و بز تأکید بر ابعازد مالضاالع شانزخت
(ظزهری انتزاعی آیتی غزیتی) اد یس طرف و منزبع و ابازار شانزخت (عقا تجربای عقا
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تجریدی عق نزب نق ) اد طرف دیگر مفهالمی اد مدیریت اسالمی ارائه شد که مشاتل بار
رویکردهزی غزلب تجربیا سی عق یا ف سفی عرفزنیا شهالدی و نق یا ا تهزدی است.
این مفهالم اد مدیریت اسالمی اد یس طرف مایتالاناد مبنازی مقزیساه و بیازن اشاتراک
دیدگز «طبیعتمحالر» و دیدگز «خ قتمحالر» بزشد بدین معنی که دو رویکرد «تجربی» و
«ف سفی» رویکردهزی مشترک بین نگز اسالمی به مدیریت بز سزیر دیدگز هازی مال الدناد
امز اد طرف دیگر رویکرد «عرفزنی» (بز تلرکز بر آیتلندی اماالر) و «نق ای» (باز تلرکاز بار
غزیتلندی امالر) بیزنگر و ه اختالف مادیریت اساالمی و مازدیاناد .چاالن «آیاه باالدن» و
«غزیتمداری» دمزنی مالضالعیت دارد که هزن «مخ الق» و «هدفلند» بزشد.
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منابع
امیری ع ینقی ( ۱۳۹۴الف)« .واکزوی رویکردهزی مادیریت اساالمی» فصا نهام اد کتازب
نقطااههاازی آغاازد در ماادیریت اسااالمی بااه اهتلاازم ع اایرضااز چیااتساازدیزن و مرتضاای
(ع)

الانع یآذر انتشزرات دانشگز امزم صزدق

تهران.

ااااااااااااااا ( ۱۳۹۴ب) .الگالی ادار در نهجالبالغه قم پژوهشگز

الد و دانشگز .

ااااااااااااااا ( .)۱۳۹۵رفتزرشنزسی مدیران در نهجالبالغه قم پژوهشگز

الد و دانشگز .

امیری ع ینقی؛ سن عزبدی عفری ( .)۱۳۹۲مدیریت اسالمی :رویکردهز تهران سلت.

بزقری خسرو ( .)۱۳۸۲هالیت ع م دینی نگزهی معرفتشنزختی به نسبت دین بز ع الم انسزنی
تهران سزدمزن چزپ و انتشزرات ودارت فرهن

و ارشزد اسالمی.

اااااااااااا« ( «. «)۱۳۹۱سزب ع م دینی در هندسو معرفت دینی :بررسی انگزر عالمه الادی
آم ی» کتزب نقد ویژ نزمه « نقد و بررسی نجریو ع م دینی ضرت آیتاهلل الادی آم ی )»(1
فص نزمو انتقزدیا نجری در الد ع الم انسزنی

 ۱۵ش  ۶۹صص  7۵ا .۱۲۸

بیهقی ا لد بن سین (بیتز) .السنن کتزب آداب اللغزدی بی ز

زمعه الدراسزت االساالمیه

منصالر دار الالفزء.
پژوهشگز فرهن

و اندیشه ( )۱۳۹۲کتزب نقد ویژ نزماه « نقاد و بررسای نجریاو ع ام دینای

ضرت آیتاهلل الادی آم ی ( » )۱فص نزمو انتقزدیا نجری در الد ع الم انسزنی

۱۵

ش  ۶۹صص  7۵ا .۱۲۸
پیرودمند ع یرضز («. «)۱۳۹۲دوگالنگی و ابهزم در سرنالشت اسالمیت ع الم در کالم فی سالف

متأله» کتزب نقد ویژ نزمه « نقاد و بررسای نجریاو ع ام دینای ضارت آیاتاهلل االادی
آم ی( ».)۱فص نزمو انتقزدیا نجری در الد ع الم انسزنی

 ۱۵ش  ۶۹صاص  ۱۲۹اا

.۱۸0
عفرداد قزسم (« .)۱۳۹۲چیستی معنز و مسیر تحق ع م دینی اد نگز آیتاهلل الادی آم ی»

کتزب نقد ویژ نزمه « نقد و بررسی نجریو ع م دینی ضرت آیاتاهلل االادی آم ای(». )۱
فص نزمو انتقزدیا نجری در الد ع الم انسزنی

15

ش  ۶۹صص  ۴۵ا .7۳

الادی آم ی عبداهلل ( .)۱۳7۲شریعت در آینو معرفت چ  ۵قم مرکز نشر فرهنگی ر زء.
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ااااااااااااااااااا (.)۱۳۸۵

و تک یف در اسالم چ  ۲قم مرکز نشر اسراء.

اااااااااااااااااا ( ۱۳۸۶الف) .انتجزر بشر اد دین تنجیم :محلدرضز مصطفی پالر چ  ۴قام
مرکز نشر اسراء.
اااااااااااااااااا ( ۱۳۸۶ب) .منزلت عق در هندسو معرفت دینی تنجیم :ا لد واعجای چ
 ۲قم مرکز نشر اسراء.
اااااااااااااااااا ( ۱۳۸۶ج) .معرفتشنزسی در قرآن تنجیم :لید پزرسزنیز چ  ۴قم مرکاز
نشر اسراء.
اااااااااااااااااا ( ۱۳۸۶د) .شریعت در آینو معرفت چ  ۵قم مرکز نشر اسراء.
اااااااااااااااااااا ( .)۱۳7۸منزلت عق در هندسو معرفت دینی چ  ۳قم مرکز نشر اسراء.
اااااااااااااااااااا ( .)۱۳۸۸اسالم و محیط دیست چ  ۵قم مرکز نشر اسراء.
اااااااااااااااااااا ( .)۱۳۸۹معنز امکزن و راهکزرهزی تحق ع م دینای تهاران پژوهشاگز
مطزلعزت فرهنگی و ا تلزعی.

اااااااااااااااااااا (« .)۱۳۹۲ف سفو الهی و محزل بالدن ع م غیردینی» کتزب نقد ویژ نزمه «
نقد و بررسی نجریو ع م دینی ضرت آیتاهلل الادی آم ای ( ». ).۱فصا نزماو انتقازدیاا
نجری در الد ع الم انسزنی

 ۱۵ش ۶۹

صص  ۲۳ا .۴۴

اااااااااااااااااااا (« .)۱۳۹۴نسبت دین و مدیریت» تنجیم :محلدرضز مصطفیپاالر فصا
دوم اد کتزب نقطههزی آغزد در مدیریت اسالمی به اهتلزم ع یرضز چیتسزدیزن و مرتضی
(ع)

الانع یآذر انتشزرات دانشگز امزم صزدق

تهران.

چیت سزدیزن ع یرضز؛ مرتضی الانع یآذر ( .)۱۳۹۴نقطههازی آغازد در مادیریت اساالمی
تهران انتشزرات دانشگز امزم صزدق(ع).
رّ عزم ی محلد بن سن (بایتاز) .وسازئ الشایعه الای تحصای مسازئ الشاریعه تهاران
کتزبفروشی اسالمیه.

سنی سید رضز؛ مهدی ع یپالر؛ سید محلدتقی مال د ابطحی ( .)۱۳۹0ع م دینی دیدگز هاز
و مال جزت چ  ۵قم ویراست دوم پژوهشگز

الد و دانشگز .

دشتی محلد ( .)۱۳7۹نهجالبالغه (مجلالعه خطبههز نزمه هز و ک لازت قصازر امازم ع ای(ع))
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گردآورند  :محلد شریفرضی تر له :نشر مشرقین چ  ۴قم.

راغب اصفهزنی( ابالالقزسم سین بن محلد بن فض ( )۱۳۹۸اللفاردات فای غریاب القارآن
تر له و تحقی هلرا بز تفسیر لغالی و ادبی قرآن اد غالمرضاز خساروی ساینی تهاران
اللکتبه اللرتضالیه ال یزء آثزرالجعفریه.

فیض االسالم سید ع ینقی ( .)۱۳7۶تر له و شرح نهجالبالغه :خطبههز نزمههز سخنزن کالتز
امیراللالمنین

(ع)

گردآورند  :محلد بن سین شاریفرضای (ساید رضای) چ [ ۶تهران]

فیضاالسالم.

قرشی بنزبی ع یاکبر ( .)۱۳7۱قزمال

قرآن چ  ۶تهران دار الکتب االسالمیه.

کزرگرو بنیزدین مدیریت اسالمی ( .)۱۳۹۵پیشنالیس نقشو زمع مدیریت اسالمی (نجلز) باه
هلرا نقد و بررسی ع لی استزدان مدیریت و ع الم انسزنی نزظر ع لی :ع ی رضزییزن قام
دانشگز قم.

مکزرم شیرادی نزصر و هلکزران ( .)۱۳7۵پیازم امازم :شارح تازد و ازمعی بار نهاجالبالغاه
انتشزرات هدف قم ج  ۱0و .۱۱
نالری روحاهلل ( .)۱۳۹0مبزنی مدیریت دولتی (نجریههزی دولت و ادار امالر علالمی در ایران)
قم پژوهشگز

الد و دانشگز .

واعجی ا لد ( .)۱۳۹0ع م دینی اد منجر آیتاهلل الادی آم ی (کتزب ع م دینی دیدگز هاز و
مال جزت) چ  ۵ویراست دوم سید رضز سنی و مهدی ع یپالر و سید محلدتقی مال د
ابطحی قم پژوهشگز

الد و دانشگز .
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