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Abstract 

Islamic management is a science that is expected to become more operational in the Islamic 

Republic of Iran. Religious-managerial researchers have also done more research in this 

area. One of these scholars is Hojjatoleslam Naghi Porfar, who wrote a book entitled 

"Principles of Islamic Management and Its Patterns" in the 1970s. This research has 

reviewed this valuable book to examine its advantages and disadvantages. In this research, 

after introducing the author and a brief summary of the book, he deals with the background 

of research conducted in the field of Islamic management in order to critically review this 

book using previous research. In terms of form and structure, the book has some 

advantages such as using rich introductions to prepare the reader for the main content, as 

well as simple writing of the five principles. Considering the disadvantages the existence of 

writing defects, punctuation marks, the lack of information section, and etc can be 

mentioned. In terms of content, the book uses the method of quoting verses and hadiths to 

prove its content and only five principles, non-precedence over God and the Prophet, 

heresy, unity and harmony, management based on the power of forces and management 

based on insight forces are reviewed critically in detail. 
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  ياسناد روش بهاصول مديريت اسالمي و الگوهاي آن نقد كتاب 
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  چكيده
 تـر  بـيش  آن شـدن  اجرايـي علمي است كه در جمهوري اسـالمي ايـران    مديريت اسالمي
ي انجـام  تـر  بـيش مديريتي نيز در اين حـوزه تحقيقـات    ـ  محققان ديني .موردانتظار است

كتابي با  1370 هةكه در د استفر پور نقي هللا ولي االسالم ةحج. يكي از اين محققان اند داده
. اين پژوهش به نقـد و بررسـي ايـن    نوشت آن يالگوها و ياسالم تيريمد اصولعنوان 
قـرار دهـد. در ايـن     موردبررسيآن را هاي  كاستيتا محاسن و  پردازد مي مند ارزشكتاب 

در شـده   انجـام تحقيقـات   ةپيشينكتاب به  از اي پژوهش بعد از معرفي نويسنده و خالصه
تا با استفاده از تحقيقات پيشين نقد و بررسي دقيق  شود مي مديريت اسالمي پرداخته حوزة

ماننـد اسـتفاده از    دارد، . از نظر شكلي و ساختاري كتـاب محاسـني  انجام گيرداين كتاب 
اصول  ةسادنگارش  چنين همكردن خواننده براي مطالب اصلي و  آمادهمقدمات غني براي 

 فهرسـت  بخش داشتنن ،اونديعالئم سج ،نگارشي هايايرادوجود آن  معايب . ازگانه پنج
. از منظر محتوايي نيز كتاب از روش استناد به آيات و روايات براي اثبات است...  و ،اَعالم

، گرايـي  آخـرت اصل عدم تقدم بر خدا و رسـول،   پنجمطالب خود استفاده كرده و تنها به 
اسـاس  و اعمـال مـديريت بر   ،اختيار نيروها براساسعمال مديريت وحدت و هماهنگي، ا

  .شود مي مفصل به نقد اين اصول پرداخته صورت بهبصيرت نيروها اكتفا كرده كه 
  .مديريت اسالمي، نقد كتاب، روش اسنادي ها: كليدواژه
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  . مقدمه1
هـا   انسـان اهميت علم مديريت بر كسي پوشيده نيست. ظهور مكاتب مديريت نشان داد كه 

و ها  سازمانو كنترل  ،، هدايت، هماهنگيدهي سازمان، ريزي برنامهكمك  هبكه اند  بودهبر آن 
 امـا تمـامي مكاتـبِ    ،نظم درآورند و به زنـدگي بهينـه دسـت يابنـد     بهنهادهاي اجتماعي را 

شـرايط تـاريخي،    بر مبتنيو به فراخور نيازهاي  اند نبوده بند پايمديريت به اصول مشتركي 
مديريت  ،. در اين مياناند پرداختهي خاصهاي  مدلو سياسي به طراحي الگوها و  ،اجتماعي

هـاي   مدلو الگوها و  داردمديريت اشراف هاي  جنبهاسالمي بر اين باور است كه بر تمامي 
و  سـازد  مـي نيـاز   بيموجود در كتاب و سنت كشورهاي اسالمي را از الگوهاي غيراسالمي 

غيراسالمي و نامتناسـب بـا   كارگيري الگوهاي  بهاثر بركه د كن رفع مي را اي عديدهمشكالت 
  ). 51 :1378 (سرمد سعيدي جوامع اسالمي ايجاد شده است

آشـنايي و  منظـور   بـه اخير محققان بسياري بـه پـژوهش و تـأليف كتـاب     هاي  سالدر 
هـاي متقـدم مـديريت اسـالمي و چـه       ، چه نظريهاسالميهاي  نظريهمديران از گيري  بهره
 و اسـالمي  مـديريت  اصـول يكـي از ايـن آثـار، كتـاب     انـد.   پرداخته هاي متأخر آن، نظريه

تالشـي  « كتاب مدنظر گفتة او بهكه  است فرپور نقي اهللا ولي االسالم حجةنوشتة  آن الگوهاي
بضـاعت نـاچيز در اسـتخراج اصـول مـديريت اسـالمي و شناسـايي         درحداست محدود 

 عنـوان  بـه عنايت خـداي واسـع علـيم،     بهانبيا و اوليا كه اميد است سيرة در ها  آن الگوهاي
فرهنـگ و منـابع    در عرصـة چنينـي   هايي ايـن  پژوهشقدمي هرچند كوچك، در فتح باب 

  .»اسالمي، قرار گيرد
 هـا را در بـر   الگوهـاي آن  راه هم بهشده  مطرحاين كتاب سه مقدمه و پنج اصل از اصول 

مبادرت ورزيده شـده اسـت.    ارزش و پرمحتوابودن كتاب، به نقد اين كتاب هب باتوجه .دارد
كتـاب بـه خواننـدگان     تر بيش هرچهمعرفي  چنين همو ه نويسندكمك به  درجهتاين نقد 

  :بپردازددر چند بخش زير به نقد كتاب  تا در نظر دارد و استمربوط  ةحوز
  ؛به خوانندگان نويسندة كتابمعرفي  .1
  ؛كتاب براي آشنايي با محتواي كتاب ةخالص ارائة .2
  ؛پيشينهاي  پژوهشكتاب طبق مستندات  ةمقايسجايگاه و  ارائة .3
  ؛. نقد شكلي و ساختاري كتاب4
  ؛. نقد نظري و محتوايي كتاب5
  .كتاب ارتقايبراي  هانهاد پيش ارائةو گيري  نتيجه. 6
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  معرفي نويسنده 1.1
معارف اسالمي و الهيات دانشگاه قم  ةفر از اعضاي هيئت علمي دانشكدپور نقي اهللا وليدكتر 

مـديريت كشـور، عضـويت در    هـاي   كرسياجرايي خود عضويت در  ةسابقاست. وي در 
در را دارد. پـردازي   نظريـه دسـتگاهي   ةكميتـ و عضـويت در   ،كارگروه تحول علوم انسـاني 

و مـديريت اسـالمي متخصـص     ،و تفسير، خانواده در اسالم، فقه قرآنـي  قرآنعلوم  عرصة
 اهـل  شخصـيت  بررسي، قرآن تدبر در دربارة پژوهشبه توان  مي وي. از كتب تأليفي است
مقالـه منتشـر   چهارده  او اشاره كرد. آن الگوهاي و اسالمي مديريت اصولو ، قرآن در بيت

  . برعهده داشته استدكتري را  رسالة سهو ارشد  كارشناسي ةنام پايان پنجاه نمايي راه كرده و
  

  و پيشينهادبيات نظري . 2
  معرفي كتاب 1.2

. اسـت فر پـور  نقي االسالم حجة ةبرجستاز آثار  آن الگوهاي و اسالمي مديريت اصولكتاب 
 1394متعلق بـه سـال    آنرسيد و آخرين چاپ  چاپ به 1376بار در سال  اولينبراي كتاب 
اسـت كـه در   هـايي   بحث، اين كتاب حاصل بخشي از گفتار پيشنويسنده در  گفتة به. است

و دكتـري مـديريت مطـرح    ارشد  كارشناسيمديريت و دانشجويان  استادانبا ها  ييآ گردهم
كـه   داردكتاب درآمد. اين كتاب سه مقدمه و پنج اصـل   صورت بهنتايج مباحث  ، سپسشد
و ديدگاه واليت فقيه در فهم و تحقق دين صحبت  ،درمورد نقش زمان، مكان ة اولمقدمدر 

و علم و  ،دين اسالم ،معصوم (ع) ائمة ،قرآنمديريت از ديدگاه  ددرموردوم  ةمقدمكرده، در 
 كـرده و مـديريت اسـالمي بحـث     قرآنمباني پژوهش و تحقيق در  درمورد ،سوم ةمقدمدر 

  .پرداخته استمباحث  ةادامدر پنج اصل به  درنهايتاست و 
در » ديدگاه واليـت فقيـه  «و نقش » زمان و مكان«نقش  به اول در دو بخش كلي ةمقدم

، فهم سـنت  كريم قرآنعد فهم و درك كه در بخش اول در سه ب پرداختهفهم و تحقق دين 
، توجـه بـه امـر    قـرآن توجه به تاريخ صدور  چون هم را و تحقق دين نكاتي ،معصوم (ع)

ميـزان   و دربارة ارائه كرده است ... و ،بودن آيات، توجه به ترتيب نزول آيات مدنيمكي و 
اقتضـاي   بـه  باتوجهحكومت ادارة فهم مخاطب در كيفيت و سطح صدور سنت، ضرورت 

فرمـودة  با تعريف مفهوم واليت فقيه طبـق   ،در بخش دوم مطالبي آورده است. ... و ،زمان
بيـان   مؤلـف  و است شده ي(ره)، اهميت نگرش ديني از منظر حكومت يادآور امام خميني

 (ص) و اهل بيت (ع) از منظر اجتماعي و حكـومتي نگريسـته    پيامبر ةسيركه بايد به كند  يم
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سوي نظـام اسـالمي و تشـكيل حكومـت      به، جامعة اسالميان بر راه عنوان بهو آنان را  شود
و تحقـق   ،كـريم  قـرآن اسالمي، موردعنايت قرار داد و سه بعد فهم سنت معصوم (ع)، فهم 

هجـرت بـه حبشـه،     چـون  هـم هـايي   مثالعد اول در ب .كند ميدين را در اين بخش بررسي 
و وجـوب   ،، وجـوب حنابسـتن  المبيت ليلةهجرت به مدينه، پايگاه ابوبصير، انذار خويشان، 

 قـرآن عـد فهـم   دادن جايگاه نقش واليت فقيه آورده است. در ب نشانوضوي مجدد را براي 
ند كـه در يـك   ا اينگر  بيانصه به بعضي آيات اشاره كرده كه اين آيات خال صورت به كريم

نهـاد  گيـري   شـكل ضـرورت   ةآيـ  چـون  هـم . آيـاتي  اسـت  نيازكشور به حكومت اسالمي 
نواميس مؤمنـان،  ن امزاحمگيري و مجازات، تبعيد و اعدام  منكر، دست  از  نهيمعروف و   به امر

بررسي تحقق دين مانند اعالم احكام جديد مطابق با عد سوم به در ب؛ ... و ،جنگ با دشمنان
  اقتضاي زمان براي حفظ نظام اسالمي پرداخته است.

و معصوم (ع) مصـلحان جامعـه را دو    قرآندوم در بخش مديريت از ديدگاه  ةمقدمدر 
كه رهبري فكري مـردم را برعهـده دارنـد و     اند علما يا كسانيها  آن كهكند  ميگروه معرفي 

. اين اند شدهيت اوضاع اجتماعي و اجرايي را پذيرا مسئولكه  هستند اميران جامعه يا كساني
كـه بايـد ايـن دو    شـود   ميو متذكر كند  ميدو گروه را برخاسته از حوزه و دانشگاه معرفي 

ا بـه دو اصـل مسـلح بـه     د. درادامه شرط اساسي اصـالح مصـلحان ر  نمركز توجه قرار گير
 قـرآن و مرور مكرر سازد  مياين فرهنگ در جامعه منوط  اجرايفرهنگ قرآني و مصمم به 

. در بخش داند ميمندي مديريت اسالمي  اساسي توانهاي  زمينهرا از  قرآنو رجوع مكرر به 
به كل گويد  ميو كند  مي اشاره قرآنبه تمسك به كل  »دين اسالم و دين نويسنده«نام  هدوم ب
زيـرا   ،التزام داشت و به بخش ديگر نه قرآنكه به بخشي از  نه اين ،بايد تمسك جست قرآن
  قطع عضوي از اين پيكر است.  ةمنزل بهآن  و حذف بعضي آيات است پيكري واحد قرآن

و امر تدبر را بهتـرين  پردازد  مي قرآنسوم در بخش اول به مباني پژوهش در  ةمقدمدر 
انديشـي   عاقبت /نگري ژرفو انديشي  ژرفو دو مفهوم كند  مي بيان قرآنرتباط با راه براي ا

تا انسان كند  ميفراهم  را مساعدي ةزمينو اين تدبر كند  ميرا براي تدبر ذكر نگري  عاقبتو 
، را نگري سطحيعوامل  سپسرا درك كند.  قرآنبودن  ملكوتيسهولت بتواند  بهروشني و  به

دنيـايي  هـاي   مشـغله  و ،هوس، ارتكـاب معاصـي   و يهوپيروي از  ،استكه مانع تدبر شده 
نويسنده دو خصوصيت متدبر را توجه بـه بـاطن امـور و توجـه بـه       درنهايتاست.  دانسته

بيـان كـرده اسـت:     صورتاين   بهعاقبت امور ذكر كرده و هشت مورد عوامل توان تدبر را 
مـدهاي  آ پـي  ،ابتالئـات  ،اعمال صالح، حسن خلق ،انفاق ،نماز ةاقام ،قرآنانس و رفاقت با «

. در بخش دوم به منابع تحقيق در مديريت اسالمي پرداخته و »ياد مرگ و اهل قبور ، وعمل
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 ،احاديث ذيـل آيـات   ،قرآن« :است دانستهپنج منبع را منابع تحقيق در مديريت اسالمي اين 
  .»و احاديث قرآناي ه معجم ، وتفاسير معتبر ،نظري و عملي معصومين (ع) ةسير

خـدا و پيـامبر    هرچه از كه كند  ميبيان  ،»عدم تقدم بر خدا و رسول« نام به ،در اصل اول
علم و نظر، بايد تبعيت شود؛ يعني در  در حوزةعمل و چه  در حوزةحكمي داده باشند، چه 

 »عـدم تقـدم بـر رسـول    «و سـپس   »عدم تقدم بر خدا«فعاليت انساني اصل هاي  حوزه ةهم
 درمورداست. آياتي  موردبحثمديريت كه موضوع هاي  حوزهدر  خصوص بهحاكم است، 

بـه   چنـين  هـم و كند  مياطاعت پيامبر از خدا و اطاعت مؤمنان از پيامبر و خداوند را مطرح 
. در آخـر  شـود  مـي نساء يـادآور   ةسورآيه از  65 كيفيت اين تبعيت نيز با آوردن آياتي مانند

ابراهيم (ع) و ذبح حضرت اسماعيل (ع)، حضرت ابـراهيم (ع) و  الگوهاي حضرت  ،فصل
(ع) و خروج بدون اذن، حضرت لـوط (ع) و فرمـان خـروج،     آتش نمرود، حضرت يونس

حضرت موسي و فرمان خروج، حضرت پيامبر (ص) و سران قريش، حضرت علـي (ع) و  
نـب (س)،  ائتالف، صبر حضرت فاطمه (ع)، صبر امام حسـين (ع) و حضـرت زي   نهاد پيش

حضرت علي (ع) و صلح حدبيبه، مالـك اشـتر و حضـرت علـي (ع)، قضـاوت حضـرت       
اصـل عـدم    دادن نشـان حضرت يوسف (ع) و همسر وزير را بـراي   درنهايتو  ،(ع)  داوود

  .كند مي بيان(ص)  تقدم بر خدا و رسول
نفي دنيا نيست، بلكه گرايي  آخرتكه دهد  ميتوضيح  ،»گرايي آخرت« نام بهدر اصل دوم 

هـاي   ارزشمعني تلـبس بـه    بهاهداف اخروي قراردادن است و  درجهتامكانات دنيوي را 
ها  هوس و هويرد و از سقوط به جهنم ب ميپيش  بهكه ما را در مسير الهي  استقرآني و الهي 

: انـد  لذيقرار  بهكه  است را آوردهگرايي  آخرتبخشد. درادامه الگوهاي مربوط به  مينجات 
سـامري،   ةگوسـال برخورد خداوند با قارون و ثـروتش، برخـورد حضـرت موسـي (ع) بـا      

حضرت پيامبر (ص) و زينت دنيا، حضرت پيامبر (ص) و مشركان، حضرت پيامبر (ص) و 
، تنفـر از  گري توجيه ،چنين همپيامبر و اجراي حدود.  و گرفتن اسير، مسلمانان و جنگ بدر،

شيطان و تبعيت از او، آلودگي  ةسلطحق، استكبار و انكار حق، خروج از راه خدا و سقوط، 
و  دانسـته گرايـي   آخـرت راهي و گرفتاري شديد را از آثار سوء عدم  و گم ،عيار، عذاب تمام

و  اسـت  كـرده بنـدي   جمـع را  گرايـي  آخـرت نظام اسالمي در مسير هاي  شاخص درنهايت
بودن فرهنـگ انفـاق در جامعـه، حـل مشـكل ازدواج،       جاريزهد مديريت، و زيستي  ساده

ـ در جامعه، حل مشكل اشتغال، توزيـع  ها  خانمسالمت و طهارت  ثـروت، حرمـت    ةعادالن
  .و آزادي بيان ،و امنيت رواني جامعهها  انسان
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 را عـامالنِ  دهي و وحدت امر ، وحدت فرمان»وحدت و هماهنگي« نام به ،در اصل سوم
همه عبد خدا هسـتند و بـر محـور امـر خـدا فعاليـت        ها آورده است. ي همة پديدههماهنگ

منظم و منسجم پديده آمـده اسـت.    يو محور توحيد در عالم سيستم براساس. پس كنند مي
ايـن  « ةآيـ مانند  را، نويسنده امامت الهي را محور اساسي وحدت معرفي كرده و چندين آيه

من هم خداي واحد قهارم، پس در ضـمن امـت واحـده، مـرا      امت بايد امت واحده باشد،
 ياجزا. وحدت در قانون و شود ميوحدت را نيز متذكر هاي  حوزهو  است آورده ،»بپرستيد

و وحـدت   ،آن، وحدت در رهبري، وحدت در عمل، وحدت در روش، وحدت در تعامـل 
اي مربوط به اصل . درادامه الگوهآورد ميحساب  بهوحدت هاي  حوزه از را در جهت هدف

 ةسـير ند از ا كه اين الگوها عبارتدهد  ميو توضيح  است كرده بيانوحدت و هماهنگي را 
  هارون (ع) در غيبت موسي (ع).  و )مؤمنان (ع امير

بيـان شـده اسـت كـه      »اختيـار نيروهـا   براسـاس اعمال مديريت « نام به ،در اصل چهارم
استوار كرده است؛ يعني ها  پديدهخداوند در نظام خلقت مديريت الهي را بر شوق و رغبت 

وظيفه كننـد و ايـن    اَدايبا ميل و رغبت يا به كراهت تحت فرمان الهي ها  پديده ةهمكه  اين
 256 ةآيـ  چـون  همعمال رأي و اراده كند. آياتي اختيار ا براساسسنت الهي است كه انسان 

اختيار و نبود اجبار نشان داده اسـت. الگوهـاي    دادن نشان... را براي  و ،غاشيه 22- 21بقره، 
  است: آورده بر سه قسم را اين اصل
حضـرت   ،حضـرت خضـر (ع) بـا موسـي (ع)     :رفتار سازماني معصوم با معصوم .الف

  ؛)ابراهيم (ع) با اسماعيل (ع
 ،: حضـرت موسـي (ع) بـا بنـي اسـرائيل     رفتار سازماني معصوم (ع) با غيرمعصـوم  .ب
مؤمنـان بـا نيروهـاي     اميـر  ،پيامبر (ص) و جنگ احد، (ص) با نيروهاي تحت فرمان  پيامبر

  ؛امام حسين (ع) با ياران با وفا ،تحت فرمان
رفتار سازماني غيرمعصوم با غيرمعصوم: مانند رفتار واليت فقيه با مردم كه براسـاس   .ج

  خواهد بود.اصل اختيار و اصل بصيرت 
كـه مـدير   دارد  مـي بيـان   »اعمال مديريت براساس بصيرت نيروها« نام به ،در اصل پنجم

بلكه بايد بـا آگـاهي و    ،اطاعت بكشاند بهو تحريك مردم را  ،تقليد ،جهل براساستواند  نمي
. آياتي براي مستندكردن اصـل بصـيرت   ورزداختيار نه با جهل و غفلت به اين امر مبادرت 

هـركس بصـير باشـد و بصـيرت     « :فرمايـد  ميانعام كه سورة  104 ةآي چون هم ست،اآورده 
نفع خودش كار كرده است؛ و هركس كـور شـود و كـالم خـدا را نپـذيرد،       بهقرآني بگيرد، 

. دو مطلـب  »ضرر خويش اقدام نموده است و من هيچ سـلطه و كنترلـي بـر شـما نـدارم      به
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تذكر قرار گرفته  مورداحكام خدا در اين آيه عمل به  ةحوزپذيرش دين و  در حوزةبصيرت 
اسـت.   دانسـته حيوانيـت   ةورطـ تقليد را از عوامل سقوط به  ،است. پس از ذكر تمام آيات

: داسـتان حضـرت   آورد مـي اين اصل را  درموردشده  ارائهتيتروار الگوهاي  صورت بهسپس 
پيـامبر و   ،حضرت ابراهيم (ع) با حضرت اسـماعيل (ع)  ،موسي (ع) و حضرت خضر (ع)

فرعـون و   و ،مؤمنـان بـا خـوارج    برخورد امير ،امام حسين (ع) در شب عاشورا ،جنگ بدر
  جادوگران (نقدي بر دموكراسي غربي).

  
  بررسي جايگاه كتاب در تحقيقات پيشين 2.2

ـ   در حوزةبا بررسي تحقيقات گذشته  اصـول مـديريت   ب نقـد كتـا  « ةنقد كتاب، يـك مقال
 1379مشاهده شد كـه در سـال    »پورفر نقي اهللا وليدكتر  االسالم حجة اسالمي و الگوهاي آن

. اين مقاله نقد كتاب استرسيده  چاپ بهنبوي  قلم به انساني علوم نامةاي  رشته ميان ةمجلدر 
قـرار داده   موردبررسـي  »نگـارش  ةشيو«و  ،»محتواي كتاب«، »غناي تحقيق« ةزاويرا از سه 

 و روزبـودن آن  بهاوالً  ،نقد مذكور در اين نقد وجود دارد در مقايسه باكه  اي است. نوآوري
  . استاستفاده از روش اسنادي براي نقد كتاب  ثانياً

تـا  محقق در نظر دارد  كه شده است نوشتهمديريت اسالمي مقاالتي  ةحوزدر تحقيقات 
نقـد   مـورد كتاب بهتر شود  ميبررسي كند. اين بررسي موجب  ها آنجايگاه اين كتاب را در 

تمـام تحقيقـات    ،نمايان شـود. در ايـن قسـمت    تر بيش آنو كمبودها و محاسن  بگيردقرار 
جايگـاه كتـاب در   هـا   يافتـه و در قسـمت   شـود  مـي آورده  ،كند ميكه به نقد كمك  ،پيشين

  .شود ميتحقيقات پيشين بررسي 
تحليل محتواي ادبيات مـديريت  «عنوان  بااي  مقالهدر  )166: 1384( اول خنيفر ةلوهدر 
بنـدي   تقسـيم زير  صورت بهمديريت اسالمي را هاي  كتاب ،منتخبآثار با تأكيد بر  »اسالمي

  :ه استكرد
و انطبـاق بـا    ،روايـات  ،كه مباحث مديريت اسالمي را با استناد به آيـات هايي  كتاب .1

  ؛اند كردهمختصر تبيين  طور بهمباحث 
و انطبـاق بـا    ،روايـات  ،كه مباحث مديريت اسالمي را با استناد به آيـات هايي  كتاب. 2

  ؛اند كردهمختصر تبيين  طور بهمباحث علمي 
  ؛اند كردهتبيين اي  مقايسهتطبيقي و  طور بهكه مباحث مديريت اسالمي را هايي  كتاب. 3
  ؛ اند كردهعقلي تبيين هاي  استداللكه مباحث مديريت اسالمي را با استناد به هايي  كتاب .4
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   ؛اند كردهتبيين  البالغه نهجكه مباحث مديريت اسالمي را با استناد به هايي  كتاب. 5
  ؛مديريت اسالمي با رويكرد اخالقيهاي  كتاب. 6
  .مديريت اسالمي با رويكرد ادبيهاي  كتاب. 7

، »بررسـي رويكردهـاي نظـري بـه مـديريت اسـالمي      « ةمقالدر  )،46: 1388( چاووشي
متقدم مديريت اسالمي قبل از نهضـت  هاي  نظريهمديريت اسالمي را در دو گروه  ةتاريخچ

بعد از نهضت مديريت علمي معرفي  را متأخر مديريت اسالميهاي  نظريهمديريت علمي و 
  :كند ميو پنج نظريه در مديريت اسالمي را مشخص  كند مي

  ؛مطهري شهيد رويكرد مانند: ياسالم يريترشد در مد ينظر يكردرو .1
  ؛بهشتي شهيد رويكرد مانند: گرايي اصول يكرد. رو2
  ؛اسالمي مديران هاي ويژگياخالق و  رويكرد .3
 ياسـالم  مـديريت  ةزمينكتب و مقاالت در  يانمسلمان: از م يرانمد يفوظا يكرد. رو4
؛ 1385 شـهري  ري  محمـدي ؛ 1377 يـا دارد (ك اختصـاص  يكردرو ينبه ا درصد ينتر بيش
  ؛)1383 پورفر نقي

 ديـدگاه  ايـن  اصـلي  پـردازان  نظريـه : يريتبـر مـد   اسـالمي  هاي ارزش يرتأث يكرد. رو5
   .يهو دكتر عبداهللا زند ،كيا منوچهر دكتر ،يزدي مصباح اهللا آيت اند از عبارت

مطالعات مديريت اسالمي پرداخته و شناسي  نوعخود به  ةمقال) در 161 :1388رحمتي (
  كرده است:بندي  تقسيمزير  صورت بهدر چهار بعد اين مطالعات را 

  عد موضوعي يا محتوايي:ب .الف
و اصـول مـديريت و   هـا   نظريـه  درحـد كه مباحث مـديريت اسـالمي را   هايي  كتاب .1

هـا   نظريهي را از حد كه مباحث مديريت اسالمهايي  كتاب. 2 ،اند مطرح كردهداري  حكومت
 كـه هـدف  هايي  كتاب .3 ،اند شده اجراييهاي  برنامهو ها  تكنيكگذرانده و تاحدودي وارد 

اخالقي براي مديران جوامع اسالمي و انتقال اصـول يـا فنـون    هاي  آموزهپندها و  ارائةها  آن
  ؛مديريت است

  : شناختي روشعد ب .ب
غربـي مـديريت   هـاي   نظريه برپايةمبنا و ساختار اصلي كتاب ها  آن كه درهايي  كتاب .1

 ،گردآوري شده استها  آن مطالعه از متون و منابع اسالمي تأييدهايي براي طيد و نقرار دار
زعـم   بـه كـه  اي  نشـانه مبنا متون و منابع اسالمي است و هر آيه و ها  آن كه درهايي  كتاب. 2

گردآوري شده  ،مرتبط بوده جامعة اسالميدر ي دار حكومتنويسنده با مباحث مديريت و 
   ؛و از ساختاربندي آيات و احاديث كتابي تدوين شده است
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  استفاده:  موردعد منابع ب .ج
كه هايي  كتاب .2 ،اند درآمدهنگارش  بهكه عمدتاً به استناد آيات و روايات هايي  كتاب .1

 ،انـد  درآمـده  نگـارش  بـه آيـات و روايـات    برپايـة به استناد متون و منابع علمي مديريت و 
 نگـرش  يا مديريت منشورازجمله  ،اند شدهتدوين  البالغه نهج برپايةكه عمدتاً هايي  كتاب  .3

ها  راني سخنها  آن بعاكه منهايي  كتاب. 4 ،اشتر مالك به(ع)  علي حكومتي فرمان به تطبيقي
  ؛نظر گرفت درتوان  نمي ها آنو ساختار منسجمي براي  استيا مقاالت متنوع و مختلف 

  عد نويسندگان يا مؤلفان آثار:ب .د
 طـور  بهمطالعات ديني و مذهبي است و مديريت را ها  آن تخصص ةحوزمؤلفاني كه  .1

ها  آن تخصص ةحوز. مؤلفاني كه 2 ،اند كردهجنبي يا استفاده از آثار انديشمندان ديني كسب 
العات جنبي يا استفاده از آثار انديشـمندان دينـي   ديني را از طريق مط ةجنبمديريت است و 

 مطالعاتي ةرشتو  دارنددوساحتي حوزوي و دانشگاهي  ةجنب. مؤلفاني كه 3 ،اند كردهكسب 
  در دانشگاه مديريت بوده است.ها  آن

ــي ــاب  ،)89: 1398( مقيم ــاني و اصــولدر كت ــديريت مب ــالمي م ــراي اس ــويي ب ، الگ
: اسـت  روش شـش ئه كـرده اسـت كـه شـامل     ااسالمي ارمطالعات مديريت شناسي  روش

روش شهودي: ارتباط بـا   .2 ،يابي به علم يقيني از طريق وحي الهي روش وحياني: دست  .1
روش نقلـي: شـناخت حقـايق جهـان بـا       .3، حقايق عيني از طريق القائات ملكي يا رحماني

آمـده از   دسـت  بـه جزئي . روش عقلي: درك مفاهيم كلي از امور 4، استفاده از كتاب و سنت
و هـا   پديـده . روش تجربي: شناخت 5، طريق حواس و تدوين اصول و قواعد كلي مديريت
 و مشـاهده.  ،اسـتقرا، تجربـه   چـون  هـم واقعيات عيني سازماني از طريق حواس و ابزارهايي 

  فر با كدام روش مطالعاتي گردآوري شده است.پور نقيبايد بررسي كرد كتاب دكتر  رو، ازاين
در نظـام مـديريت   نگـري   آيندهو بيني  پيشنقش  بهاي  مقالهدر  )8: 1374( زاده حميدي

استراتژيك سازمان هاي  سياستاسالمي پرداخته و آگاهي و بينش را در مديران براي تدوين 
آگاهي و بيـنش از احكـام و فـرامين     .1الزم دانسته و سه نوع آگاهي را معرفي كرده است: 

. آگاهي و بينش از امور سياسي. بايد بررسـي كـرد   3 ،ينش از امور علميآگاهي و ب .2 ،الهي
در بخش  كه بحثي كرده است يا خيرنگري  آيندهو بيني  پيش دربارةتحقيق  موردكه آيا كتاب 

  به بررسي اين موضوع پرداخته خواهد شد.ها  يافته
ي در عصـر  به بررسي مـديريت اسـالم  اي  مقالهدر  )65، 62، 54: 1378( سرمد سعيدي

مـدلي شـامل اجتنـاب از     »سيسـتم  بقـاي « حكومت حضـرت علـي (ع) پرداختـه و بـراي    
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) و بـراي  شناسـي  وقـت و  ،سامان (دانايي، احاطه به امور، نظـم  ،امنيت ،احترام ،خودكامگي
تـرازو   در در رهبري حضرت علـي (ع) مـدلي شـامل خـودكنترلي (تـرس از خـدا،       كنترل

 ،كنترل مستقيم (سركشي مستقيم كـارگزاران، شـركت در مجمـع عمـومي)     ،قراردادن خود)
مـدلي شـامل    انگيزشو براي  ،و اعتراضات) ،كنترل غيرمستقيم (گزارش بازرسان، شكايات

 ،رضايت (رفاه، امنيت شـغلي)  ،به كار، تناسب كار با توانايي)مندي  عالقه(وري  بهرهافزايش 
  ش) ارائه داده است.رعايت عدل و دادگري (قدرشناسي، پادا

مديريت حضرت علي (ع)  ةشيوبا بررسي اي  مقالهدر  )117: 1395( و اكبريزاده  فالح
قطع ارتباط نكرد ها  آن خود، با ةشد غصباعتراض به حق رغم  عليدر زمان خالفت خلفا، 

و نظـامي مـديريت    ،علمي، اعتقـادي، قضـايي  هاي  عرصهو غيرمستقيم جامعه را در تمامي 
 خـاني  قاضـي . كردنـد  مـي و خلفا نيز در بسياري از امور حكومتي بـا وي مشـورت   كرد  مي

لغـزش مـالي افـراد در    مسئلة مديريتي حضرت علي (ع) در  ةسيرنيز به بررسي  )1: 1398(
سادگي از اخبار لغـزش مـالي كـارگزارانش     بهكه امام (ع) كند  ميو بيان  پردازد ميحكومت 

 مورداسـتفادة كارهاي  راهمالي روي داده از هاي  لغزشبررسي  در استقرا و .پوشيد نميچشم 
داشـتن   خيرخواهانه، بررسي اخبار لغزش مالي، بازنگـه رساني  اطالعبه توان  ميحضرت نيز 

اصـلي آن اسـت    ةنكتاما  كرد،و بازگرداندن اموال و مجازات اشاره  ،گيري مسير اصالح، پي
 »درونـي  اصـالح «و  يكـو ن »ةموعظـ «تمامي اين مراحل اهتمام اصلي امام (ع) بـر   دربارةكه 

  كارگزار خاطي بوده است.
خود به بررسي تبيـين مـديريت    ةدر مقال )94: 1398ديگران (و حسيني  حاج ،چنين هم
(ايمان به خدا، تقوا،  »بينشي«و سه مالك  است پرداخته البالغه نهجاز ديدگاه ساالر  شايسته

اطاعـت   و رسي اخـروي،  خدا، ايمان به معاد، اخالص، عدالت، كرامت انساني، حساب ياد
، پذيري مسئوليت، داري امانت( »كنشي« ، وتدبير) و (تخصص، تجربه، »نشيم«، از اوامر الهي)

بيـان   البالغـه  نهـج از ديـدگاه  سـاالري   شايسـته ) را بـراي مـديريت برمبنـاي    گرايـي  و قانون
    .است  كرده

مديريت  انساني؛ رويكردي نوين درسرماية «تحت عنوان اي،  مقالهدر  )1: 1392( محمدي
را  كـريم  قرآنسازماني در هاي سرماية  شاخص، برخي »كريم قرآناسالمي با تأكيد بر تعاليم 

برابـري و    .4 ،. مشـورت 3 ،. همكاري و تعاون2 ،احترام به حقوق ساير افراد .1: كند ميذكر 
 ،كـاري  كـم . پرهيز از تقلـب يـا   8 ،. وفاي به عهد7 ،. عدالت6 ،. آگاهي و آموزش5 ،برادري

  به آينده.   انسان و اميدمسئوليت . 11 ،. صداقت و اعتماد10 ،كار شايسته و عمل صالح  .9
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  روش تحقيق. 3
زيرا نتايج آن به محتواي كتاب  ،استاي  توسعههدف از نوع تحقيقات  لحاظ بهاين پژوهش 

 ).42: 1390 خواهـد داد (خـاكي  تـري   وسيعديدگاه  آن الگوهاي و اسالمي مديريت اصول
روش اسنادي انجـام   براساسارچوب پژوهش كيفي بوده و هكتاب در چ اين بررسي و نقد

و  ،كتاب، مقـاالت  ةمطالعبراي رسيدن به نقد و بررسي كتاب به  ،گرفته است. در اين روش
ي يعني تحليل آن دسته از اسنادي كه شامل اطالعاتي اسناد پرداخته شده است. روش اسناد

جوي و روش اسنادي مستلزم جست ).Bailey 2007: 112( آن را داريم ةمطالعاست كه قصد 
پنهان يك هاي  انگيزهواكاوي ذهن و  دنبال بهمحقق  ،توصيفي و تفسيري است. در اين روش

اسـناد و  هـاي   انگيـزه محقق اين است كه از فهم مقاصد و  ةعالقبلكه  ،مطلب يا متن نيست
زبـان مكتـوب و گفتمـان     عنـوان  بهو آن را  شودتأويلي يك متن خارج هاي  تحليلمتون يا 

  ).Mogalakwe 2006: 222كند (استناد  به آنو  بپذيردنوشتاري نويسنده 
 

  مراحل اجراي روش اسنادي 1.3
مراحـل اجـراي روش اسـنادي     )71: 1394( مـنش  عرفـان و فسـايي   صادقيطبق پژوهش 

  :استزير  صورت به
يكـي از موضـوعات متناسـب بـا روش      و سؤاالت: ،اهداف تعيين موضوع، انتخاب. 1

متفكران اجتماعي يـا   نظرياتآوري  جمع. موضوعات ديگري مانند استاسنادي نقد نظري 
در ايـن   گيرد. در بر مي  را هم ... و ،يا مكاتبپردازان  نظريهتطبيقي رويكرد  ةمقايسمكاتب، 
و سـؤال   اسـت  آن الگوهاي و اسالمي مديريت اصولموضوع و هدف نقد كتاب  ،پژوهش

  ؟ استو محتوايي چگونه  ،نظري ،تحقيق اين است كه كتاب از نظر ساختاري و شكلي
 ةپيشينيافتن به  دستاكتشافي، هاي  بررسيدر  :پژوهش ةپيشينو  اكتشافي هاي بررسي. 2

پيشين بپردازد و جايگاه پژوهش خـود را  هاي  پژوهشتحقيق است. الزم است تا محقق به 
مـديريت   ةهاي حـوز  پژوهشبا بررسي  ،. در اين پژوهشكندبررسي  آن را دقيق برجسته و

  . شود مياسالمي به نقد و بررسي كتاب پرداخته 
اندازها  چشمزوايا و  انواع گر پژوهشاكتشافي،  هاي بررسي: در ينظر يكرد. انتخاب رو3

موضع بايد اوليه  و مطالعاتها  مشورتو پس از  كند ميبه موضوع نظري خود را استخراج 
دو محـور   بـر  مبتنـي  ،)1393. در اين پژوهش از رويكـرد درودي ( كندنظري خود را اتخاذ 

  استفاده شده است.، محتوايي ـ  شكلي و نظريـ   ساختاري
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منابع با چهار معيار اسكات (داشتن اصـالت، اعتبـار،   : گيري نمونهو  منابع آوري جمع. 4
 گيـري منـابع   نمونـه  »نظـري «و  »تعمدي« ةشيوو معناداربودن) گزينش شده و با  ،نمايابودن

محورها و اهداف پژوهش و با عنايت به رويكـرد نظـري    به باتوجهيعني  ؛است گرفته انجام
  دست به انتخاب از بين منابع زده است. گر پژوهشخاص 

بررسـي منـابع از تعيـين واژگـان كليـدي،      هـاي   تكنيكر د: منابع بررسي هاي تكنيك. 5
  و فهرست اعالم استفاده شد. ،بندي طبقه، برداري فيش
ابتـدا بـه پـردازش مـتن از منظـر      دردر اين مرحله و گزارش متن:  ،نگارش پردازش،. 6

به گزارش نقد  درنهايتو  ،نقد نگارش  بهو اشباع مطالعاتي، سپس  رعايت ادبيات پارادايمي
  پرداخته شد.گيري  نتيجهدر 

  
  پژوهشهاي  يافته. 4

نقد علمي كتاب و متون اطالعاتي، دو محور عمده موردتوجه قرار  ةدرباربراي نگارش متني 
عناصر  .ب ،آنعوامل مهم و تأثيرگذار در ساختار نگارش و سطوح مربوط به  .: الفگيرد مي

اين محورها  ةسايمهم در تبيين محتوا و مفاهيم تخصصي متن. البته عناصر مؤثر ديگري در 
ولـي همـواره ايـن دو ركـن مهـم در متـون        ،مطرح كردتوان  ميو در ارتباط با اركان ديگر 

انتقادي در مركز توجه قرار دارند. هريك از اين دو مورد از اهميت خـاص برخوردارنـد و   
سـاختار شـكلي    ةسـاي ساختار مفهومي در  ،يك را فداي ديگري كرد. درواقع وان هيچت نمي

 ةشيو به. اين دو محور اصلي را همواره در نگارش نقد بايد در نظر گرفت و يابد ميانسجام 
در ايـن پـژوهش در دو بخـش     ،). درنتيجـه 222: 1393بهره بـرد (درودي  ها  آن مناسبي از

  .شود ميايي و نظري به نقد كتاب پرداخته نقد محتو و شكلي و ساختاري
  
  نقد شكلي و ساختاري 1.4

  محاسن كتاب 1.1.4
خود جلـب   بهكتاب حاضر از نظر جلد از كيفيت خوبي برخوردار است و شايد خريدار را 

و از مزايـاي ايـن    اسـت نيز از كيفيت مناسـبي برخـوردار   آرايي  صفحهكند. از نظر فونت و 
 آن الگوهـاي  و اسالمي مديريت اصول. كتاب استهاي مشابه  كتاب ازكتاب حجم كم آن 

ذكـر مشخصـات    چنين هم ،كند ميكه خواننده را براي خواندن اصول آماده  داردسه مقدمه 
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در زيرنويس براي بعضي آيـات   تر بيشتمام آيات و روايات در سراسر كتاب و توضيحات 
  .استو روايات نيز از مزاياي اين كتاب 

ذهن نويسنده را خواهد  ميمهم  ةمقدمساختاربندي كتاب، نويسنده با آوردن سه  از منظر
كـه بـراي خواننـدگان     اسـت براي مطالب اصلي آماده كند و اين يكـي از محاسـن كتـاب    

 است كه كتاب به آن پرداختهاي  گانه جپن. اصول كند تر مي آسانغيرمتخصص نيز درك آن را 
  . استدرك  قابلو  ،براي خواننده ملموس، روشن

  معايب كتاب 2.1.4
بهترشـدن اثـر    هرچـه دارد كه نقـد آن بـراي   هايي  كاستيساختاري و شكلي  لحاظ بهكتاب 

نكـردن   رعايـت  دارد؛اما ايرادهايي  است، طلوبم يش كتاب تاحديويراكمك خواهد كرد. 
يترهـاي  تهـاي   فونـت  ةانـداز نكردن  رعايت ؛)174 ص( »مديريتهاي« نمونهبراي  ،فاصله نيم

اسـت  » مسـتندات اصـل بصـيرت   « تر از كوچك »مقدمه«فونت  نمونهبراي  ،اصلي با فرعي
 »نيـز، آمـده اسـت    قـرآن  درمـورد «نمونـه  بـراي   ،از ويرگـول جـا   بـي  ةاستفاد ؛)174  ص(
 2 نمونـه زيرنـويس  براي  است،در بعضي صفحات متفاوت ها  زيرنويسفونت  ؛)175  ص(
 خصوص به«نمونه ، براي در چندين جا »و«و حرف  »ويرگول«زمان  هم ةاستفاد ؛)145ص (

  ).7 ص( »... ةپديدنسخ، و  ةپديد
كـه   اسـت نبودن تمـامي اصـول    ،وارد دانستتوان  ميدر ساختاربندي كتاب ايرادي كه 

تـرين   از مهم ،چنين هممديريت اسالمي داشته باشد.  ازخواننده فهم ناقص شود  ميموجب 
در ايـن كتـاب نويسـنده از    و  استآن است، بخش اَعالم داراي كه كتاب علمي هايي  بخش

آخر كتاب مشخص نيست با چه روشي نويسي  منبعدر  ،چنين همآوردن آن دريغ كرده است. 
نوشته شده و در بعضي منابع حتي سال چاپ كتاب يا مقاله نيز درج نشده است. يكي ها  منبع

اسـتفاده از كلمـات تخصصـي    دانسـت،  وارد  در اين حوزه بر كتاب توان مياز ايرادهايي كه 
فقهي اطالعات  در حوزةند و ا مخاطبان اين كتاب مديران تر بيشكه  اين به باتوجه. استفقهي 

انـذار  ، نمونـه براي  ؛استفاده از بعضي لغات بايد با معني عام آن زيرنويس شود ،مكفي ندارند
  ).7ص (؛ شأن جري )96ص (؛ تلبس )56 ص( قرآنهاي  معجم؛ )16ص (عشيره 
كـه   اسـت بعضـي جمـالت مـبهم     ،كه كليت كتاب ساده و روان نوشته شده است اين با
كار برد تا خواننده سريع بتوانـد مفهـوم جملـه را درك     هجمالت ساده بها  آن جاي هبتوان  مي
شـعور و   براسـاس اسـت كـه اختيـار مـردم،      مسـئول پس مدير اسـالمي،  « نمونهبراي  ،كند

  ). 174 (ص »آيد ميكه پديد اي  ويژهجوسازي و تبليغ و اوضاع  براساسباشد، نه شان  آگاهي
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  نقد نظري و محتوايي 2.4
 در حوزةاول به بررسي كتاب در تحقيقات پيشين  ةلهودر نقد و بررسي محتوايي كتاب در 

 سپس متن كتـاب  ،شد آوردهتحقيق  ةپيشينكه در قسمت شود  ميمديريت اسالمي پرداخته 
  .شود مي بررسي

) جـزو  1384مـديريت اسـالمي خنيفـر (   هاي  بندي كتاب تقسيمپژوهش در  موردكتاب 
كه مباحث مديريت اسالمي را با استناد به آيات و هايي  كتاب«يعني ؛ گيرد قرار مياول  ةدست

 مديريت اصولكتاب  ،. درحقيقت»اند كردهمختصر تبيين  طور بهروايات و انطباق با مباحث 
ترين ايرادهايي  صرفاً به آيات و روايات استناد كرده و يكي از بزرگ آن الگوهاي و اسالمي

و مطالب كتاب با مـديريت   استبه كاركردگرايي  يتوجه بي ،به آن وارد دانستتوان  ميكه 
و هـا   ويژگـي يـك مـدير از چـه    « الِؤسـ مياني و عملياتي سـنخيتي نـدارد. در جـواب دو    

بايـد گفـت    ،»؟و چه وظايفي براي مدير ترسيم شده استخصوصياتي بايد برخوردار باشد 
اختيار  براساسنپرداخته و صرفاً در اصل اعمال مديريت  مفصل كتاب به اين دو سؤال مهم

پرداخته است. البته  مختصر بصيرت نيروها به اين امر براساسنيروها و اصل اعمال مديريت 
 ذكـر اصـل را   21 ،»اجمـالي مباحـث  سير « در قسمت نويسندهيادآوري شود كه بهتر است 

  . پردازد مياصل آن  پنجكه در اين كتاب فقط به كند  مي
كه رويكردهاي نظري مـديريت اسـالمي را معرفـي كـرده      ،)1388چاووشي ( ةمقالدر 
، گرايي اصولرشد،  ةنظريرويكرد  پنجاصل كتاب به  پنجگفت در توان  ميدرحقيقت  ،است

ر مديريت اشـاره شـده   داسالمي هاي  ارزشمديران، تأثير  اخالق و ويژگي مديران، وظايف
مانند برخورد حضرت  ،گرايي) به رشد معنوي انسان اشاره دارد است. در اصل دوم (آخرت

در اين اصل  ،چنين همسامري كه هدف او رشد فكري مردمانش بود.  ةگوسالموسي (ع) با 
الگـوي   چنين هممانند الگوي پيامبر (ص) و زينت دنيا و  ،شود مينيز اشاره  گرايي اصولبه 

برخورد خداوند با قارون و ثروتش كه اشاره به رهبري بدون تفكر مادي و زينتـي دارد. در  
عنـوان مصـلحان    همانند مديران ب ،وفور اشاره شده است بهمديران هاي  ويژگيمتن كتاب به 

وظايف مديران خيلي كـم   بهاما  ،سوم ةقدممتدبر براي مديران در  و دوم ةمقدمدر  ،جامعه
ورود  اجراييشده و به مديريت مياني و  بيانكلي مواردي  صورت به تر بيشپرداخته شده و 

  نكرده است. 
 و پرداختـه  عـد ب چهـار  بـه  »اسالمي مديريت مطالعات شناسي نوع«در  )1388رحمتي (

  :كرده است بيانزير  صورت بهخالصه  صورت بهجايگاه كتاب را در اين تحقيق بررسي و 
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اسـت كـه مباحـث مـديريت اسـالمي را      هايي  كتاب ازعد موضوعي يا محتوايي: ب .الف
  مطرح كرده است. داري  حكومتو  ،اصول مديريت ،ها نظريه درحد
و  استمبنا متون و منابع اسالمي ها  آن است كه درهايي  كتاب از: شناختي روشعد ب .ب

 جامعة اسالميدر داري  حكومتزعم نويسنده با مباحث مديريت و  بهكه اي  نشانههر آيه و 
  گردآوري شده و از ساختاربندي آيات و احاديث كتابي تدوين شده است. ،مرتبط بوده

است كـه عمـدتاً بـه اسـتناد آيـات و روايـات       هايي  كتاب از: مورداستفادهعد منابع ب .ج
  .اند درآمده نگارش به

مطالعـات  هـا   آن تخصصـي  ةحوزكه  استنويسندگاني  ازا مؤلفان: عد نويسندگان يب .د
  .است  دادهجنبي و كلي موردمطالعه قرار  طور بهديني و مذهبي است و مديريت را 

روش اشاره  ششبه  در آن كه ،)1398مقيمي ( اسالمي مديريت شناسي روش الگويدر 
روش نقلي يعني شناخت حقايق جهـان بـا اسـتفاده از     به را شده است، كتاب موردپژوهش

  است.  معرفي كردهكتاب و سنت 
)، كه 1374(زاده  حميدي اسالمي مديريت نظام در نگري آينده و بيني پيش نقش تبييندر 

بينش و آگاهي از احكـام و فـرامين    دربارة آگاهي را براي مديران مشخص كرده است، سه
دو مورد بعدي يعني بينش و آگـاهي از   دربارة ولي ،شده استوفور در كتاب بحث  بهالهي 

امور علمي و سياسـي كـه مـدير را بـراي تـدوين       ؛امور علمي و سياسي بحثي نكرده است
حداقل در اصل اعمال مـديريت  توانست  مينويسنده  ، امابخشد مياستراتژي آينده بصيرت 

) كه بـه  1378سرمد سعيدي ( ةقالمبصيرت نيروها اين موضوع را نيز ذكر كند. در  براساس
ـ ، سـه  شـده  بررسي مديريت اسالمي در دوران امام علي (ع) پرداخته بقـاي سيسـتم،    ةمقول

گفت كـه  توان  ميكرده است. با بررسي اين سه مقوله در كتاب  مطرحو انگيزش را  ،كنترل
 تر بيشكه  آورده است البالغه نهجمستقيم رواياتي از  طور به موردپژوهشدر كتاب نويسنده 

و بحث كنترل و انگيـزش را مطـرح نكـرده اسـت. الگوهـاي       استمربوط به بقاي سيستم 
ائـتالف در   نهـاد  پـيش به الگوي حضرت علـي (ع) و   كنند اشاره مي مربوط به بقاي سيستم

 ةنحـو الگـوي مربـوط بـه     به و است، احترام رعايت كه اجتناب از خودكامگي و ،اصل اول
كه بـه اجتنـاب از خودكـامگي داللـت دارد.      ،با كارگزاران خودبرخورد حضرت علي (ع) 

كتاب به بررسي حضور و مديريت حضرت علي (ع) در زمان حكومت خلفا نيـز اشـاره و   
هـا   آن بـه  ،كه خلفا حق خالفت او را گرفتـه بودنـد   اين كه امام علي (ع) باوجودكند  ميبيان 

  .استشده  موردبحث) نيز در اين 1395و اكبري (زاده  فالح ةمقالدر  و كرد ميكمك 
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(ع) با كارگزاران خـود   برخورد حضرت علي دربارةخود  ةمقال) در 1398(خاني  قاضي
نيـز   آن الگوهاي و اسالمي مديريت اصولكه در كتاب كند  ميدر هنگام لغزش مالي بحث 

امـا مـورد    ،بحث شده است دربارة آن گرايي آخرتدر الگوي كارگزاران علي (ع) در اصل 
نيكو و اصالح دروني كارگزار خاطي است كه  ةموعظبر  ،مهمي كه در اين بخش ذكر نشده

داشـته اسـت. در بررسـي     ين اهميـت را تـر  بـيش  حضرت علـي (ع)  از نظر طبق اين مقاله
حسيني  حاج ةمقالشده در  استخراجدر مديريت اسالمي كه سه مالك ساالر  شايستهمديريت 

مالك  تر بيش مدنظر ، در كتابشده  پرداخته ها آن به البالغه جهنديدگاه  از )1398( ديگرانو 
امـا   ،استه شدرزش ياد ا...) با و ،اطاعت از اوامر الهي ،بينشي (ايمان به خدا، تقوا، ياد خدا

تخصـص و تجربـه صـحبتي     درمـورد در مالك دوم (منشي)، فقط به تدبير پرداخته شده و 
شـده   پرداختـه گرايي  قانونو  داري امانتنشده است. در مالك سوم (كنشي) نيز تاحدي به 

نشده است.  ها ي از آنشده كه در اين كتاب بحث ياددر اصول ديگر  پذيري مسئوليتو  است
د ذكر پيامبر (ص) و امام علي (ع) به ياران و كارگزاران خوهاي  توصيهدر  داري امانتبحث 
وحـدت در قـانون    درمـورد نيز در اصل وحدت و همـاهنگي  گرايي  قانونبحث  در شده و

  صحبت شده است.
ها  آن )1392محمدي ( ةمقالكه  ،انساني سرماية هاي شاخص درمورد موردپژوهش كتاب

 استاصولي  دربارة تر بيشخيلي كم صحبت كرده است و  ،استخراج كرده كريم قرآنرا از 
احترام به حقوق «هاي  شاخصگفت تاحدي به توان  ميكرده است و  ها را بيان آنكه صرفاً 
مهمي مثل مشورت، هاي  شاخص درموردپرداخته است و  »همكاري و تعاون«و  »ساير افراد
  و اميد به آينده بحثي نكرده است. ،انسانليت مسئوعدالت، 

 درمـورد مديريت اسالمي و بررسي جايگاه كتاب  درموردپژوهش  ةپيشينبعد از بررسي 
خالصه به بررسي ديگر ابعـاد محتـوايي كتـاب     صورت بهشده در اين حوزه  انجامتحقيقات 
  .شود ميپرداخته 

مصـوب وزارت علـوم،   هـاي   سرفصـل بودن كتـاب بايـد بـه بررسـي      آموزشياز منظر 
، ريـزي  برنامـه و مفاهيم، تعاريف  ،1393سال مصوبة تحقيقات و فناوري رجوع كرد كه در 

آمـده  و كنتـرل  هـا،   لغزشگاه، سلوك مديريت، گيري تصميم، انگيزش، رهبري، دهي سازمان
از بسـياري   نيـاورده و را  گفتار پيششده در  مطرحكه تمام اصول  اين دليل به. اين كتاب است
منبع  عنوان بهدرنتيجه  ،... و ،مانند كنترل، انگيزش ،در كتاب ذكر نشده استها  سرفصلاين 

  .  يستدرسي مناسب ن
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فر پـور  نقـي  االسـالم  حجـة مشابه كه براي مقايسه و تكميل نقد كتاب هاي  كتابيكي از 
) 1391( ديگرانانصاري و  نوشتة ،اصول مديريت اسالمي و الگوهاي آنكتاب  ،وجود دارد

كتـاب   .داردهـايي   شـباهت و هـا   تفـاوت فر پـور  نقي االسالم حجة. اين كتاب با كتاب است
 مـوردپژوهش شامل سه بخش است كه دو بخـش اول آن شـبيه كتـاب     ديگرانانصاري و 

شـده و در بخـش    آوردهورود به مديريت اسـالمي   درمورددر بخش اول مقدماتي  و است
دوم به اصول مديريت اسالمي پرداخته شده است. در بخش سوم نيز به تعريـف واژگـان و   

. تفاوت مهم و بزرگي است موردپژوهشدهاي كتاب اصطالحات پرداخته كه يكي از كمبو
و نبـوت   ،توان اذعان كرد، اين است كه در تدوين اين كتاب سه اصل توحيـد، معـاد   كه مي

از منظـر تطبيقـي بـه     ،چنـين  هـم . اند شدهمبنا قرار گرفته است كه در فصول جداگانه بحث 
در ايـن مـورد    مـوردپژوهش كتـاب   و مباحث مديريت علمي نيز توجه ويـژه شـده اسـت   

اصول مديريت اسالمي مطالبي بـدون منبـع موثـق    هاي  قسمتدارد. در بعضي هايي  كاستي
آيـات و روايـات اسـتناد     بهاست كه هايي  كتاب ازكه اين كتاب  اين به باتوجهآورده شده و 

وحـدت  « عنوان ، مطالب زيرنمونهبراي  ؛مطالب آورده شود ةهمبايد منبع براي  ،شده است
اول تـا سـوم از لحـاظ تـدوين مطالـب       ةمقدم). اين كتاب در قسمت 146 ص( »تعاملدر 

ايـن كتـاب رجـوع     ةمطالعـ تخصصي مديريت به  ةحوزكه از اي  خوانندهو  مطلوب نيست
اما در قسمت اصول تاحدودي بهتر و  ،استسخت  براي وي فهم مطالب و كلمات كند، مي

از كلمـات و جمـالت    قرآنعضي تفاسير آيات در ب ،چنين هم. شود تر مي آساندرك مطالب 
  .يستنكه براي مخاطبان اين نوع كتاب مناسب است خصصي استفاده شده ت

  
  هانهاد پيشو گيري  نتيجه. 5

آخـرين چـاپ    ،فرپور نقي االسالم حجةنوشته  ،آن الگوهاي و اسالمي مديريت اصولكتاب 
. اين كتـاب  داردنيز هايي  كاستيباوجود تمام محاسني كه دارد  .گردد برمي 1394آن به سال 

ـ شايد  .شود ميندرت يافت  بهفروش كتاب هاي  سايتو ها  مغازهدر    درسـي منبـع   علـت  هب
كتـاب   ،هـا  يافتـه تر كرده اسـت. در بخـش    باشد كه نياز به كتاب را كمها  دانشگاهنبودن در 

كمك به بهبـود كتـاب در    منظور بهقرار گرفت. اين نقد و بررسي  مفصل نقد و بررسي مورد
 ،به آن اشاره شـده اسـت   گفتار پيش. از اهداف كاربردي كتاب كه در استبعدي هاي  چاپ

 ةبرنامبررسي و تطابق آن با  به باتوجهكه  استمنبع درسي دانشگاهي  عنوان به از آن استفاده
هـاي   جنبـه امـا از   ،توانـد باشـد   نمـي نبع كاملي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري م

. كتـاب  اسـت كاربردي ديگر مانند آشنايي مديران با اصول مديريت اسالمي كتاب مناسـبي  
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دين و شناخت اسالم پرداخته و شايد  در حوزةخواننده سازي  آمادهحاضر در سه مقدمه به 
كه مناسب  استنگين كاستي اين سه بخش استفاده از كلمات و اصطالحات سترين  اساسي

 پنجاصولي كه در اوايل كتاب ذكر كرده است تنها  21. سپس از يستخوانندگان اين كتاب ن
نبـودن   جـامع ، ايراد اساسي كتاب ها يافتهبخش  به باتوجه شود. داده مي اصل اول آن توضيح

مواردي در علم  دنبال بهو كند  نمياصول است كه خواننده را كامل قانع  ةهمحاصل از نبود 
هاي  مزيتكه يكي از  . باايناستو ...  ،ه مراتبل، سلسپذيري مسئوليتمديريت مانند كنترل، 

اسـت  اما همين باعث شده  ،ستروايات متعدد براي هر عنوان و الگو و كتاب آوردن آيات
دكتـر   قلم به 1379ديگر مجال پرداختن نداشته باشد. كتاب در سال هاي  مبحثكتاب به كه 

 ،نبوي نيز مورد نقد قرار گرفته است. در اين مقاله از سه منظر غناي تحقيق، محتواي كتـاب 
كـه بـه   شـود   مـي در اين مقاله مشـاهده   تر بيش و است شده بررسي و نقدنگارش  ةشيوو 

از تفاسير آيات و روايات پرداخته ها  برداشتدرستي يا نادرستي مطالب از منظر ديني و نقد 
نقد و « ةمقالتطبيقي كتاب پرداخته است. در  ةمقايسبودن و  جامعبه كامل و  تر اما كم ،است

نقـد روشـي و    به مؤلف )،1384باقري ( ةنوشت، »دكتر نبوي اسالمي مديريتبررسي كتاب 
و در  گرفتهكار  هبا بررسي رويكردها به مديريت اسالمي ب را محتوايي پرداخته و نقد روشي
اما در اين پژوهش برخالف . منفي كتاب را بررسي كرده استبخش محتوايي نكات مثبت و 

گام با اين روش به نقد كتاب پرداخته  به گامدو نقد مشابه مذكور با استفاده از روش اسنادي و 
  مجزا بررسي شده است. صورت بهنقد شكلي كتاب نيز  چنين همشده است و 
  :شود مي ارائهپژوهش هاي  فتهيا طبقهايي نهاد پيشبهترشدن كتاب  هرچهبراي  ،درادامه

  .دارد يكمكه ايرادات  بااين ،تا بعضي ايرادات رفع شود نياز دارد ويرايش بهكتاب  .1
اعالم گذاشته شود و  فهرستدر صفحات آخر مطلوب است كه  ،نوع كتاب به باتوجه. 2

 بـه  ،چنين همكلماتي كه معاني مبهمي دارند در زيرنويس يا بخش اعالم توضيح داده شوند. 
  اقدام شود.نويسي  ارجاع استاندارد اصالح منابع به يك روش

كـردن   اجرايي به بر استناد بر آيات و روايات و الگوها، عالوه ،كتاب بايد در هر اصل .3
بـودن ايـن روايـات يـا      امروزي دنبال بهاي  خوانندهزيرا هر  ،حاضر اشاره كند الگوها درحال

  .استتخصصي مديريت  ةحوزو روايات از لحاظ  ،آيات ،عبارتي تفسير الگوها به
مديريت اسالمي نيز بايد در هاي  كتاب ،در مديران پويانگري  آيندهنياز مبرم  به باتوجه. 4

 مهـم هاي  كاستيبپردازند كه يكي از نگري  آيندهو پژوهي  آيندهيك اصل جداگانه به تدوين 
  .استاين كتاب  فقدان اين موضوع در
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توجـه   بسـيار  حاضر در مديريت غربي بـه آن  كه درحال است بحث ديگري انگيزش .5
و به هدف نزديـك   كندرا دوچندان گرا  آخرتبازده سازمان تواند  ميموضوعي كه  ؛شود يم

كند. اين موضوع خيلي كم به آن پرداخته شده و بايد وارد روايات برخورد پيـامبر (ص) و  
  نگيزه شد تا الگوهايي در اين زمينه نيز مطرح شود. ا در حوزةامامان (ع) با زيردستان خود 

 طـور  بـه امـا مطمئنـاً    ،امام علي (ع) ذكر شده است درمورد. در كتاب چندين روايات 6
 ةنحـو مانند  ،اند نشده آوردهمديريت امام علي (ع) در عصر خالفتش روايات  درموردكامل 

موعظه و اصـالح درونـي اولويـت    برخورد امام علي (ع) با لغزش مالي كارگزاران خود كه 
  حضرت علي (ع) بود.

 بـر  مبتنـي و مـديريت  سـاالري   شايسـته  ،شـد  مـي  ذكـر . يكي ديگر از اصولي كه بايد 7
  است.ساالري  شايسته

در  هـا را  آن و كنـد . نويسنده بايد به مباحث علمي مديريت از منظر تطبيقي نيز توجه 8
  متن بگنجاند. 

، تـالش  اسـت  شدهاوين بدون منبع آيات و روايات نوشته كه بعضي عن اين به باتوجه. 9
  شود.  آورده پيوست به منابع موثق آن مطالب نيز كه شود

نبودن آن  كاملگفت يكي از موانع بزرگ نقد و بررسي بهتر اين كتاب توان  مي درنهايت
اصـل   پنج ،اصلي كه در نظر گرفته 21كه از دهد  مينويسنده در اوايل كتاب توضيح  .است

بـودن   نـاقص ديگر بررسي خواهـد شـد. ايـن     فرصتآن را بررسي كرده و اصول ديگر در 
كتاب مكمل براي اصول مديريت اسالمي بگردد. البته يكي  دنبال بهخواننده  كه موجب شده

و  ،روايـات  ،مطالـب بـه آيـات    سـيار باستناد  ،اصل اكتفا كرده پنجاز داليلي كه نويسنده به 
  . آيد ميحساب  بهخود مزيت كه  ستها آن تفاسير

 ،از نكات مثبت و محاسن آن چشم پوشيدتوان  نميباوجود نقدهاي وارد بر اين كتاب، 
و چندين مقاله در اين حـوزه   استمديريت اسالمي  ةحوزآن از محققان برتر  ةنويسندزيرا 
  است.  نوشتهنيز 

  
  هنام بهكتا

، مـديريت اسـالمي و الگوهـاي آن   )، 1391ايي (دع اهللا ، و حبيبمرتضيسيدسعيد ، انصاري، محمدعلي
  مشهد: بيان هدايت نور. 

 علـوم مجلة ، »محمدحسين نبوي االسالم ةحجتأليف  ياسالم تيريمدنقد كتاب «)، 1384باقري، ناصر (
  .60 ، ش14 ، سيانسان
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تخصصـي   نامـة  فصـل ، »بررسي رويكردهاي نظري به مـديريت اسـالمي  «)، 1388چاوشي، سيدكاظم (
  .2 ، ش1 ، سيقرآن يا رشته انيم يها پژوهش

سنتزپژوهي تبيين مديريت اسـالمي  «)، 1398عبدالرحيمي ( رضا و علي شجاعي، ، احمدحسيني، رقيه حاج
، 7 ، سالبالغـه  نهـج  نامـة  پـژوهش  نامة فصل، »ساالر شايستهبا تأكيد بر مديريت  البالغه نهجاز ديدگاه 

  .28  ش
، »در نظـام مـديريت اسـالمي   نگـري   آينـده و بينـي   پـيش تبيين نقش «)، 1374، محمدرضا (زاده حميدي

  .20 ، ش5 ، س)تحول و(بهبود  تيريمد مطالعات نامة فصل
  ، تهران: بازتاب.روش تحقيق در مديريت)، 1390خاكي، غالمرضا (

 نامـة  فصـل ، »تحليل محتواي ادبيات مديريت اسالمي با تأكيد بر آثـار منتخـب  «)، 1384خنيفر، حسين (
  .10 ، ش3 ، ستيريمد فرهنگ

 و يرسـان  اطـالع  ؛كتاب نقد نامة فصل، »درآمدي بر انواع نقد و كاركردهاي آن«)، 1393درودي، فريبرز (
  .4- 3 ، ش1 ، سارتباطات

، »اي رشته ميانيك دانش  عنوان بهمطالعات مديريت اسالمي شناسي  نوع« ،)1388رحمتي، محمدحسين (
  .4 ، ش1 ، سيانسان علوم در يا رشته انيم مطالعات نامة فصل
، تيريمد يپژوه ندهيآ ،)»مديريت اسالمي در عصر حكومت حضرت علي (ع« ،)1378سهيل ( ،سرمدي
  .1 ، ش11 س
اسـنادي در علـوم   هاي  پژوهششناختي  روشمباني «)، 1394منش ( عرفانايمان و  ، سهيالفسايي صادقي

  .29 ، شفرهنگ دبر راه نامة فصل، »ايراني) ةخانوادشدن بر  مدرناجتماعي (مورد مطالعه: تأثيرات 
 جامعة اسالميمديريت حضرت علي (ع) در  ةشيو«)، 1395اكبري ( علي راضيهو  ، محمدهاديزاده فالح

  .6 ، ش3 ، سياسالم مذاهب نامة پژوهش، »عصر خلفا
لغزش مالي كارگزاران حكومت  مسئلةمديريتي اميرالمؤمنين (ع) در  ةسير«)، 1398، حسين (خاني قاضي

  .36 ، ش10 ، سياسالم تمدن و فرهنگ خيتارعلمي  نامة فصل، »علوي
  دولتي.، تهران: مركز آموزش مديريت سازمانهاي  مدلمديريت و هاي  تئوري)، 1377كيا، منوچهر (

 قـرآن ، رويكردي نوين در مديريت اسالمي با تأكيد بر تعاليم سرماية انساني«)، 1392محمدي، حسين (
و اركـان   يمبان م،ي: مفاهشرفتيپ يرانيا ياسالم يكنفرانس الگو نيدوم مقاالت مجموعه در: ،»ميكر
  .ها شرفتيپ

  ، قم: دارالحديث. اخالق مديريت در اسالم)، 1385شهري، محمد ( محمدي ري
  تهران: انتظارات راه دانش. ،اصول و مباني مديريت اسالمي)، 1398مقيمي، سيدمحمد (

، تهران: مركـز مطالعـات و تحقيقـات    مجموعه مباحثي از مديريت در اسالم)، 1383( اهللا وليفر، پور نقي
  علوم اسالمي.

  ، تهران: ثناي دانش.آن اصول مديريت اسالمي و الگوهاي)، 1394( اهللا وليفر، پور نقي



 49   )اله تواليي روحو  رسول استادي( ياسناد روش بهاصول مديريت اسالمي و الگوهاي آن نقد كتاب 

 االسـالم  ةحجـ  اصول مديريت اسالمي و الگوهـاي آن نقد و بررسي كتاب «)، 1379نبوي، محمدحسن (
  .2 ، شيانسان علوم ةناماي  رشته ميان مجلة، »پورفر  نقي
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